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Настоящата позиция на Камарата на архитектите в България е провокирана от 

обществената поръчка, открита на 12 февруари 2021 г. по възлагане изработването на 

работен проект чрез процедура „публично състезание“, с който да се приложи идейна 

концепция за развитие на територията, прилежаща към 7-9 корабно място (к.м.), част от 

Зоната за обществен достъп на пристанище Бургас, придобита въз основа на проведена 

процедура „конкурс за проект“, чиято цел е била да се получи най – добрата устройствена 

и архитектурна концепция за територията. 

Въпреки, че идейната концепция е премирана с първа награда в проведения конкурс, 

като професионалисти в областта на предмета на провежданата процедура за работен 

инвестиционен проект, считаме че редица съществени въпроси остават неизяснени от 

възложителя, което налага прекратяване на настоящата обществена поръчка с оглед 

защитата на обществения интерес от ефективно разходване на публични средства. 

 Едва след изясняване на тези съществени за общността въпроси, решенията на които да 

бъдат включени в заданието към поръчката, считаме че е допустимо да се премине към 

възлагане на работен инвестиционен проект за територията. 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Община Бургас положиха 

много усилия през последните години да реализират мечтата на поколения граждани на 

Бургас за свободен достъп до пристанището. В зоната на източния вълнолом бяха 

реализирани няколко сгради с обществени функции и обществените очаквания бяха за 

адекватна на стойността им връзка с градската територия. Въпреки трикратното преправяне 

на вътрешната транспортна мрежа пешеходния и велосипеден достъп е силно притеснен и 

много далеч от очакваното ниво за град, претендиращ да бъде пешеходно и велосипедно 

достъпен. 

В централните територии на зоната се планира изграждане на многофункционална зона 

и яхтено пристанище, но най-съществената и най-трудна в композиционно отношение част 

– контактната зона на града с пристанището изостана в развитието на проекта. Тази част 

посреща и разпределя посетителите в двете основни направления по продължение на 

кейовата стена в посоки изток и запад, като осъществява връзка както с транспортния център 

жп. гара – автогара – централна спирка на градския транспорт, но също така се явява 

завършек на главната пешеходна ос на града. Концентрацията на различните видове 

транспорт е предпоставка за високо ниво на транспортно обслужване на зоната, но 

същевременно се явява пречка за нейното хармонично включване в „градската тъкан“.  
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Възлагаха се големи очаквания за изследване на възможните варианти и избиране на 

най-подходящото решение на проведения конкурс на идейна концепция за развитие на тази 

част от зоната и нейно обвързване с околните територии. При предадени 8 проекта и крайно 

класирани 7 от тях, срамежливото публикуване от възложителя в сайта на наградените три 

не би могло да се определи като публично достъпно. 

През изминалите години неколкократно бяха разработвани варианти от различни 

колективи на решения хармонично свързващи ул. „Александровска“ с пристанището през 

широк обществен площад между Железопътната гара и сградата на Митницата. Двете сгради 

са паметници на културата и гордост на града. За съжаление, вместо широк крайбрежен 

площад между тях беше вместена транспортна инфраструктура с неудачната реконструкция 

на Автогара Юг и произтичащи от това многобройни градоустройствени компромиси.  

Реализираният конкурс за идейна концепция трябваше да отговори на няколко важни 

въпроса: 

1. Как ще свърже пешеходна зона на града с пристанището, въпреки затруднения 

достъп, обусловен от наличието на различни обществени собственици на терена? 

2. Как ще се свърже транспортно бъдещата обществена зона по продължение на 10 - 12 

к.м. с територията на града?  

3. Как ще се активизират в мащаб връзките на „градската тъкан“ на един 200 хил. град, 

претендиращ за морско средище със Зоната за обществен достъп на Пристанище 

Бургас?  

За съжаление, гражданите на Бургас не бяха осведомени и не разбират защо е избрано 

конкретното решение, премирано на първо място. Не се направи необходимото конкурсът 

да придобие голяма публичност и обществен отзвук чрез популяризиране на неговите 

резултати сред гражданите – ползватели на тези публични пространства. Също така : 

 Няма отговор защо е отпаднала пешеходната връзка чрез мостово съоръжение към 

бъдещата обществена сграда в зоната в края на кея и как това ще се отрази на нейната 

атрактивност. 

 Няма отговор какво налага запазването на недовършена като трасе улица, планирана 

през далечната 1989г и нямаща адекватно отношение към променената към момента 

среда. 

 

 Няма отговор какво налага разрушаване на съществуваща паркова среда към сградата 

на Митницата и очакване след 20 години тази празнота да се запълни чрез парк на 

мястото на съществуваща сграда. 
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 Няма отговор защо морска акватория затворена от три страни, целогодишно тиха и 

спокойна повърхност в сърцето на града трябва да се използва за паркинг на частни 

яхти, а не обслужва целогодишно по атрактивни начини градското население – водни 

ски и водни колела, гребни лодки за разходка, водни аквапаркове. 

 Няма адекватен за мащабите на града подход за изграждане на обществен площад с 

полифункционални възможности, което ще доведе до нецелесъобразно и 

обществено неоправдано разходване на сериозни финансови средства. 

На всички тези въпроси може да бъде адекватно отговорено, ако изработването на 

работен проект се възложи правилно – едва след пълно изясняване на инвестиционното 

намерение на възложителя в диалог с професионалните организации и гражданите, чрез 

подробно задание, даващо отговор на поставените по – горе въпроси, с поставяне на 

изискване идейната концепция да бъде адекватно вписана в предвижданията на Генералния 

план за развитие на пристанището.  

Генералният план за развитие на Зоната за обществен достъп на Пристанищен терминал 

Бургас – Изток 1 трябва да бъде представен на своите бъдещи ползватели, гражданите и 

гостите на Бургас и адекватно защитен от своите Възложители.  

Текущата открита процедура „публично състезание“ за работен проект създава 

впечатление за решения на несвързани, отделни една от друга  части и създава основателни 

съмнения за залагане на бъдещи проблеми в развитието на зоната. 

От една страна в настоящата процедура за обществена поръчка за работен 

инвестиционен проект се изисква стриктно спазване и придържане към идейната концепция 

на класирания на първо място участник в предходно проведената процедура конкурс за 

проект, а от друга - от всички участници в настоящата процедура се изисква към техническото 

предложение да се представи нов ескизен проект. Подобно понятие липсва в нормативната 

уредба, поради което залагането му в условията на обществената поръчка (като твърде 

съществено), поражда проблеми при възлагането на самата поръчка. Само може да се 

предполага, че изискването на възложителя за представяне на ескизни проекти от 

участниците, представлява изискване за представяне на идейна концепция или че този 

проект е необходим на възложителя за изясняване на инвестиционните му намерения. Тези 

действия на възложителя обаче, съгласно Закона за устройство на територията, Закона за 

устройство на Черноморското крайбрежие и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, трябва да предхождат възлагане на 

проектирането в работна фаза. 
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 Така, в условията на настоящата процедура за обществена поръчка, възложителят е 

допуснал съществено противоречие в условията и взаимно изключване на действията, които 

участниците следва да извършат – стриктно придържане към идейната концепция, 

приложение към заданието и техническата спецификация, и едновременно с това 

представяне на ескизи/нова концепция за пространството, обект на поръчката. На практика, 

това е скрито изискване за представяне на нова концепция в рамките на процедурата, но под 

риск участиците да бъдат отстранени, ако не спазват стриктно приложената към 

техническата спецификация идейна концепция, видно от документацията :  

Техническа спецификация - т. 4. Цел на техническото задание: 
„В изготвянето на проектната документация предоставената идейна концепция 

следва да бъде стриктно спазена и развита в работна фаза в обем и съдържание 

съгласно действащата нормативна база. (Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, изм. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г.)“  

и  

Ред и условия за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка от документацията на поръчката – т. 27.1: 

„Към Техническото предложение участниците следва да представят Работна 
програма за изпълнение в следния минимален обем и обхват:  ... 

Участниците следва да направят и представят ескизен проект в обем не повече 

от три страници формат А3 /или друг формат със подобна площ на проекта/ в 

подходящ мащаб и изложение в свободен текст, в които да мотивират проектното 

предложение, съобразявайки се с техническото задание и идейната концепция, 

приложени към настоящата поръчка, в т.ч. етапи, работен процес и последователност 

на изпълнение, времево съвместяване на дейностите, предмет на проектирането, начин 

на изпълнение на поставената задача, при съобразяване на взаимна обвързаност между 

отделните части на инвестиционния проект. Следва да представят функционално 

решение по отношение на представените от възложителя изисквания, цели и задачи, 

както и да направят предложения за прилагането на иновативни и съвременни 

архитектурно-строителни решения, технологии и материали за създаване на уникален 

облик на обекта и отделните му компоненти и неговата безопасност.  

 

Работната програма не подлежи на оценка, но в случай, че същата не отговаря на 

горепосочения обхват и съдържание и/или не е съобразена с Техническото задание и 

идейната концепция на възложителя и/или на нормативната уредба, участникът ще 

бъде отстранен.“ 
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Цитираните условия на възложителя навеждат на мисълта, че същият все още не е 

изяснил напълно инвестиционното си намерение и задание за проектиране, поради което е 

невъзможно възлагане на работен инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 

21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Във връзка с изложеното по - горе, на основание чл. 5, т. 1 от Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, с оглед защита на 

професионалните права и интереси на членовете ни – проектанти, в съответствие с интереса 

на обществото и целта на Закона за обществените поръчки за ефективно разходване на 

публични средства, настояваме настоящата процедура за обществена поръчка да бъде 

прекратена, за да се преразгледа решението за възлагане на работно проектиране по 

одобрената идейна концепция, докато не бъде актуализиран Генералния план за развитие 

на Зоната за обществен достъп на Пристанищен терминал Бургас – Изток 1. В него да се 

предвиди адекватно транспортно обслужване, пешеходна и велосипедна достъпност на 

идейната концепция и прилежащите ѝ зони. Очакваме актуализирания Генерален план и 

избраната концепция да бъдат представени както на професионалната общност, така и на 

широката общественост, като бъдат обсъдени, преди възлагането на работно проектиране 

на негови съставни части. 

 Считаме за недопустимо изграждането на елементи на Зоната за обществен достъп 

на пристанище Бургас – територия с изключителна обществена значимост за сегашното и 

идни поколения,  да става без задълбочено проучване на проблемите и обсъждане с 

обществеността и професионалните организации. Настояваме за всички инвестиционни 

намерения в тази територия, включително поставянето на паметници и произведения на 

изкуството да бъдат провеждани обществени обсъждания с участие на представители на 

всички професионални гилдии имащи отношение към тази проблематика. 

  

 Председател на Управителния съвет на 

 Камарата на архитектите в България     

                                                                                               арх. Владимир Милков 

 Председател на Регионална колегия на  

 Камарата на архитектите в България – Бургас 

                                                                                               арх. Събин Попов 


