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ДО :  

Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС 

 

АРХ. ЕМИЛ БУРУЛЯНОВ 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БУРГАС 

 

 

ОТНОСНО: 

ПИСМО ИЗХ.№58-00-106/1/08.06.2021 НА ОБЩИНА БУРГАС - ОТГОВОР НА 

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА НА РК НА КАБ-БУРГАС ЗА „ИЗГОТВЯНЕ НА 

РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „НОВ УЧЕБЕН КОРПУС В 

ДВОРА НА ГИМНАЗИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“, КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ 

ДОМ НА ПГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ И ППМГ „АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“, В УПИ I В 

КВ. 130 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 

07079.611.312 ПО КК НА ГР. БУРГАС“ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 

 

 Във връзка с твърденията, фигуриращи в цитираното писмо относно 

обществената поръчка: Изготвяне на работен инвестиционен проект за 

обект: „Нов учебен корпус в двора на гимназия „Г. С. Раковски“, към 

настоящия момент дом на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и ППМГ „Акад. Н. 

Обрешков“, в УПИ I в кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с 

идентификатор 07079.611.312 по КК на гр. Бургас, Съветът на РК на КАБ – 

Бургас прави следното уточнение:  
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РК на КАБ – Бургас, представлявана от нейния Председател и Съвет 

на Регионалната колегия  не е участвала със свой делегиран представител в 

изготвянето на техническите условия към обществената поръчка. 

Експертите на Община Бургас не са търсили съдействие за изготвяне на 

същите.  

На арх. Костадин Христов, доскорошен член на Съвета на РК на КАБ–

Бургас (освободен по негово желание поради факта че заема длъжността 

Председател на КС на КАБ) е възложено, в качеството му на външен 

експерт, от Директорите на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и ППМГ „Акад. Н. 

Обрешков“, и със съдействието на Техническата служба на Община Бургас, 

изготвянето на Предпроектни проучвания, Функционално задание за 

проектиране и Количествено-стойностна сметка за кандидатстване за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект 

„Нов учебен корпус в двора на гимназия „Г. С. Раковски“. При изпълнение 

на възложената му работа арх. Христов неколкократно е обърнал внимание 

на необходимостта при възлагане на бъдеща обществена поръчка за 

проектиране да се използва възможността за организиране на конкурс за 

проект, с оглед важното историческо и градоустройствено значение на 

Гимназията, близостта с Паметника в памет на руските войници паднали в 

битката за Освобождението на България,  широкия обществен отзвук който 

предизвика проекта за външно саниране на основния корпус на Гимназията 

и предвидимия на тези основания, очакван граждански интерес. Работата на 

колегата Христов по заданието не е обвързана с РК на КАБ-Бургас и няма 

връзка с изготвянето на условията на самата обществена поръчка и по 
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конкретно с методиката за оценка на кандидатите. Камара на архитектите в 

България в лицето на Съвета на РК-Бургас не е получавала покана и не е 

участвала в изготвянето на техническо задание на обществената поръчка, 

нито е консултирала или съгласувала критериите за оценка на подадените 

оферти. 

Художествените и технически качества на, изискуемата в условията 

за участие, идейна концепция,  която се явява единствения показател 

оценяващ качествата на проектантския екип, по никакъв начин не влияе на 

класирането на кандидатите, тъй като не участва в тяхното оценяване и по 

този начин я обезсмисля. Възложителят на обществената поръчката изисква 

от участващите кандидатите полагане на творчески усилия и демонстриране 

на техническа компетентност без да вземе адекватно отношение към 

вложения за това труд.  

Това пряко повлия върху атрактивността на поръчката и доведе до 

участие само на три проектантски колектива, въпреки добрите финансови 

параметри. Съветът на РК-Бургас напомня, че очаква от Община Бургас да 

организира публично обсъждане на идейните концепции на тримата 

участници в обществената поръчка с което навреме да се информира 

обществеността и да се даде положителен сигнал към професионалните 

общности. 

Така поставени, условията на обществената поръчка доведоха до 

отлив на проектантски екипи, притежаващи сериозен качествен потенциал, 

който могат да предоставят в полза на обществото и предопределиха малкия 

брой участници.  
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 Съветът на РК на КАБ – Бургас потвърждава позицията си на 

несъгласие с начина на провеждане на обществената поръчка. За нас е 

безспорно, че условията на обществената поръчка обуславят избор на 

проектантски екип единствено на база срок и цена, което считаме за 

недопустимо за обект с такава обществена значимост. 

 

Съвет на РК на КАБ –  Бургас : 

арх. Събин Попов – председател   /п/ 

арх. Венета Иванова    – член             /п/ 

л. арх. Пламен Матеев – член     /п/ 

арх. Мирослав Бойчев – член    /п/ 

арх. Мина Георгиева  – член    /п/ 

арх. Калоян Матеев  – член     /п/ 

арх. Иван Кючуков  – член     /п/ 

 


