
 
 

КОНКУРС СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ, април 2011               
НОВ ЖИВОТ ЗА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ 

 
ArchModule,  платформата,  която  организира  архитектурни  и  тематични 

конкурси,  конкурси  за  промишлен  и  интериорен  дизайн,  има  удоволствието  да 
покани  архитекти  и  дизайнери  да  участват  в  международното  състезание  „НОВ 
ЖИВОТ ЗА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ” София, България, което ще се проведе от 11 
април 2011  до 15 юни 2011 година. 

По  –долу  ще  намерите  необходимата  информация  относно  предмета  на 
задачата, начина на регистрация, възможностите за отправяне на въпроси на адрес  
info@archmodule.com  .  Пожелаваме  успех  на  всички  участници!  Нека  заедно 
създаваме, за да направим живота си по‐интересен и креативен! 

 
От екипа на  
ArchModule 
международна платформа за състезания 
 

      

 
 
 

mailto:info@archmodule.com


Общо въведение 
 
След  09  септември  1944г.  в  гр.  София,  във  връзка  с  плановете  за 

индустриализация на България,  възниква необходимостта от решаване на острата 
жилищна криза  в  столицата,  която  се  поражда от масовото преселване на  хора в 
града  от  цялата  страна.  Строителството  на  панелни  сгради  става  основа  на 
жилищната  политика,  като  бърз  начин  за  решаване  на  проблема.  Първите 
едропанелни сгради в България са построени през 1958г. като експериментални, а 
в  следствие  на  натрупания  опит  от  първите  сгради  се  съставя  каталог  от  типови 
проекти за масово прилагане в гр. София, както и Обединена номенклатура 2‐63,2‐
64  и  др.,  които  са  база  за  разработките,  послужили  при  застрояването  на 
кварталите „Свобода”, „Младост”, „Дружба” и др.  

Панелните жилищни комплекси са неразделна част от облика на почти всеки 
български град  ,  като в тях са съсредоточени 23% от всички жилища в страната. В 
градовете 33% от тях са в панелни блокове. В София тези жилища са около 190 000 
бр., като заемат площ от над 15 000 дка и с над половин милион обитатели.  

При строителството им  като основни критерии са следвани количествените и 
икономически показатели. 

Лошата поддръжка на панелните комплекси, както и факта, че много от тях са 
строени  преди  повече  от  40  години,  поставя  въпроса  за  тяхната  дъготрайност. 
Според  проведени  специализирани  проучвания  в  края  на  20  век,  е  съставена 
прогнозна  експертна  оценка,  която  определя  общото  физическо  състояние  на 
конструкцията на панелните сгради като добро, което би могло да остане такова и в 
следващите 50 години. Разбира се при неподходяща експлоатация или напротив – 
полагани грижи, този срок може да се намали или удължи. 

Един  от  основните  проблеми  за  типа  сгради  остава  този  за  енергийната 
ефективност,  като  се  наблюдава  буквално  разхищение  на  енергия.  Топлинните 
загуби са огромни, като най‐голям е делът им през външните стени. При правилно 
проектиране и прилагане на подходящи мерки,  икономиите на  топлинна енергия 
ще достигнат нива от над 35%, както и съответното намаляване вредните емисии на 
CO2.  Резултатът  би  позволил  включване  на  страната  ни  в  единната  европейска 
среда на обитаване – с единни, общопризнати норми и изисквания за постигане на 
устойчиво развитие в хармония с околната среда. 

Националната  програма  за  обновяване  на  жилищните  сгради  в  Република 
България /януари 2005г./   дава насоки относно бъдещите цели, които отчитат като 
съществен  и  аспекта  за  естетическите  качества  на  жилищните  сгради  и 
хармонизацията им с околното пространство. 

 
 
 



Общо за проекта, цел 
 
Целта на този конкурс е да генерира идеи не само от архитектурната колегия, 

но  и  от  всеки,  който  е  настроен  креативно,  който  приема  като  свой  проблема 
засъстоянието на панелните сгради в България. Всеки, който би искал София, като 
млада европейска столица, в която живеят и работят над 2 млн. души, да има нов 
съвременен облик, осигуряващ и достойно място, каквото е имала в миналото. 

Спечелилите първите места разработки ще станат база, пилотен проект, ще 
бъдат  анализирани  в  тяхното  финансово  изражение  с  цел  пренасянето  им  върху 
съвкупност от панелни сгради. 

В  тази  връзка  екипът  на ArchModule  съвместно  със  Столична  община,  Р‐н 
„Младост”,  е  подбрал  конретен  панелен  блок,  разположен  на  територията  на 
Общината, в непосредствена близост със спирка от първи диаметър на столичното 
метро. 

В  инициативата  взимат  участие  фирми,  производители/вносители  на 
материали  и  изделия,  които  намират  приложение  при  реализацията  на  подобни 
проекти. 

Изборът  на  тази  панелна  сграда  е  предопределен  от  следните  фактори: 
изградена е по системата „Земляне”, която е широко приложена на територията на 
Общината;  разположението  и  на  основен  столичен  булевард;  монотонност  във 
визията на   фасадите, което налага необходимостта от свежи идеи в търсенето на 
модерен и запомнящ се облик. 

Основна информация за Строителна Система 2‐64 – Земляне: 
Системата е разработена за земетръсни райони, каквито са София и Пловдив. 

Проектите са изготвени от НипроИТИС. Конструктивната схема е с носещи вътрешни 
и  външни  стенни  панели.  Всички  вътрешни,  подови  и  покривни  панели  са 
изпълнени от бетон Б20, а всички фасадни стени са еднослойни от лек бетон Б10. 
Сградите  са  до 8  етажа  с  етажна  височина  от 2.70  м.,  плосък  двоен  вентилируем 
покрив с вътрешно отводняване. 

Насочеността  на  идейната  разработка  е  в  концептуалното  архитектурно 
решение  за  визията  на  сградата,  като  се  вземе  под  внимание  потенциала  на 
предлаганите идеи за тяхната масова приложимост. 

 
Партньори 

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „Младост”            
 
 



Медиен партньор       

Генерални Спонсори       
 

Със съдействието на      
 
 
Местоположение 
 

  
Разглежданият  панелен  блок  е  разположен  в  София,  в  жк  „Младост  2”, 

бул.„Александър Малинов”, в близост до предстоящата за играждане станция №14 
на Софийското метро.  Този жилищен комплекс  се намира в югоизточната  част на  
града, в подножието на планината Витоша.   

 
 Застроена площ: 1997,00 м2 
 Площ на фасадите:10195,00 м2 
 Координати:42˚38`N and 23˚22`Е 
 Надморска Височина: 605 м 



 Световно време: GMT + 2 
 Климат  ‐  умереноконтинентален  с  четири  сезона;средномесечни 
температури  за  януари  /зима/  от  ‐5˚  до  +3  ˚  С  и  средномесечни 
температури за август /лято/ от +15˚ до +27 ˚ С 
 

Съдържание на проекта 
 

В  пакета  от  мерки  /”Разширен  –  препоръчителен  пакет”/  на  Националната 
програма  за  обновяване  на  жилищните  сгради  в  Република  България,  се  дават 
насоки  относно  бъдещите  цели,  в  които  е  залегнал  един    по‐широк  диапазон  от 
допълнителни  мерки,  обхващащи  конструкцията  на  сградите,  инсталациите  и 
околното пространство. Има се предвид изграждането на допълнителни балкони и 
лоджии;  замяна  на  плоските  покриви  със  скатни;  надстрояване;  допълващо 
застрояване.  Всичко  това  е  възможно  да  се  прилага  на  практика  в  бъдеще,  след 
експертна оценка за състоянието на всеки конкретен обект. 

Предлаганите  архитектурни  концепции  предполага  да  следват  тази 
позволяваща  известна  свобода  трактовка,  в  търсене  на  добри  решения  за 
бъдещето  на  панелните  сгради.  Конкурсните  разработки  трябва  да  дават  яснота 
относно третирането на следните сградни елементи: 

1. Третиране  на  фасадните  плоскости,  избор  на  подходящи  материали: 
мазилки,  облицовки,  декоративни  елементи,  място  за  разполагане  на 
реклами; 

2. Остъкляване:  предложения  за  допълнително  остъкляване  на  определени 
места; 

3. Концепции  за  парапети,  интегриране  на  слънцезащитни  устройства, 
козирки,бордове; 

4. Третиране  на  покрива:  предложения  за  надстрояване,  ново 
формообразуване, интегриране на рекламни съоръжения. 

5. Идеи  за  съдбата  на  околоблоковото  пространство:възможности  за 
допълващо  застрояване  с  жилищни  обекти,  магазини  и  др.,  озеленяване, 
спортни съоръжения, промяна предназначението на партерните етажи; 

6. Очакват  се  идеи  за  разрешаване  на  проблемите  с  недостатъчната  бройка 
паркоместа; 

7. Предлаганите  решения  следва  да  бъдат  съобразени  с  действащата  към 
момента  в  страната  нормативна  база,  като  коефициента  на 
топлопреминеване  на  фасадните  елементи  трябва  да  бъде  :  за  стени 
граничещи  с  външен  въздух  0,35 W/(м2К)  и  за  прозорци  и  врати  ‐    от  1,7 
W/(м2К)  до  2,2  W/(м2К)  в  зависимост  от  материала  на  рамката  /2,2  е 
допустима стойност при окачена фасада, 1,7 при рамка PVC/ . 

 



Изисквания към представянето  
 

Конкурсните  разработки  ще  бъдат  презентирани  в  едно  (01)  табло  в 
дигитален формат. Разглеждането при оценяването на получените работи ще става 
единствено по електронен път. Обхватът на проекта е минимум:  

 Фасади и/или фрагменти фасади 
 Разрез 
 Тримерно изображение 
 Текстова част, обосновка на предложеното решение 
 Всякакви други пояснения, графики, описания 
 

На таблото е задължително да бъде поместен персоналния регистрационен 
номер,  като  не  се  допуска  вариантност  на  решението.  За  последващо  проектно 
решение  е  необходимо  да  получите  нов  регистрационен  номер.  Всяка  текстова 
информация трябва да бъде изписана на английски език. 

 
 Параметри на таблото: 

 
Дигитален Формат    jpg, ZIP или RAR  
Име на файла      Единствено регистрационния номер 
Обем        Не повече от 5 MB 
Размери на таблото    Правоъгълник 4966 х 3500 пиксела, 150 dpi 
Размер на полето     
с регистрационния номер   Правоъгълник 150х20 пиксела 
Изписване на          
ретистрационния номер  шрифт Arial /normal/ ‐ 18 пиксела 
 

 
 



Кой може да участва в конкурса 
 

Конкурсът се предвижда като еднофазен.  
В него могат да участват както архитекти с богат професионален опит, така и 

млади  специалисти  и  студенти.  Участие  могат  да  вземат  също  художници  и 
дизайнери,  тъй  като  в  случая  се  търсят  добри  идеи  и  концепции,  които  на 
последващ  етап  ще  бъдат  анализирани  за  тяхната  конструктивна  издържаност  и 
строителна стойност. 

Възможно  е  колективното  участие,  като броят  на  участниците  не  трябва да 
надхвърля 5  /пет/.  При  регистрация  на фирма  или  обединение  от  няколко  души, 
следва да се посочи титуляр. В такива случаи таксата е дължима еднократно. 

 
Награди 

 
1. Първа награда:  

 1 500 евро 
 двупосочен  самолетен  билет  от  най‐близкото  до  адреса  на 
участника международно летище с директни полети до София 

 резервация за хотел с включена закуска и вечеря – 1 нощувка 
 публикация в изданието Строителство Градът 

2. Втора награда: 
 1000 евро 
 публикация в изданието Строителство Градът 

3. Трета награда 
 500 евро 
 публикация в изданието Строителство Градът 

 
След  приключване  работата  на  Журито,  всички  постъпили  разработки  с 

информация  за  техните  автори  ще  бъдат  поместени  на  www.archmodule.com  по 
реда на тяхното постъпване. 

  
Сваляне на пълната информация за конкурса  
 
Всички  файлове  ще  бъдат  достъпни  чрез  сайта www.archmodule.com,  като 

свалянето  им  е  напълно  безплатно.  За  целта  е  необходимо  да  бъдат  попълнени 
изискуемите данни в секция СВАЛЯНЕ. 

 
 
 
 

http://www.archmodule.com/
http://www.archmodule.com/


Регистрация 
 

  Регистрацията за участие в конкурса е единствено възможна през страницата 
на  сайта  www.archmodule.com  .  При  следване  на  инструкциите  в  секция 
РЕГИСТРАЦИЯ към съответното състезание и след заплащане на определената такса 
чрез двата възможни за това начини, получавате вашия официален регистрационен 
номер за участие в състезанието. Този принцип гарантира пълната анонимност на 
участниците, която ще бъде запазена до приключване оценяване на разработките. 
 
Стъпка 1: 

С  попълването  на  приложената  регистрационна  форма  Вие  заявявате 
желание за участие в конкурса. 

Формата съдържа списък на участниците в екипа / максимум 5 човека /, като 
на първия от редовете се попълват данните за неговия Ръководител.  

В  случай,  че  участникът  е  Юридическо  лице  е  необходимо    да  се  впишат 
данните на ръководителя му и юридическото наименование на дружеството. Ако 
се  заявява  участие на  консорциум от фирми моля,  свържете  се  с Организаторите 
преди  да  попълните  регистрационната  форма,  за  да  получите  такава  съгласно 
Вашата структура. 
 
Стъпка 2: 

Убедете се, че сте приели Общите условия за ползване на сайта. 
 
Стъпка 3: 

Запознайте се внимателно с възможните Онлайн или Офлайн методи за 
заплащане на Таксата за участие в конкурса и изберете подходящия за Вас.  

Офлайн регистрацията дава възможност за заплащане без използване на 
кредитна карта, посредством банков трансфер към : 
 

СИБАНК АД 
Централно управление 
София 1000 
Ул. „Славянска” №2  
SWIFT (BIC): BUIBBGSF 
титуляр: „А 2 Формат” ООД 
IBAN: BG83 BUIB 9888 1026 2510 00 BGL 
IBAN: BG65 BUIB 9888 1426 2510 00 EUR 

 
Важно:   

Таксата  за  участие  се  определя  в  евро  с  включен  ДДС,  но  не  са  включени 
такси  и  комисионни,  съобразно  избрания  метод  за  заплащане.  Те  са  дължими  и 
формират различна крайна цена. 
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Датата  на  платежния  документ  и  заплатената  такса    да  са  в  съответствие  с 
периода за регистрация и съответната му цена. 

Процесът  за регистрация продължава,  съобразно избрания от Вас метод  за 
заплащане. 
 
Стъпка 4 за Офлайн заплащане: 

При маркирането на този метод за заплащане, Регистрацията  продължава с 
получаване  на  Временен  регистрационен  номер  на  указания  за  ръководителя  на 
екипа  електронен  адрес.  При  извършване  на  плащането  е  необходимо  да 
обозначите ясно вашия Временен регистрационен номер, след което да изпратите 
копие на платежния документ на имей info@arhmodule.com.  
 
Стъпка 5 за Онлайн заплащане: 

При маркирането на този метод за заплащане, Регистрацията  продължава с 
указания, които трябва да следвате внимателно и след попълване на необходимите 
данни да одобрите извършването на транзакцията. 
 
Стъпка 6: 
   На  указания  за  ръководителя  на  екипа  електронен  адрес,  ще  получите 
имейл,  съдържащ  ОФИЦИАЛЕН  РЕГИСТРАЦИОНЕН  НОМЕР.  Това  е  номерът,  под 
който Вашата разработка ще участва в конкурса.  
 

Организационен график   
 
Начало                11 април 2011 
Ранна регистрация             11‐30 април 2011 
Редовна регистрация            30 април‐ 15 юни 2011 
Краен срок на регистрация          15 юни 2011 
Краен срок за предаване на разработките      15 юни 2011 
Краен срок за задаване на въпроси        11 април ‐ 20 май 2011 
Публикуване/изпращане на отговори        20 май 2011 
Работа на журито              16 юни – 24 юни 2011 
Публикация на резултатите          01 юли 2011 
Награждаване и изложба на работите  ‐ София    септември 2011 

 
Жури 
 
Кратка информация за съставана журито: 

 
1. Арх. Бойка Къдрева – Главен архитект на Район „Младост”. 
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2. Арх. Петко Симеонов ‐ завършва Архитектура във ВИАС, гр. София. Работил е 

последователно  в Металургпроект,  КНИПИТУГА,  Главпроект  и  Торгопроект, 
като от 1992г. е архитект на свободна практика. Има зад себе си тридесет и 
две  години  трудов  стаж.  От  2007г.  е  председател  на  Комисията  по 
професионална дейност към УС на Камара на архитектите в България, като от 
2008г. е член на Управителния Съвет. 
 

3. Арх. Илко Николов ‐ завършва Архитектура във ВИАС през 1981г. Притежава 
изключително  богат  проектантски  и  управленски  опит,  носител  на  награда 
„Пловдив” за архитектура за 1994г., 2002г. и 2010г. Бил е Главен архитект на 
Четвърто кметство, район „Централен” гр. Пловдив; Член на Експертен съвет 
по  устройство  на  териториите  на  Община  Пловдив;  Член  на  Консултативен 
съвет  към  Главния  архитект  на  Община  Пловдив.  Към  момента  е 
Председател  на  САБ,  Дружество Пловдив.  Председател  е  на  „Асоциация  за 
устойчиво  развитие  и  анализи”;  Член  на  Управителен  съвет  на  „Бизнес 
експертен съвет” гр. Пловдив и Заместник Председател на САБ ‐ гр. София за 
направление „Имущество и финанси”. 

4. Инж. Венета Новакова ‐ завършва Промишлено и Гражданско строителство в 
УАСГ,  София.  От  1996г.  работи  като  фасаден  инженер.  От  2002г.  работи  в 
Стилмет,  а  от  2004г.  е  Ръководител  на  Проектантския  отдел  и  отдела 
Проучване  и  създаване  на  нови  архитектурни  системи  ЕТЕМ  в  Стилмет. 
Отделът развива иновационна инженерингова дейност в областта на окачени 
фасади,вентилируеми фасади, врати, прозорци, както за български, така и за 
чужди  пазари.  Всички  нови  системи  са  съобразени  с  повишаване  на 
енергийната  ефективност  и  устойчивото  развитие.  Участва  като  лектор  в 
международни  конференции  в  областта  на  фасадния  инженеринг. 
Организира международен архитектурен симпозиум  ‘’Алуминий и стъкло’’ с 
цел да информира гилдията за новостите в бранша. 
Член на CIBSE и Society of façade engineering London. 
 

5. Любен  Генов,  Художник,  ‐  завършва  частна  Художествена  академия  "Жул 
Паскин" в гр. София, специализира във в "Cite Internationale des Arts" ‐ Париж, 
Франция. Организира редица самостоятелни изложби. Носител е на Награда 
от  Национален  Конкурс  –  „Българската  духовна  и  материална  култура  – 
нашата  идентичност  по  пътя  към  Европа”,  получава  почетен  Диплом  от 
„Биенале на малките форми”  гр. Плевен. Участва в голям брой съвместни и 



международни  изложби.  Към момента  е  член  на Изпълнителното  бюро  на 
Съюза на българските художници. 

 
Критерии и методи за оценяване 

 
Всеки член от подбраното жури ще разгледа всички конкурсни участия, като 

ще ги оцени според своите разбирания и на база персонален професионален опит. 
Оценяването  ще  се  извършва  чрез  Интернет.  При  финалното  съпоставяне  на 
оценките, дадени от всеки един журиращ, представител на АрхМодул ще проследи 
в цялост процеса за се увери в правотата на провеждане на мероприятието. 

При оценяването ще се вземе предвид: 
1. Цялостен концептуален подход към задачата. 
2. Прилагане на решения във връзка със съвременните тенденции за устойчива 

архитектура. 
3. Приложимост  на  проекта  към  конкретните  условия  и  възможност  за 

масовото му прилагане. 
4. Оригиналност на архитектурните решения. 
5. Предложения  за допълнителни проектови елементи,  които биха доразвили 

предмета на конкурсната задача. 
6. Оригиналност на представянето. 

 
Дисквалифициране 
 
Няма  да  подлежат  на  оценяване  участия,  при  които  е  налице  нарушена 

анонимност  на  конкурса,  т.е.  съдържат  информация  за  автора  повече  от 
регистрационния  номер;  получени  разработки  след  обявената  крайна  дата; 
решения несъобразени със зададената изходна информация. 

 
 

Изпращане/Потвърждение за получаване на проектите 
 

Всички  разработки  трябва  да  бъдат  изпратени  на  e‐mail 
info@archmodule.com  най‐късно  до  24.00  местно  време  на  15  юни  2011. 
Участниците  са  отговорни  за  навременното  пристигане  на  техните  материали. 
Проектите, постъпили след упоменатите ден и час, няма да бъдат разглеждани. 

Участниците трябва да прикачат ZIP или RAR файл с име съкратеното име на 
конкурса PANEL COMPLEXES и регистрационния си номер. В полето subject   трябва 
да  изпишат  отново  съкратеното  име  на  конкурса  PANEL  COMPLEXES  и 
регистрационния си номер. 
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Необходимо е конкурсните разработки да бъдат изпратени от e‐mail адреса, 
подаден при регистрацията.  В  противен  случай при  възникнал проблем, ще бъде 
трудно да се свържем с вас. 

Цялата  поместена  в  посочения  формат  информация  трябва  да  бъде  на 
английски език. 

Участниците  в  състезанието  могат  да  представят  неограничен  брой 
разработки,  като  за всяка  следваща  такава е  необходима нова регистрация и  нов 
регистрационен номер. 

За получаването на конкурсните разработки не се предвижда индивидуално 
информиране на всеки, изпратил материали. Всеки участник ще може да види дали 
неговият  регистрационен  номер  присъства    в  специална  секция,  която  ще  бъде 
активна от 23 май до края на състезанието. 

 
Въпроси 

 
  Ще бъдат разглеждани постъпили въпроси единствено на лица,  завършили 
успешно  своята  регистрация  и  получили  съответен  регистрационен  номер.  При 
изпращане  на  въпрос  към  info@archmodule.com  е  необходимо  да  изпишете  в  
subject  съкратеното  име  на  състезанието  и  своя  регистрационен  номер  :  PANEL 
COMPLEXES 10012.   Отговорите ще бъдат изпращани към участниците от 11 април 
до 20 май 2011, като най‐често задаваните въпроси ще бъдат публикувани в секция 
ВЪПРОСИ в процеса на провеждане на  състезанието.  В  секция ВЪПРОСИ ще бъде 
водена кореспонденция единствено на български и английски език. 
 

Авторски права  
 
Авторите  на  разработките,    спечелили  награда    в  конкурса,      се  съгласяват  

Организаторът, Възложителят и Спонсорите на конкурса да възпроизвеждат негови 
материали изцяло или частично, без заплащане и без да дължат възнаграждение за 
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авторски права. При поискване от страна на автора на разработката Организаторът, 
Възложителят  и  Спонсорите  се  задължават да  посочват  неговото име,  псевдоним 
или друг идентифициращ го авторски знак при всяко възпроизвеждане.

Такси за участие 
  
Ранна регистрация :   11‐30 април 2011      40,00 евро 
Редовна регистрация:   30 април‐ 15 юни 2011    55,00 евро 
 
Таксата  за  участие  се  определя  в  евро  с  включен  ДДС,  но  не  са  включени 

такси  и  комисионни,  съобразно  избрания  метод  за  заплащане.  Те  са  дължими  и 
формират различна крайна цена. 

 
Награждаване и изложба  
 
Изложбата  на  работите  и  обсъждането  на  постигнатите  резултати  ще  се 

състои в  гр.София в рамките на месец  септември. Достъпът ще бъде  свободен  за 
всички желаещи. 

Информация за мястото и датата на събитието ще бъде публикувана в секция 
График към раздел Тематични конкурси най‐късно до 15 август 2011г. 

 
 
 
 


