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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Студентският конкурс Multi Comfort е 

двуетапен международен конкурс който се 

основава на програмата на Saint-Gobain за Multi 

Comfort. За първи се организира в България през 

2004, като от следващата година се превръща в 

международно събитие. В последното издание на 

конкурса в Милано през 2019 участваха повече от 

2,200 студенти от 34 страни. 

 

 

ПРИЗНАНИЕ 

 
Специални благодарности към Община Плейн и Сен-Дени, Réseau Rêve de Scènes Urbaines (RSU), Емануел 

Сала, Президент на “Maison Coignet и професорите участвали в Деня на преподавателите и Saint-Gobain 

Франция за цялостната подкрепа при изготвяне на настоящото задание. 
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1) ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
1.1 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНКУРСА 

 
Сен-Дени е средновековен град и 

индустриално място със значителна работна 

сила. Постигнал  е значително развитие и се е 

приспособил към нуждите на своето време. 

Богат на история и наследство, през последните 

30 години е претърпял безпрецедентна промяна. 

В наши дни Сен-Дени има повече от 109 000 

жители заради стабилния демографски растеж. 

Благодарение на политиката за изграждане на 

жилища, включително социални, привлича и 

нови жители. Всичко това свидетелства, че 

динамичната и жизнена среда непрекъснато се подобрява. 

 

Олимпийските и параолимпийските игри (2024 г.) и „Гранд Париж“ са проекти ускорители за 

развитието на Сен Дени. Те имат за цел да превърат столичния район на Париж в основна световна 

столица на XXI век, като в резултат се подобри жизнената среда и се изгради устойчив град. 

 

По време на 16-тото международно издание на Студентския конкурс “Multi Comfort”, задачата 

е да се проектира Парк с устойчиво развитие, който съчетава жилищни, образователни и 

развлекателни функции. Предизвикателството за 2019 г. е да се преобразува зоната на пост-

индустриалния обект на „Coignet Enterprise“ в Сен-Дени в зелена жилищна, учебна и развлекателна зона, 

която да съчетва едновременно следите от историческо наследство със съвременните нужди за 

устойчиво развитие на квартала. 

 

От Студентите се изисква да предложат: 

 План за комплексно развитие, който изяснява организацията на целия обект, неговото естество, 

вътрешните и външните функционални връзки. 

 Проект за жилищна/образователна функция, състоящ се от 250-300 апартамента и начално училище 

(с детски градини), състоящо се от 18 паралелки. 

 Идеи за запазване и ревитализация за историческите под-обекти на обекта. 

 

 

1.2 ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 В конкурса имат право да участват студенти по архитектура, дизайн, урбанизъм и инженерни 

специалности, свързани със строителство на сгради от съответните университети в държавите, в 

които се организира състезанието (виж т. 1.4). 

 В конкурса могат да вземат участие всички студенти от 1-ви до 6-ти курс включително (задължително 

е да бъдат студенти в момента на регистрация), както индивидуално, така и в екип от максимум 2-

ма участника.  

 Един студент няма право да участва в два различни екипа, в рамките на едно и също издание на 

конкурса. В конкурса може да участва само по един проект от участник или екип.  

 Един екип няма право да участва нито в 2 различни Национални финала 

 

 

1.3 ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА 
 

Организатор на конкурса е Saint-Gobain, съвместно със структурите на Saint-Gobain на местно ниво, 
в отделните държави участници, в които се провежда конкурсът. 
 
Координатор на международен конкурс за студенти „Multi Comfort”:  

Памела Ернандес / pamela.hernandez@saint-gobain.com 

mailto:pamela.hernandez@saint-gobain.com
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Координатор на национален конкурс за студенти „Multi Comfort”: 
Дойчин Доцински – експерт „Мулти-Комфорт” и регионален координатор към  
„Сен-Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД, направление ISOVER 
гр. Костинброд 2230, Индустриална Зона, ул. „Император Константин Велики” № 13 
Мобилен тел.: +359 885 94 84 45, Е-мейл: Doychin.Dotsinski@saint-gobain.com   
 
Официален уебсайт на международен конкурс за студенти „Multi Comfort”: 

 https://multicomfort.saint-gobain.com 

 

 

1.4 ФОРМА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА 

Конкурсът Saint-Gobain „Multi Comfort” е разделен на 2 етапа: 

1) Национален конкурс – организира се от местните екипи в местните университети 

2) Международен конкурс – съревнование между победителите в националните конкурси 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

 Saint-Gobain организира национални конкурси в страните в които има присъствие и където местните 

екипи провеждат организацията на конкурса 

 Държавите, които организират национални конкурси за 2019-2020 г. са описани в сайта на конкурса: 

https://multicomfort.saint-gobain.com > Multi Comfort Student Contest > Contacts.Този списък може да 

бъде променен до 31. Март, 2020 г. 

 Победителите ще получат награди, чиито размер и брой ще бъдат определени от местния 

организатор на конкурса във всяка държава. 

 Победителите от всяка държава ще бъдат поканени да участват в международния етап на конкурса 

 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛ 

 Конкурсът е отворен за всички студенти по архитектура, строителство, дизайн и т.н., които са 

студенти в рамките на академичната година 2019-2020 г. в държавите, в които се организира 

конкурсът.  

 Студенти в рамките на програми за обмен, стипендии и др. също имат право на участие в конкурса. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ОФИЦИАЛНА КОМУНИКАЦИЯ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФИНАЛ 

 Всички участници (студенти и ръководещи преподаватели) е необходимо да се регистрират в уеб-

сайт на конкурса: https://multicomfort.saint-gobain.com > Multi Comfort Student Contest > Registration    

 Регистрациите са отделни за всеки участник. Липсата на регистрация или коректно въведени данни 

ще доведе до дисквалификация.  

 Крайният срок за регистрация в националния финал е 31 Март 2020 г.  

 Официалната информация относно конкурса ще бъде изпратена по е-мейл до всички участници, 

регистрирани в уеб-сайта на конкурса. 

 Регистрацията в конкурса не обвързва студентите с предаване на проект 

 Националният финал ще се проведе през месец април, 2020 г. Точната дата ще бъде уточнена на 

по-късен етап. 

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 

 Международният етап на конкурса ще се проведе в периода 03-06 юни, 2020г. в Париж, Франция. 
 Максимален брой от 60 екипа ще вземат участие в международния финал на конкурса 
 Броят на екипите които участват от страна на България е ограничен на 1 (един) 
 Организаторът на конкурса в България – „Сен-Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД, си 

запазва правото да променя броя на екипите и/или участниците от екип, които имат право да се 
включат в международния етап на конкурса. 

 По време на финала ще бъде организирана изложба за обсъждане и оценка на проектите.  
 Всеки екип ще има възможност да презентира своя проект пред международно жури. Самото 

представяне се извършва на английски език, в рамките на 5 минути. 

mailto:Doychin.Dotsinski@saint-gobain.com
https://multicomfort.saint-gobain.com/
https://multicomfort.saint-gobain.com/
https://multicomfort.saint-gobain.com/
https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest
https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest/contacts
https://multicomfort.saint-gobain.com/
https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest/contacts
https://multicomfort.saint-gobain.com/user/registration
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 Всички презентации ще се предават онлайн, в реално време. 
 След приключване на презентациите, международното жури заседава и номинира трима победители 

във втория етап на конкурса. Наградите се раздават на последваща церемония   
 В допълнение, журито може да присъди и специални награди за забележителни идеи, новаторски 

подход и др. идеи, представени от участниците. 
 Решението на журито в маждународния етап е окончателно, неотменимо и не подлежи на 

обжалване. 
 
 

1.5 НАГРАДЕН ФОНД 
 

Национален конкурс: 

o 1во  място  Предоставяне на възможност за представяне на проекта пред международното 

жури в архитектурния център на Saint-Gobain в Париж и двудневна екскурзия в Париж за сметка 

на компанията 

 

Международен конкурс: 

o 1во  място                 € 1,500 

o 2ро  място                 € 1,000 

o 3то  място                  € 750 

o Специални награди         € 500 

o Награда на студентите   € 500 

 
Организаторите на национално и международно ниво, “Сен-Гобен Констракшън Продъктс 

България” ЕООД и Saint-Gobain, могат да връчат повече или по-малко от посочените награди,  спрямо 

оценката на журито. 

 

 

1.6 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 

Откриване на конкурса в университетите и покана за участие 

 05 ноември 2019 г. 12:30 часа в УАСГ, зала 805, корпус А 

 05 ноември 2019 г. 15:30 часа въе ВСУ, Студентски клуб 

 
Лекционен курс и консултации 

 Графикът за лекционният курс и консултациите ще бъде оповестен на по-късен етап. Следете 

актуалната информация на facebook страницата на конкурса: 

www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria или на www.isover.bg 

 

Предаване на проекти за национален етап на конкурса  
 м. април 2019 г. (конкретната дата подлежи на уточняване) – предаване с цел проверка от страна 

на организаторите за наличността на задължителните минимални изискания.  

 Индивидуалните участници или екипите, които ще предадат проект за националния финал, е 

необходимо да изпратят е-мейл до организаторите на националния финал 

(Doychin.Dotsinski@saint-gobain.com) със следното съдържание: 3-те имена на индивидуалния 

участник или участниците в екипа. 

 
Национален финал на конкурса, журиране и церемония по награждаване: 

 м. април 2019 г. (конкретната дата подлежи на уточняване) 

 
Предаване на проекти за международен етап на конкурса  

 10. май 2019 г. (форматът за представяне на проекти е описан в т. 3 от заданието) 

 
Международен финал на конкурса, журиране и церемония по награждаване: 

 Международният финал на конкурса ще се проведе в периода 03-06 юни, 2020г. в Париж, 

Франция. Следете за актуална информация на: Multi Comfort Student Contest Website 

 

http://www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria
https://www.isover.bg/
mailto:Doychin.Dotsinski@saint-gobain.com
https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest/contacts
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1.7 ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 

Няколко он-лайн обучения ще бъдат организирани от Saint-Gobain, в периода между Ноември 2019г. 

и Март 2020 г. Чрез официалния информационен бюлетин ще бъдат съобщавани точните дати с 

участниците, регистрирани в сайта на конкурса: https://multicomfort.saint-gobain.com/ > Multi Comfort 

Student Contest 
 

1.8 ЖУРИРАНЕ 
 

За оценяване на проекти в националното и международното ниво на конкурса ще се използват 
следните критерии: 

 

A.  КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ 

 Минимални изисквания за участие: Проект, който не предостави минимално изискуемите 
материали, описани в точка 2.6.1. ще бъде дисквалифициран. 
 

B.  Критерии за оценка 

Устойчивият подход, свързан с икономическите, екологичните и социалните аспекти на 
бъдещата функция на всички нива на проектиране – архитектура и градоустройство, технически 
изисквания и архитектурни детайли, е ключов за оценяване на проектите. Целта на конкурса е да се 
насърчат иновативни решения, изграждащи облика на града. 

 

 Архитектура: 50% 
                    Архитектурен дизайн; функционална концепция; вписване в контекста; графичен дизайн. 

  Технически изисквания: 20% 

Покриване на критериите за Saint-Gobain Multi-Comfort в сградите – осигуряване на: топло- и 
звукоизолация, естествена светлина, качествен микроклимат и пожарна безопасност. 

  Архитектурни детайли: 20% 

Качествено предложение за архитектурни детайли по отношение на строителна физика:  
внимание към топлинните и звуковите мостове; въздухонепроницаемост и контрол на влагата; 
пожарна безопасност; устойчивост и техническа изпълнителност на решенията. 

 Употреба на материали: 10% 

Правилна употреба на строителни продукти и решения в проекта, разработени от Saint-Gobain и 
предоставени за целите на конкурса. 

 

Журиране на националния финал 

Изборът на победителите в 1-вия етап на конкурса ще бъде направен от национално жури в състав: 
 

 Представител на “Сен-Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД; 

 Архитекти с опит в пасивното строителство с реални проекти зад гърба си; 

 Настоящи архитекти спечелили международнa наградa в предишни издания на конкурса. 

 
Журиране на международния финал 

 Международното жури ще се състои от външни архитекти, представители на Saint-Gobain и община 

Плен и Сен-Дени..  

 Съставът на журито ще бъде: 

o Независими архитекти : 2 души 

o Представители на Saint-Gobain: 2 души 

o Представители на местните общински администрации: 2 души 

o Експерт по Multi Comfort: 1 човек 

 

 Организаторът може да промени броя или състава на журито по свое усмотрение. Членовете на 

уважаемото жури ще бъдат обявени в хода на конкурса или по време на финалите. 

https://multicomfort.saint-gobain.com/
https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest/contacts
https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest/contacts
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 Нито един от членовете на уважаемото жури, които ще участват в националния финал на конкурса, 

няма да вземе участие в международния финал.  

 

Награда на студентите 

 Наградата на студентите (в размер на € 500) ще бъде връчена от организатора на база на 

гласуването от страна на всеки участващ екип.  

 Всеки екип има право на 1 (един) глас за най-добрия проект, според личната оценка, на база на 

критериите за журиране (описани по-горе).  

 Участниците ще предоставят своя глас на организатора най-късно до 20.00 ч. в деня на 

презентациите.  

 Отборът с най-голям брой получени гласове ще получи Наградата на студентите. 

 В случай на два или повече екипа с един и същи брой получени гласове – наградният фонд ще бъде 

поделен поравно между отборите. 

 
1.9 ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ 

 
 Първи етап – Национален конкурс: 

o Личното представяне на всеки проект в националния финал от поне един член на екипа е 
задължително условие за участие в конкурса. 

o Разходите за представяне на проектите в националния етап от конкурса са за сметка на участниците.  
 

 Втори етап – Международен конкурс: 

o „Сен-Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД ще поеме транспортните разходи, нощувките и 
храната на екипа на победителите, получили право на участие в Международния финал, както и 

съпътстващите материали за презентацията на проекта.  
o Участниците са отговорни за получаването на паспорт и/или виза за пътуването, ако е необходимо. 

Организаторът ще осигури необходимата помощ, като покана, сертификат за настаняване и др. 
 

 

1.10 ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
 

Участници в Студентския конкурс „Multi Comfort” („Конкурс“) с настоящото гарантират, че каквато и 
да е информация/данни, съдържащи се в техните проекти, не противоречи на правата на интелектуална 
собственост на което и да е трето лице и че те притежават или имат пълното разрешение да използват 
и оповестяват такава информация/данни. 

 
Участниците в Национален етап или Международен етап на конкурси, без оглед на тяхната позиция 

(студенти, преподаватели, служители на Saint-Gobain или други присъстващи лица), с настоящото дават 
пълно и неограничено разрешение на Saint-Gobain („Организатор”), местната Община, безплатно да 
използва, представя, публикува техните проекти, презентации на проекти и всички материали, 
предоставени от или представящи участниците, включително, но без да се ограничава до заснети 
снимки или видеоклипове на участниците в конкурса и/или материал, предоставен от участниците на 
Организатора за конкурса за неограничен период от време. 

 
Участниците в конкурса потвърждават, че решението на журито е окончателно. Всички участници с 

настоящото приемат неоспоримото и окончателно естество на решенията на журито. 
 
С участието в конкурса, участниците потвърждават и приемат Политиката за поверителност и Правните 

условия и Възлагането на договор за авторско право. 
 

  

https://www.saint-gobain.com/en/privacy-policy
https://multicomfort.saint-gobain.com/legal-terms-copyright-agreement-assignment-participants
https://multicomfort.saint-gobain.com/legal-terms-copyright-agreement-assignment-participants
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2) ДАННИ ОТНОСНО ЗАДАНИЕТО 

 
2.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕН-ДЕНИ 

Сен-Дени е квартал в северните предградия на 

Париж, Франция. Разположен на 9.4 км от центъра на 

Париж, бивша индустриална зона, която 

понастоящем променя своята икономическа база. 

Сен-Дени е тясно свързана с френския кралски двор. 

Няколко френски крале са погребани в определен 

момент от историята на страната в Базиликата на 

Сен-Дени, готическа църква, построена през 1444 г. 

Крал Луи XIV (1638-1715) започва няколко 

промишлености в Сен-Дени: тъкачници, предачници и 

бояджийници. По време на Великата френска 

революция, градът не само е преименуван на 

„Франсиад“ от 1793 до 1803 г., но кралския 

некрополис е ограбен и разрушен. През 19 век, Сен-

Дени става все по-индустриализиран град. 

Транспортът се подобрява значително: през 1824 г. е 

построен канал Сен-Дени, който свързва канал де 

л‘Урк в североизточната част на Париж с река Сена 

на равнището на Ил-Сен-Дени, а през 1843 г. до района достига първата железопътна линия. До края на 

века са изградени 80 завода. 

Наличието на толкова много индустрии води до възникване на важно социалистическо движение. 

През 1892 г., Сен-Дени избира своята първа социалистическа администрация, а до 20-те години на XX 

век, градът получава прякора “ville rouge”, червения град. До Жак Дорио през 1934 г., всички кметове на 

Сен-Дени са членове на Комунистическата партия. 

През Втората световна война, след поражението на Франция, Сен-Дени е окупиран от германските 

войски на 13 юни 1940 г. и е освободен от Генерал Льоклер на 27 август 1944 г. След войната 

икономическата криза от 70-те и 80-те години на XX век засяга сериозно града, който силно зависи от 

своята тежка промишленост. 

През 90-те години на XX век, обаче, градът започва отново да се разраства. Световното първенство 

по футбол на ФИФА през 1998 г. дава силен  тласък; основният стадион за турнира, „Стад дьо Франс“, е 

изграден в Сен-Дени, заедно с много инфраструктурни подобрения, като например разширяването на 

метрото до Университет Сен-Дени. Стадионът е използван от националните отбори по футбол и ръгби 

за приятелски мачове. Финалните мачове от „Купата на Франция“, „Купата на Лигата“ и „Топ 14“ също се 

провеждат там, както и международното лекоатлетическо състезание „Meeting Areva“. 

Сен-Дени е обслужвано от метро, RER, трамвай и „Transilien“. Ж-п гара Сен-Дени, изградена през 

1846 г., преди това е била единствената в Сен-Дени, но понастоящем служи като претоварна станция за 

междуградска железопътна линия „Transilien Париж – Nord“ (линия H) и линия D на RER. Понастоящем 

има население от 109 343 жители на квадратна площ 12 кв. км. 

От 2000 г., Сен-Дени работи заедно с осем съседни общини в община Плен, териториална публична 

административна единица (EPT), която групира 9 града в северната част на Париж. Те са обединени 

около общ проект, на места, които познават безпрецедентните промени в района на Париж. Община 

Плен също е Територия на културата и творчеството в Голям Париж. Територията на Община Плен се 

простира до северната граница на Париж, в Сена - Сен-Дени, с много богато население с висока степен 

на многообразие, силно присъствие на икономическа дейност, гъста транспортна мрежа, важни 

плавателни канали (Сена и Канала) и два окръжни парка. Повече от 429 000 души живеят в Обервилие, 

Епине-сюр-Сен, Сен-Дени, Ла Курньов, Пиерфит-сюр-Сен, Сен-Дени, Сен Уан-сюр-Сен, Стан и 

Вилетанюз. Територията, чиято площ е половината от тази на Париж, помества 196 000 работни места, 

но има висока степен на безработица и население с най-високите стойност в държавата. Община Плен 

е най-младото население в Ил-дьо-Франс, два университета (43 000 студенти). От края на 90-те, 

територията е в процес на пълно обновяване в икономически, градски (включително мобилност), 



   

p. 10 
 

социален, културен и икономически аспект. Територията на Община Плен ще бъде домакин на 

Олимпийските и Параолимпийските игри през 2024 г., с изграждането на нови съоръжения, като 

например Олимпийския морски център (Обервилие) и Олимпийското селище (намиращо се в Сен-Дени, 

Сен Уан и Ил-Сен-Дени). След Стад дьо Франс и Световното първенство през 1998 г., JOP2024 е второто 

важно събитие, което ще ускори трансформацията на територията. 

 

 

2.2 ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТ НА СЕН-ДЕНИ 

Сен-Дени е разположен в низина. Летата са кратки и частично облачни, а зимите са дълги, много 

студени и предимно облачни. В рамките на годината, температурата обикновено варира от 1.5°C до 

25.6°C, като рядко пада под -4.4°C и рядко надхвърля 31.2°C. 

Топлият сезон продължава 3 месеца, от 13 юни до 10 септември със средна дневна температура 

надхвърляща 22°С. Най-горещият ден през годината е 4 август, със средни максимални температури 

26°С и минимални температури 15°С. Студеният сезон продължава 3.7 месеца от 16 ноември до 7 март, 

със средна дневна максимална температура под 10.6°С. Най-студеният ден през годината е 8 февруари, 

със средни минимални температури 1.7°С и средни максимални температури от 8°С. В Сен-Дени има 

валежи през цялата година. Най-много дъжд пада в периода от 31 дни около 16 декември, със средно 

общо количество 45 cm. 

По-влажният сезон продължава 8 месеца, от 6 октомври до 13 юни с повече от 26% вероятност за 

валежи. Тази вероятност е най-висока на 22 декември и достига 31%. По-сухият сезон продължава почти 

4 месеца, от 13 юни до 6 октомври. Най-ниска вероятност за валежи има на 23 август - 20%. 

Най-облачната част от годината започва около 12 октомври и трае приблизително 5-6 месеца, като 

приключва на 31 март. На 30 декември, най-облачния ден от годината, небето е облачно (или предимно 

облачно) през 74% от времето, и ясно (или почти ясно с частична облачност) през останалите 26% от 

времето. 

По-ветровитата част от годината продължава 6 месеца, от средата на октомври до средата на 

април, като средната скорост на вятъра е над 15.7 км/ч. По-спокойното време през годината продължава 

6 месеца, от средата на април до средата на октомври. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: https://weatherspark.com 
 

  

https://weatherspark.com/
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2.3 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЕКТА 

 
Обектът се намира в Сен-Дени (северно 

предградие на Париж) в южния край на пресечната 
точка ZAC (ZAC Confluence), включва няколко съседни 
парцели, простиращи се между реката Сена на запад и 
железопътните релси на изток. Най-важната част е 
бившия индустриален обект на циментовия завод 
Коние и четириетажна къща на адрес ул. „Шарл Мишел“ 
№ 72. Проектът на тази сграда от местния архитект 
Теодор Лачез, построена през 1853 г., е първата 
позната сграда от стоманобетон в света. Понастоящем 
известна като Мезон Коние, тя е класифицирана като 
Исторически паметник през 1998 г., но в продължение 
на много години е изоставена. 

 
 
 
 
Въпреки относително централната локация, 

приблизително 500 метра от жп гара Сен-Дени и 1500 
метра от Стад дьо Франс (стадионът-домакин на 
големите спортни събития като например Световното 
първенство по футбол 1998 г. и Европейското 
първенство по футбол 2016 г.) и добрите пътни връзки 
през Булевард де ла Либерасион и ул. „Шарл Мишел“, 
тези някога изпълнени с живот и знакови за Париж 
индустриални предградия за съжаление остават с 
недостатъчно добре използван потенциал. 

 
 
 
 
 
 

2.4 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАДАЧАТА 

 
По време на 16-тото международно издание на Студентския конкурс “Multi Comfort”, задачата 

е да се проектира Парк с устойчиво развитие, който съчетава жилищни, образователни и 
развлекателни функции. Предизвикателството за 2019 г. е да се преобразува зоната на пост-
индустриалния обект на „Coignet Enterprise“ в Сен-Дени в зелена жилищна, учебна и развлекателна зона, 
която да съчетва едновременно следите от историческо наследство със съвременните нужди за 
устойчиво развитие на квартала. 

 
От Студентите се изисква да предложат: 
 

 План за комплексно развитие, който изяснява организацията на целия обект, неговото естество, 

вътрешните и външните функционални връзки. 

 Проект за жилищна/образователна функция, състоящ се от 250-300 апартамента и начално училище 

(с детски градини), състоящо се от 18 паралелки. 

 Идеи за запазване и ревитализация за историческите под-обекти на обекта. 

  



   

p. 12 
 

2.4.1 План за комплексно развитие 

 
Текущият местен подробен устройствен 

план на Сен-Дени (ПУП на Сен-Дени) 

предвижда създаването на градски парк (с 
приблизителна площ 3 хектара) на мястото на 
бившия завод Коние. Развитието на тази нова 
зелена зона е необходимо за зона, в която 
жилищната функция се съхранява като силно 
уплътнена през последните години. Обаче 
финансовата достъпност на това начинание 
за общината винаги е била 
предизвикателство. 

 
Следователно нуждата от разработване 

на допълнителни жилищни обекти, които биха 
могли поне частично да финансират този 
проект, като изграждането на начално 
училище, също е необходимо за тази зона. 

 
Създадената зелена зона трябва да се превърне в един от местните притегателни центрове, които 

привличат жителите и посетителите, които да прекарват своето време в този природен анклав или 
просто да спират по пътя си от историческия център на Сен-Дени и намиращата се на север жилищна 
зона към съседните бизнес зони и намиращите се по-далеч на юг Олимпийско селище и зоната на кула 
Плейел. 

 
Тя трябва да позволява функционално свързване над (или под) железопътното трасе и с река Сена 

по оста изток-запад, която поддържа по-голямата част от ежедневната комуникация от посока север-юг 
и юг-север (напр. чрез добавяне на нова връзка, която поддържа съществуващите Булевард на 
освобождението и ул. „Шарл Мишел“). Предизвикателната поземлена конфигурация на парцела трябва 
да бъде разглеждана като възможност за оптимизация на разположението на необходимите функции 
(напр. чрез тяхното групиране, където е възможно). Защитата от местни източници на дразнене също 
трябва да бъде предвидена (напр. шум от железопътното трасе). Историческите обекти на обекта са: 
Мезон Коние (P1) и складове от 1864 (P2) трябва да бъдат запазени и отворени за обществено ползване. 

 
Повторното откриване на Мезон Коние, намиращо се на 7-метрова подпорна стена, намираща се 

срещу Сена, трябва да бъде използвана като възможност за повторно отваряне на обекта към реката. 
 

2.4.2 Жилищни и образователни функции 

 
Разработване на жилищна/образователна функция за смесено ползване трябва да спазва 

границите на плътност за различните части от имота (A01<80%, A02<60%, А03<20%) и спазват 
специфичните изисквания за местен кодекс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plainecommune.fr/projets/plan-local-durbanisme-plu/plu-saint-denis/
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Жилищни 

 
Трябва да бъдат създадени 250-300 апартамента, като по-

голямата част (над 60%) от същите 60 m2 и съответстващ брой 
предвидени парко-места (0.7 на апартамент). Максималната 
разрешена височина на строителство над кота нула е R+6 
(приземен етаж + 6 етажа). На ниво приземен етаж (срещу улиците) 
не трябва да има апартаменти. 

 
Следните площи са препоръчителни минимални площи, 

разпределени по дължина x широчина (с изключение на прегради): 

 
 Кухня: 8 m2 или (3.30 x 2.30); 

 Баня: 3 m2 (1.60 x 1.90); 

 Детска стая: 9 m2 (2.7 x 3.40); 

 Основна спалня: 12 m2 (4.0 x 3.0) + детско креватче размер 1 за 

бебета; 

 Всекидневната трябва да е минимум 9 m2 и минимална 

височина на тавана 2.2 m. 

 Тоалетна: 1 m2 (1,25 x 0,80) (Внимание спрямо новите 

стандарти за хора с редуцирана мобилност – до тоалетната 

трябва да може да се постави инвалидна количка) 

 
 
 
Образование 

 
Съгласно местния план за развитие, съществува необходимост от училища програма от 18 

паралелки, състояща се от: детска градина състояща се от 8 паралелки (за деца на възраст между 3 и 
5 години), Начално училище от 10 паралелки (за деца на възраст между 6 и 10 години) и център за 
дейност (отворени за външни лица извън учебното време). Подробна информация относно площи, 
функционален план и изисквания във файл „School Requirement.ppt“ на уебстраницата на конкурса. 
Диаграмата показва общия принцип на функционалната връзка между тези елементи и техните ключови 
компоненти. 

 

Минимален размер на 

апартаментите по вид 

Тип Брой 
помещения 

Площ 
мин. 

T1 1 18 m2 

T1 
№ 2 

1 30 m2 

T 2 2 46 m2 

T 3 3 60 m2 

T 4 4 73 m2 

T 5 5 88 m2 

T 6 6 99 m2 

T 7 7 114 m2 



   

p. 14 
 

 
 



   

p. 15 
 

2.4.3 Историческо и културно наследство 

 
Въпреки че в своята форма и разположение е доста традиционна, изградената през 1853 г. Мезон 

Коние, първата стоманобетонна конструкция за цял свят е паметник за иновация, която в действителност 
е оформила съвременното строителство и архитектура. По време на първия доклад, публикуван в 
Аналите на строителството от 1857 г., освен притеснения относно безопасността и стабилността на този 
нов метод на строителство (за които историята е доказала, че са  погрешни), се очертават 
икономическите аспекти на новия процес (поради използването на материали с ниска стойност и търсене 
на обучени работници). Същият стремеж за оптимизация на строителния процес понастоящем е една 
от основите на подход за устойчиво строителство. 

 
След повече от век и половина тази, както бихме я нарекли в съвремието, прототипна къща изисква 

опазване и ревитализация. Заедно със складовете (единствената останала част от завода Коние), тя 
говори не само за историческия аспект на обекта, но може да провокира размисли относно еволюцията 
на наличните строителни методи и концепцията за „съвременност“ с времето... 

 
 

2.5. ТИП СТРОИТЕЛСТВО, ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

A. СТРОИТЕЛСТВО 
Методът за строителство може да бъде избиран свободно измежду участниците, но интегрирането 

на продуктите на Saint-Gobain като част от извършването на строителството се приема много добре. 
 
Безплатна помощ при планирането може да бъде намерена на: 

 Данни за CAD за строителство за онлайн база данни: www.isover-construction.com 

 Уебсайт за херметичност: www.isover-airtightness.com 

 Инструмент за проектантски калкулации и брошури, съдържащи литература относно 

концепция „Multi Comfort“ за ново строителство и реновация може да бъде намерен на адрес: 

www.isover-construction.com 

 Допълнителна информация може да бъде намерена на официалния уебсайт на конкурса 

 
B. ТЕРМАЛЕН КОМФОРТ 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Целта е да бъдат изпълнени следните термални критерии: 

 Ново строителство  

 Годишно изискване за отопление  <15kWh/m2.  

 Годишно изискване за охлаждане <15kWh/m2. 

 

Участниците трябва да използват „MCH Designer“ или други програми, които им позволяват да 
докажат заявените критерии. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕГРЯВАНЕ 

За да предоставят добра среда, предложената цел за летен комфорт е, че прегряването 
(температури надхвърлящи 25°C), измерени като % от общия период е под 10%. 

 
За да достигнат до тези стойности, студентите ще интегрират едновременно пасивни мерки (напр.: 

слънчеви жалузи, използването на светъл цвят за външни площи) и активни мерки (вентилация и 
активни мерки за охлаждане). 

 
C. АКУСТИЧЕН КОМФОРТ 
Шумът е изключително вреден за човешкото здраве. Предоставянето на добра среда от акустична 

гледна точка е от ключово значение за човешкото благосъстояние. Лишаването на сън в резултат от 
високи равнища на шум оказва неблагоприятни ефекти върху хората, Източници на звук, които 
притесняват, дразнят или смущават най-много при жилищните функции, са: пътно движение и съседи. 

 
На участниците се препоръчва да анализират равнището на шум, генерирано от техническо 

оборудване (напр. ОВК) и ако е необходимо да предложат решения за неговото редуциране 

http://www.isover-construction.com/
http://www.isover-airtightness.com/
http://www.isover-construction.com/
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(звукоизолирани ОВК проводи, шумо-абсорбатори, инсталирани в проводите). 

 
D. КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА НА ЗАКРИТО 
За предоставяне на най-добрите условия, трябва да бъдат постигнати ниски равнища на 

концентрация на въглероден диоксид (CO2) (максимум 1 000 ppm) в апартаментите. За да достигнат 
концентрацията на CO2, участниците трябва да предвидят равнище на вентилация от 30 mc на човек на 
час. 

 

E. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
Всички продукти за фасадите трябва да бъдат от незапалителни материали. 

 
F. ЕСТЕСТВЕНА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА 

 
Добро равнище на естествена слънчева светлина е задължително за доброто качество на живот. 

Съответно за помещенията, в които се извършват различни дейности през деня (напр. кухня) трябва да 
бъдат постигнати минимум 60% автономия от естествена светлина. Симулация на дневна светлина за 
съществуващо разположение ще бъде изготвена от Saint-Gobain и съответно предоставена на 
участниците за да оценят техния проект. 

 
2.6 ИЗИСКВАНИЯ НА КОНКУРСА 
 

Следните минимални изисквания: трябва да бъдат взети предвид точки от A-E и F за описания и 
планове. На Участниците се препоръчва да изберат подходящи мащаби за всички чертежи, идеи и 
насоки за проекти, които да позволят максимално равнище  на детайл и яснота на преглед от журито. 

 
A. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 

 Основно (проектна) схематично представяне на общата организационна схема за анализирания 

парцел. Целта на тази схема е да предостави обща идея относно разпределението на основните 

функции и тяхното разпределение. Участниците могат да представят това по най-добрия начин, 

какъвто намерят за добре. 

 Визуализацията за изживяване на живота в анализираните области – изгледи, перспективи и/или 

снимки на физически модели, видени от участниците за по-добро обяснение на техния проект/ 

 
B. НОВА ЖИЛИЩНА ФУНКЦИЯ 

Трябва да бъде представена следната информация, базирана като минимум на пример за една 
жилищна сграда: 

 
 Етажни планове 

 Коти 

 Раздели 

 Надлъжно сечение 

 Напречно сечение 

 Детайли за сградата 

 Покрив, външна стена, разделителни стени, прозорци, детайли за приземен и междинни етажи 

 Трябва да се обърне внимание на термалните/акустични мостове, както и херметичното затваряне 

и защита от влага. 

 Други детайли, каквито участниците намерят за добре. 

 Препоръчителен мащаб: 1/200 за план/кота/секции и 1/20 за детайли (или по друг начин удобен за 

предаването на достатъчно информация) 

 

C. ФУНКЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

От участниците не се изисква да разработят подробно предложение за тази функция, обаче нейните 
функционални връзки, естеството на архитектурата и строителството трябва да бъде обяснено в общата 
концепция за развитието на парцела. 
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D. СГРАДИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИСТОРИЧЕСКО ИЛИ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Съгласно законодателството на Франция и разпоредбите за обекти, класифицирани като 
исторически паметници, за тяхното опазване трябва да се поддържа техния първоначален характер и 
начин на строителство. Едновременно с това, обаче, е възможна промяна на оригиналната функция и 
добавянето на нови обеми (отвътре или отвън). Без нужда от предоставянето на подробно техническо 
решение, участниците трябва да обяснят начина и естеството, по които тези две сгради ще бъдат 
възстановени за публично ползване. 

 
E. КАЛКУЛАЦИЯ 

Ще бъде осъществена само за сградата, за която са представени детайлни решения. Калкулацията 
може да бъде осъществена чрез използването на MCH Designer, PHPP или други инструменти. 
Участниците трябва да включат обобщение на калкулацията в проекта. 

 
F. ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА НА ПРОЕКТИРАНЕ 

Освен минималните изисквания, от участниците се очаква да предоставят достатъчна информация, 
така че да позволят на членовете на журито да анализират: 

 
 Концепция за проектиране и функционално решение 

 Електрозахранване и обща устойчива концепция 

 Стратегия за постигане на термален комфорт 

Пример: U стойности на строителство, концепция за херметичност, ОВК системи, мерки за 
пасивно/активно засенчване, охлаждане и т.н. 

 Стратегия за постигане на акустичен комфорт 

Пример: Rw на конструкции, основни мерки за шумоизолация при технически шум и т.н. 

 Стратегия за постигане на качество на въздух на закрито 

Пример: Предложен тип вентилация (механична и/или ръчна), план за вентилация, предложени 
решения и т.н. 

 Стратегия за пожарна безопасност 

Пример: Маршрут за евакуация, разделяне, реакция на материали на пожар и т.н. 

 Стратегия за естествена дневна светлина 

 Стратегия за безопасност на открито, социален комфорт и уединение 

 
За да обяснят изискванията, посочени по-горе, участниците могат да представят: триизмерни 

модели на екстериор/интериор, текст, диаграми, калкулации, чертежи или информация, както намерят 
за добре. 

 

3) ФОРМАТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ 

 

За участие в националния и международния конкурс за студенти “Multi Comfort” 2019 е необходимо 
да бъдат представени проекти в следните формати:  

 

3.1 ФОРМАТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА 

За да участват в националния конкурс, всички студенти е необходимо да се регистрират онлайн в 
страницата на конкурса: https://multicomfort.saint-gobain.com/ > Multi Comfort Student Contest > 
Registration. 

 

За участие в националния конкурс всеки екип ще има 5 минути да представи своя проект на журито. 
Необходимо е да предаде: 

 табло: максимум 2 постера с размер 80 cm х 200 cm (широчина х височина) на хартиен носител тип 

плакат (впоследствие ще бъде уточнено, дали да бъдат каширани върху твърд гръб) 

 Формат: PDF файл / 300 DPIs (висока разделителна способност) 

 Максимален обем на файла: 20 Mb 

 електронна презентация на проекта в един файл във формат Power Point с разширение PPT или 

PPTX;  

https://multicomfort.saint-gobain.com/
https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest
https://multicomfort.saint-gobain.com/user/registration
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 максимален размер на файл - 50 МВ; 

 размер на слайдовете 16:9; 

 Ще бъде приеман видеоклип с максимална продължителност 1 минута. Този видеоклип трябва да 

бъде посочен в презентацията и максималния размер на презентацията трябва да бъде спазен; 

 Силно препоръчваме да ограничите броя слайдове; 

 
Таблото е необходимо да бъде ясно и четливо и да показва заглавието на проекта, името на 

автора/авторите, университет и ръководител и/или консултант на проекта, в случай че има подобен. 
Всички текстове е необходимо да бъдат на български език. 

 
Електронната презентация се очаква да представи основната концепция на проекта и да включи 

само най-важната информация от таблата. Възможно е използването на неограничен брой анимирани 
слайдове (Tab: “Animation”).  

 
Таблата ще бъдат изпратени до организатора на конкурса няколко дни преди националното 

журиране, с цел проверка за наличността на задължителните минимални изискания. 
 
Във финала участниците ще разполагат с 5 минути, за да представят проектите си. Времето ще се 

следи и спазва стриктно от организаторите. Допълнително се предвижда неограничено време за 
въпроси и свободна дискусия между членовете на уважаемото жури и участниците в конкурса. Редът на 
презентиране ще бъде определен от участниците чрез свободно изтегляне на пореден номер или по 
реда на предаване/регистрация на проекти. 

 

Оценката на всеки проект е средноаритметична стойност – сума от оценките на всички членове на 
журито, разделена на броя журиращи. Оценката за проект, ръководен или консултиран от член на 
журито, отпада от общата стойност и крайната оценка се формира средноаритметично от оценките на 
останалите членове на уважаемото жури. Условието има за цел да увеличи прозрачността и 
обективността при оценяване на конкурсните проекти, без да влияе върху възможната максимална 
средноаритметична стойност при оценка на всеки проект. Всеки един член на журито декларира пред 
организатора на конкурса, че е запознат и съгласен с условията на заданието за проектиране! 

 
Проект, който не съдържа обозначителна информация за ръководители и/или консултанти на 

проекта (при наличие на подобни), в това число и членове на журито, ще бъде дисквалифициран!  

 
3.2 ФОРМАТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА 

Официалните изисквания за Международния етап ще бъдат финализирани най-късно до 10 май 
2020 г. и ще бъдат съобщени по имейл до победителите от всички Национални етапи. 

 
Международният раздел ще бъде активиран за победителите, които са поканени на Международния 

етап, където те ще подадат най-късно до 10 май 2020 г. следната информация: 

 
1) ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА 

По време на Международния етап, студентите ще имат 5 минути да представят своя проект на 

журито. Презентацията ще изисква следните характеристики: 

 

 Формат: Презентация във формат „ Power Point Presentation“ / с разширение PPT или PPTX / 

един отделен файл / Какъвто и да е друг формат няма да бъде приет 

 Размери на слайдовете 16:9 

 Максимален размер на файла: 50 Mb 

 Ще бъде приеман видеоклип с максимална продължителност 1 минута. Този видеоклип 

трябва да бъде посочен в презентацията и максималния размер на презентацията трябва да 

бъде спазен. 

 Силно препоръчваме да ограничите броя слайдове. 

 Името на вашия файл трябва да бъде както следва: 

Номер на презентация_ Държава_ Име 1_ Име 2_ Име 3 
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Моля, обърнете внимание, че официалният език за презентиране на проекти в 

международния етап на конкурса – вербално чрез презентация и графично чрез постер – е 

английски език. 

Организаторите на националния етап на конкурса предвиждат осигуряване на помощ при 

подготовка на екипите за международния етап на конкурса, в това число: предоставяне на препоръки 

от членовете на уважаемото жури и провеждане на репетиция. 

 
2) ВЕРТИКАЛНО НАВИВАЩ СЕ ПЛАКАТ 

Плакатът на вашия проект ще бъде отпечатан от организационния екип и ще участва в 

изложбата на проектите по време на Международния етап. Вертикално навиващ се плакат ще изисква 

следните характеристики: 

 Формат: PDF файл / 300 DPIs (висока разделителна способност) 

 Размери: широчина 80 см, височина 200 см 

 Максимален обем на файла: 20 Mb 

 Вертикално навиващият се плакат трябва да включва официалната антетка на 

Международния етап, като посочва държава, университет, име на студентите и номер на 

презентация. Тази антетка ще бъде предоставена от организационния екип и не може да 

бъде модифицирана. 

 Екипите могат да подават само един вертикално навиващ се плакат 

 Името на вашия файл трябва да бъде както следва:  

Номер на презентация_Вертикално навиващ се плакат_ Държава_ Име 1_ Име 2_ Име 3 

 
3) СНИМКИ 

Изискват се индивидуални снимки на всеки член от екипа (студенти и професор) отделно. 

Снимките ще изискват следните характеристики 

 
 Формат: JPG или JPEG файл / 300 DPIs (висока разделителна способност) 

 Максимален размер на файла: 5 Mb 

 Името на всеки файл трябва да бъде както следва:  

Номер на презентация_ Държава_ Име 1 

 
4) ПОДДЪРЖАЩИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Изискват се 3 поддържащи изображения за вашия проект: 

 
 Формат: JPG-JPEG или PDF файл / 300 DPIs (висока разделителна способност) 

 Максимален размер на всеки файл: 10 Mb 

 Едно изображение на описание 

o Предварителен изглед на сградите (обикновено 3D модел) 

o Архитектурни планове (графики, сечения, чертежи, модели, други...)  

o Изолации (идеи, чертежи, други...) 

 Името на вашия файл трябва да бъде както следва: 

Номер на презентация_ Тип изображение_ Държава 

 
5) БИОГРАФИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ 

Изисква се кратка биография на вашия преподавател. 

 Формат: файл във формат „Word“ 

 Размер на биографията: максимум 300 думи 

 Името на вашия файл трябва да бъде както следва:  

Номер на презентация_ Биография_ Държава_ Име на преподавател 
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Номерът на презентацията указва реда на презентация по време на Международния етап и ще 

бъде съобщен от местните лидери най-късно на 30 април 2020 г. 

Повечето от тези документи ще бъдат използвани за електронната брошура. Неизпращането на 

тези материали навреме и с коректните спецификации ще доведе до дисквалификация от конкурса. 

 
Организаторите пожелават успех и отлично представянe на всички участници в конкурса! 

 
ИЗТОЧНИЦИ И РЕФЕРЕНЦИИ 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis,_Seine-Saint-Denis 

https://weatherspark.com/y/47882/Average-Weather-in-Saint-Denis-France-Year-Round 

https://plainecommune.fr/ 

 
 

 

ОТНОСНО SAINT-GOBAIN: 
 
Saint-Gobain разработва, произвежда и разпространява материали и решения, които са ключови 

елементи в благополучието и бъдещето на всеки един от нас. Те могат да бъдат намерени навсякъде в 
нашите жилища и ежедневие: в сградите, средствата за транспорт, инфраструктурата и в множество 
индустриални приложения. Те предлагат комфорт, производителност и безопасност, като 
същевременно се справят с предизвикателствата на устойчивото строителство, ресурсната 
ефективност и изменението на климата. 

https://www.saint-gobain.com/en 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis,_Seine-Saint-Denis
https://weatherspark.com/y/47882/Average-Weather-in-Saint-Denis-France-Year-Round
https://plainecommune.fr/
https://www.saint-gobain.com/en


   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


