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ДО :  

Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС 

 

АРХ. ЕМИЛ БУРУЛЯНОВ 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БУРГАС 

 

КОПИЕ ДО:  

Г-ЖА МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

 

ОТНОСНО: 

„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 обществена поръчка с предмет: 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 изразява следната  
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ПОЗИЦИЯ 

 

Приветстваме осигуряването на немалка сума за хонорар за проектиране в тези 

трудни за страната като цяло времена. Средствата в размер на 149 000,00 лева. с вкл. 

ДДС, които са одобрени за финансиране на проекта предполагат добро ниво на проекта 

и  голям интерес от участие на проектантски екипи. 

Задачата е с голяма обществена значимост и възможност за високопрофесионална 

и удоволетворяваща работа на колегите архитекти, но за голямо съжаление са подадени 

само 3 оферти от проектантски екипи. Считаме, че причините за това се коренят в 

неправилната процедурата, приложена от възложителя, в условията на самата 

обществена поръчка, и в частта за критериите и методиката за оценка на кандидатите.  

Единствените критерии за избор на изпълнител, т.е. на колеги-проектанти, са 

цената и срока за проектиране, което е недопустимо за такава знакова за града сграда. 

Същевременно това води до затруднения и на самия възложител и комисията за оценка 

на офертите, да избере квалифициран екип и да осигури спазването на критерии за 

качество при проектирането на сградата. Като част от Техническото предложение е 

изискуема Идейна концепция за възможно решение на поставените в поръчката задачи. 

Концепцията се явява единственият показател оценяващ качествата на проектантския 

екип, но изобщо не се отчита при оценката на офертите на участниците. Нивото на 

разработената идейна концепция по никакъв начин не влияе на класирането на 

кандидатите, тъй като самата концепция не участва в тяхното оценяване и по този начин 

я обезсмисля. Това пряко влияе върху атрактивността на поръчката и води до отлив на 

участници в нея, притежаващи сериозен качествен потенциал, който могат да 

предоставят в полза на обществото.  

Залагането на изискване за представяне на идейна концепция за бъдещата 

сграда без провеждане на регламентираната в ЗОП процедура конкурс за проект, в 

действителност представлява заобикаляне на закона. 
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Така поставени условията на обществената поръчка предопределят и малкия брой 

участници. 

На основание делегираните функции със закон (чл. 5, т. 7 от ЗКАИИП), КАБ 

поддържа и отстоява конкурсното начало в проектирането, особено при реализиране на 

обществени сгради.  

Защитата на обществения интерес, а именно - изпълнение на качествени сгради с 

висока архитектурна стойност, обогатяващи средата и подобряващи условията на живот 

на обществеността, и целесъобразното разходване на публичните средства, следва да е 

водещо за общинската администрация, а не провеждането на процедура, която формално 

отговаря на ЗОП и е удобна за администрацията. 

Ние като архитекти сме загрижени за облика на града като цяло. Малко са 

обществени обекти, които могат в бъдеще да бъдат реализирани в центъра на Бургас и е 

от изключителна важност качеството на проектните решения.  

Съвсем наскоро бяха успешно изпълнени проекти като Реконструкцията на 

Културния дом Нефтохимика,  стъпващи точно на конкурсното начало и добрият 

резултат е явен за всички – обществеността и архитектурната гилдия. 

Предвид изложеното, Съветът на РК на КАБ не подкрепя обществената поръчка, 

провеждана съгласно условията на настоящата поръчка и не може да участва в нейното 

популяризиране. 

Нашата категорична позиция е, че администрацията на Община Бургас трябва да 

положи максимални усилия за утвърждаване на конкурсното начало като практика при 

изграждане на обществени сгради. Убедени сме, че така ще се създадат необходимите 

условия обществените средства да се вложат в качествени проекти и ще се изпълнят 

сгради, които ще останат добри примери за поколения напред. 

Настояваме идейните решения за „Нов учебен корпус в двора на гимназия „Г. С. 

Раковски“ да бъдат подобаващо представени пред широката общественост и обсъдени с 

професионалните организации преди реализирането им. 
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Съветът на РК на КАБ –  Бургас ще подкрепя и съдейства на общинската 

администрация за осъществяване на всички обществени обекти и инициативи, които са 

широко представени и се реализират чрез конкурсни процедури. 

 

Съвет на РК на КАБ –  Бургас : 

арх. Събин Попов  – председател  /п/ 

арх. Венета Иванова  – член             /п/ 

л. арх. Пламен Матеев  – член    /п/ 

арх. Костадин Христов  – член    /п/ 

арх. Мирослав Бойчев  – член    /п/ 

арх. Мина Георгиева  – член    /п/ 

арх. Калоян Матеев  – член    /п/ 

 


