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МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ
КОНКУРС “МУЛТИ-КОМФОРТ”
Студентският
конкурс
“Мулти-Комфорт”
е
международен форум, основан на принципите на
програмата на Saint-Gobain за Мулти-Комфорт. За
първи път е организиран от Saint-Gobain Isover в
Сърбия през 2004 г., превръщайки се през 2005 г.
в международно събитие. В последното издание
на конкурса за създаване на жилищна среда в
Дубай участваха над 2200 студенти от 28 държави.

ПРИЗНАНИЕ
Специални благодарности към Община Милано, професорите участвали в Деня на преподавателите и SaintGobain Италия за цялостната подкрепа при изготвяне на настоящото задание.

СПОНСОРИ
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1.

Обща информация

1.1.

Визия на конкурса

Милано е изправен пред нов етап на развитие. През
2030 г., повече от 12 000 души ще бъдат над 85годишна възраст, докато младото поколение между 19
и 34 години ще се състои от 50 000 души.
Планът, който се разработва за града, цели всеобхватен
растеж за всеки и навсякъде. Усилията са насочени към
градския център, както и към периферията, за да бъдат
включени всички зони. Едновременно с това, развитието
на града е необходимо да бъде устойчиво и целящо
подобряване качеството на живот за всички жители на
Милано.
През 2030 г. oбщина Милано очаква градът да бъде
център на глобална мрежа, свързваща хора и места чрез
нови платформи, които да привлекат хора и да
предложат лични, професионални и социални възможности; повишаване
на грижата за околната среда и насърчаване на устойчивото отношение
към постоянния процес на възобновяване в градското развитие.

Crescenzago area

Кресчензаго, Милано.

Заданието за 15-ти международен студентски конкурс „Мулти-Комфорт“, разработено от Saint-Gobain в тясно
сътрудничество с Община Милано, е на тема: “Възстановяване на връзката с града и обновяване на зоната
около метростанция “Кресчензаго”, в съответствие с визията за Милано през 2030 г.”
Участниците е необходимо да създадат визия за бъдещото устойчиво развитие на зоната около метростанция
“Кресчензаго”, която да бъде интегрирана в градското пространство и да вземе под внимание съществуващите условия
на терена. Проектът изисква реновация на три съществуващи сгради, свързани с нова зона включваща смесени функции
и жилищни, обществени и обслужващи пространства. Проектът трябва да бъде иновативен, устойчив, енергийноефективен и отговарящ на критериите за Мулти-Комфорт.
Предложеното решение е необходимо да:
 приеме визията на Община Милано за 2030 г. (#milano2030)
 се впише в заобикалящата среда и да развива квартала
 бъде достъпно от икономическа гледна точка
 предложи решение за градивно и устойчиво развитие на общността в Милано

1.2.

Право на участие
 В конкурса имат право да участват студенти по архитектура, дизайн, урбанизъм и инженерни специалности,




1.3.

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

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 „Мулти-Комфорт”:
Памела Ернандес / pamela.hernandez@saint-gobain.com
Координатор на национален конкурс за студенти „Мулти-Комфорт”:
Дойчин Доцински – експерт „Мулти-Комфортна Къща” 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
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Консултант на национален конкурс за студенти „Мулти-Комфорт”:
Арх. Веселин Веселинов - сертифициран дизайнер на пасивни сгради и победител в конкурса
Мобилен тел.: +359 887 89 50 29, Е-мейл: students@vnv.bg

1.4. Форма и организация на конкурса
Конкурсът Saint-Gobain „Мулти-Комфорт” е разделен на 2 етапа:
Първи етап

Национален финал в държавите организиращи локален конкурс

Държавите, които организират национални конкурси за 2018-2019 г. са описани в сайта на конкурса:
https://multicomfort.saint-gobain.com > Multi Comfort Student Contest > Contacts

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
o Конкурсът е отворен за всички студенти по архитектура, строителство, дизайн и т.н., които са
студенти в рамките на академичната година 2018-2019 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
o Всички участници (студенти и ръководещи преподаватели) е необходимо да се регистрират в уебсайт на конкурса: https://multicomfort.saint-gobain.com > Multi Comfort Student Contest > Registration
o Регистрациите са отделни за всеки участник. Липсата на регистрация или коректно въведени
данни ще доведе до дисквалификация.
o Крайният срок за регистрация в националния финал е 31 Март 2019 г.
o Официалната информация относно конкурса ще бъде изпратена по е-мейл до всички участници,
регистрирани в уеб-сайта на конкурса.
o Регистрацията в конкурса не обвързва студентите с предаване на проект
Втори етап

Международен финал
o Международният финал на конкурса ще се проведе в периода между 5-8 Юни 2019 г. (включително)
в Милано.
o 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.
o По време на финала ще бъде организирана изложба за обсъждане и оценка на проектите.
o Всеки екип ще има възможност да презентира своя проект пред международно жури. Самото
представяне се извършва на английски език, в рамките на 5-6 минути.
o Всички презентации ще се предават онлайн, в реално време.
o След приключване на презентациите, международното жури заседава и номинира трима
победители във втория етап на конкурса. Наградите се раздават на последваща церемония
o В допълнение, журито може да присъди и специални награди за забележителни идеи,
новаторски подход и др. идеи, представени от участниците.

1.5.

Награден фонд




Национален финал:
o 1во място
o 2ро място
o 3то място

BGN 1000
BGN 600
BGN 300

Международен финал:
o 1во място
o 2ро място

€ 1,500
€ 1,000
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o
o
o

3то място
Специални награди
Награда на студентите

€ 750
€ 500
€ 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

06 ноември 2018 г. В град Варна

09 ноември (петък) 2018 г. в гр. София:
18:30 ч. в Център за култура и дебат “Червената къща” (ул. “Любен Каравелов” No15).
Лекционен курс и консултации

Ще бъдат организирани няколко на брой лекции на тема: проектиране на Мулти-Комфортни и
Пасивни сгради; топлинен и звуков комфорт; въздухонепроницаемост; калкулации за енергийно
потребление на сгради със софтуеър MCH Designer и др. Точните дати ще бъдат съобщавани чрез
е-мейл до всички регистрирани студенти и чрез facebook страницата на конкурса:
www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria
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 (едновременно до:
Doychin.Dotsinski@saint-gobain.com и students@vnv.bg) 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 между 5-8 юни 2019 г. в Милано, Италия.
Допълнителна информация ще бъде предоставена от ISOVER по време на лекционния курс.
За повече информация, моля свържете се с лицето за контакт, посочено в т. 1.3.

1.7. Он-лайн обучения
Няколко он-лайн обучения ще бъдат организирани от Saint-Gobain, в периода между Ноември 2018 г. и Март 2019 г.
Чрез официалния информационен бюлетин ще бъдат съобщавани точните дати с участниците, регистрирани в сайта
на конкурса: www.multicomfort.saintgobain.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 Община Милано е да насърчи
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%
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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, направление ISOVER;

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
Милано, както и победители в предишни издания на международния студентски конкурс.

Съставът на журито ще бъде:
o Независими архитекти : 2 души
o Представители на Saint-Gobain: 2 души
o Представители на общинската администрация на Община Милано: 2 души
o Експерт по Мулти-Комфорт: 1 човек
Понастоящем е потвърдено участието на следните членове на журито в международния финал: Stefano Boeri
– архитект и Урбанист, Leopoldo Freyrie – архитект и Fulvio Irace – архитектурен критик.
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.
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 22.00 ч. на 6 юни 2019 г.

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. Права и защита на интелектуалната собственост
Участниците в международен студентски конкурс Saint-Gobain „Мулти-Комфорт“ („Конкурсът”) се съгласяват, че
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информацията и данните, съдържащи се в техните проекти не засягат правата на интелектуална собственост на
трети лица и гарантират, че притежават или имат пълни права върху използването на гореописаната информация
и данни.
Участниците в конкурса запазват неограничени авторски права върху проектите си. Представените
проектни табла и допълнителна проектна документация остават собственост на организатора Saint-Gobain.
Участниците в националния и международния конкурс, независимо от позицията им (студенти, преподаватели,
служители на Saint-Gobain или други) оторизират организатора Saint-Gobain („Организаторът”) безплатно и за
неограничен период от време да използва и публикува техните проекти, презентации и всички други предоставени
материали, както и снимки или видео на участниците (направени по време на конкурса или предоставени на
организатора). В случай на публикуване, участниците в конкурса не могат да предявяват каквито и да било искове
към организатора (Saint-Gobain) или трета страна.
Решението на журито е окончателно. Всички участници приемат неоспоримостта на решението на журито.
Организаторът има право да коригира регламента на конкурса в хода на неговото провеждане, ако сметне, че
корекциите ще подобрят организационния процес.
С предаването на проект за участие студентите приемат условията на конкурса.
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2. Задание за проектиране
2.1

Исторически данни за град Милано

Според римския историк Ливий, първите следи намерени в района са от келтско селище, датиращо от 6-ти век преди
Христа. Покорен от Римските легиони през 222 г. пр. Хр., Медиоланум (Римското наименование на Милано) се опитва
да въстане в съюз заедно с Картаген, врагът на Рим. Но Рим побеждава и в края на 1 в. пр. Хр., Милано става част от
империята на Цезарите. С разделянето на Римската Империя, през 286 г. след Христа Милано става една от двете
столици в Западната част, превръщайки се в много важен център за укрепване на Християнската религия.
Варварските нашествия от Северна Европа и Азия са станали една от причините за падането на Римската Империя.
През 539 г. Милано загубва своята роля на столица. От 1277 до 1447 г. фамилия Висконти дава на града политическо
и културно надмощие, което му донася международна известност и под тяхно управление започва строителството на
катедралата Дуомо и Двореца. През 1447 г. следват три кратки години на републиканска власт, а през 1450 г. Франческо
Сфорца, херцог и капитан на миланската армия, поема управлението на града. Управлението на фамилия Сфорца
съвпада с годините на Ренесанса в Италия и е един от периодите, зареден с творчество и съзидание. В последните
години на тяхното управление, в началото на 16. век, Северна Италия става една от териториите, оспорени от
Френската и Испанската монархии. Испания надделява и градът е управляван от тях за почти два века (1535 – 1706 г.)
и периодът не бележи развитие. Големите европейски воини в края на 17. век и началото на 18. век довеждат Милано
под владението на австрийската имперска династия на Хапсбургите – период за възстановяване на икономиката,
функцията на обществената администрация, изкуствата, културата, образованието и научното развитие. Вследствие
Френската революция през 1789 г. и последвалите воини, Милано попада под контрол на Франция – кратък период,
характеризиращ се с велики художествени и идеологически стремежи, завещали на града първите градоустройствени
схеми, заедно с главни обществени проекти като Арената и част от новите градски порти. Австро-Унгария завладява
Милано след поражението на Наполеон през 1815 г., но понеже те вече не са просвещаващи реформатори, през
1848 г. градът въстава и единадесет години по-късно става част от кралство Савой.
С обединението на Италия през 1861 г., Милано разширява контакта си с нови пазари и бързо става финансов и
индустриален център. Градът привлича работници от други италиански региони, но неговият растеж посява семената
на социално напрежение, което избухва през 1898 г. и бива жестоко потушено с огнестрелни оръжия. Скоро след това
центърът на Милано бива изпълнен с банки и застрахователни компании, причинявайки големи промени в градската
структура. Биват построени и елегантни жилищни квартали. През 1919 г. в Милано е основана фашистката партия. С
изключение на индустриалните работници и група интелектуалци, градът не се възпротивява на раждането на
диктаторството. По време на Фашизма серия от помпозни проекти като Централната гара са построени, но има и
няколко примера за иновативна архитектура, част от които е и Триеналето. След края на Втората Световна Война в
града започва държавна реконструкция, поради разрушенията от бомбардировките на Съюзническите сили. Тогава
градът се развива като основен център в Италия за търговия, финанси, издателска дейност и в последно време и като
столица на медиите, дизайна, модата и сектора на високотехнологичните услуги.
Поради скоростната индустриализация в годините след войната, през 1973 г. популацията на Милано достига до 1 743
427 души. След което, в рамките на следващите 30 години, една трета от популацията се измества във външния кръг
на новите градски покрайнини и сателитни селища, разрастващи се около границата на града. В края на 2016 г.
популацията в Милано е оценена на 1 368 590 официални жители и на 3 218 201 в рамките на цялата община.
Територията на Милано надминава границите на административната общност и се разпростира в рамките на 1891
кв.км., давайки дом за 5 270 000 души по данни от 2015 г.
Милано се счита за град със сила в сферата на изкуството, дизайна, търговията, образованието, забавлението, модата,
финансите, здравеопазването, медийните услуги, изследователската дейност и туризма. Новият бизнес квартал
помещава италианската стокова борса и централните офиси на национални и международни банки и компании. Италия
е страната с най-висок брутен вътрешен продукт. Градът е домакин на множество културни институции, академии и
университети, събиращи общо 11% от всички завършили студенти в страната. Милано е обект на посещение от 8
милиона посетители всяка година, привлечени от музеите и художествените галерии, които съхраняват едни от найценните колекции в света.
Милано понастоящем е изправен пред етап от своето развитие, когато най-младото поколение се увеличава наймного. През 2030 г. в града ще живеят повече от 50 000 души между 19 и 34 години и интересът им да намерят в
града нови лични и професионални възможности ще расте.
Община Милано е разработила програма с пет ясни цели цели за 2030 година:

Метрополис – град свързан със света

Атрактивен и приобщаващ град, изпълнен с възможности

Зелен град, който е приятен за живеене

Един град с 88 отделни квартала

Град, който се регенерира самостоятелно
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Кресчензаго е един от кварталите, който е разпознаваем като място, което предлага качествени обществени
пространства, зелени площи и ключови елементи за ежедневния живот.

2.2

Географско положение и климат на град Милано

Милано се намира в северо-западната част на долината По в равнинен терен, чиято най-висока точка е
разположена на 122 м.н.в. Климатът спрямо системата за класификация “Кьопен” е влажен субтропичен. Климатът
на Милано е подобен на голяма част от вътрешните равнини на Северна Италия и се характеризира с топли, сухи
лета и студенти, мъгливи зими. Броят на дъждовните дни годишно е един от най-малките в Европа. Алпите и
Апенините защитават града от основните движения на въздуха, идващи от северна Европа и морето.
Средната дневна температура през зимата е 0 °C, а броят на дните, в които вали сняг, е около 7. Милано е обвит
често в гъста мъгла и нивата на замърсяване на въздуха се повишават значително през зимата, заради студения
въздух, който остава близо до земята. През лятото, влажността на въздуха е висока и максималната температура
може да достигне до около 35 °C. Обикновено през сезона небето е ясно, а часовете на слънцегреене са повече от
13. Пролетта и есента като цяло са приятни, с температури между 10 и 20 °C, и повишено количество валежи през
месеците Април и Май. Средната влажност варира между 45% (комфортна) и 95% (висока влажност) в рамките на
годината. Вятърът като цяло отсъства и скоростта му варира от 0 до 14 км/ч, с изключение на летните бури, когато
духа силен вятър.

За повече информация, моля свалете от сайта на конкурса документа, свързан с климата в Милано:
www.multicomfort.saintgobain.com/multi-comfort-student-contest

2.2. Обща информация относно терена за проектиране
Кресчензаго е квартал в Милано, Италия и е част от
втора административна зона в северо-източната част
на градския център. През 1923 г. той става
официална част от града, но има и наличие на
сведения от Бронзовата Епоха, че е бил населен още
през праисторически времена.
Първата информация за обединение с Милано
датира от 1808 г. в резултат на издадения от
Наполеон указ, чрез който 36 общности са били
присъединени към града, с цел увеличаване на
общинските приходи от данъци, но наредбата била
отменена през 1816 г. от Австрийската Империя,
която
признала
отново
административната
автономност на Кресчензаго.
Градчето се пресича от канала Навильо Мартезана,
който се спуска през Милано. В квартала се намират
няколко исторически сгради, най-значима от които е
абатството от 12-ти век и няколко вили от 18-ти век.
Забележителни са и зелените площи, част от парка
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Ламбро, както и елементите на индустриалното
архитектурно наследство.
Това някога независимо градче, през годините става част от предградията на Милано и се състои основно от
нискобюджетни социални жилища. Метростанция Кресчензаго е част от зелената линия номер 2 и свързва
квартала с центъра и южната част на града.

2.3. Обща информация относно заданието за проектиране
Заданието на 15-ти международен студентски конкурс “Мулти-Комфорт” е: “Възстановяване на връзката с града и
обновяване на зоната около метростанция “Кресчензаго”, в съответствие с визията за Милано през 2030 г.” От
студентите се очаква да разработят визия за бъдещето развитие на зоната в близкия квартал до метростанция
“Кресчензаго”, предлагайки:


За терен А: зона с ново строителство със смесено предназначение (нежилищни функции на партер и първи
етаж и финансово достъпни жилищни функции: общо максимум до 5 етажа над нивото на терена)



За терен B: стратегия за реновиране на три съществуващи многофамилни жилищни сгради, фокусирана
върху повишаване на комфорта и благополучието на обитателите, както и намаляване на цялостната
сградна консумация на енергия и въздействието върху околната среда в далекоперспективен план.
Стратегията е необходимо да включи изследването на иновативни методи и техники, позволяващи бърз и
безконфликтен начин за реновация.



За терен C: връзка с терени A и B, както и включване на услуги и обществени пространства, взимайки
предвид заобикалящата среда.

Участниците е необходимо да създадат устойчива архитектура, интегрирана в градското пространство, която да
отговаря на критериите за Saint-Gobain Multi-Comfort, спрямо климатичните особености и регионалния контекст на
града.
Предложението е необходимо да даде нов импулс в съществуващата градска зона, взимайки предвид и
конструктивните, социалните и икономическите аспекти на проекта.
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Терен A: Проектиране на нова жилищна архитектура
Двете най-чести предизвикателства пред почти всички
европейски градове са нуждата от реновиране на съществуващи
сгради с висока консумация на енергия и ниско ниво на комфорт
(задачата за Терен B) и уплътняването на градската среда, което
е предмет на задачата за Терен А.
Терен А е предназначен за дизайн на сгради на достъпна цена в
зона, която днес се използва за паркинг.
Изисквания за Терен А: площ около 15 000 кв.м., максимална
плътност на застрояване: 65%, брой на жилищата: 300 бр.
Потенциални ползватели на жилищата на достъпна цена:
•
Млади семейства с или без деца
•
Семейства с член на семейството с постоянни двигателни увреждания: с или без болногледач
•
Работници с временни договори или студенти, идващи от други градове
•
Големи семейства: повече от 5 души
•
Разведен родител с дете/деца под 18-годишна възраст
•
Възрастни хора и пенсионери
Площи на апартаментите и други функционални единици:
•
Апартаментите не може да бъдат по-малки от 28 кв.м.
•
Ако апартаментът е предназначен за хора с двигателни увреждания, общата площ не може да бъде по-малка
от 45 кв.м. и е необходимо да бъде осигурена достъпна среда.
•
Единици с нежилищни функции не може да бъдат по-малки от 20 кв.м.
Нормативни изисквания към сградите
1. Разстояния и височини

Минималното разстояние между нови сгради и границата на съседни имоти трябва да бъде 5 метра,
считайно от фасадната равнина или балкона на новата сграда.

Минималното отстояние между съществуващи и новопроектирани сгради е необходимо трябва да
бъде 10 метра.
2.

Характеристики на апартаментите:
Минимална височина на различните помещения:
•
Средната височина на основните помещения да бъде минимум 2.70 метра
•
Средната височина на второстепенните помещения да бъде минимум 2.40 метра
•
Средната височина на сервизните помещения в апартаментите да бъде минимум 2.10 метра

3.

Минимална площ за различните помещения в апартаментите
Минималната площ за всяка стая в апартаментите не може да бъде по-малка от следните стойности:
•
Единична спалня:
8 кв.м.
•
Двойна спалня:
12 кв.м. (площта на дрешниците не е част от площта на спалнята)
•
Дневна:
14 кв.м.
•
Дневна с кухня:
17 кв.м.
•
Кухня:
5 кв.м.
•
Офис помещения:
7 кв.м.
•
Бани: поне едната страна не може да бъде по-къса от 1.20 метра. В банята е необходимо да има
мивка, душ, тоалетна и биде (последните две може да бъдат комбинирани в един общ санитарен
уред).
•
Всички апартаменти е необходимо да разполагат с кухня с едва или две бани.

4.

Плътност на застрояване: няма конкретни изисквания за подобни жилищни сгради, но проектите ще бъдат
оценявани и спрямо успешното интегриране в градския контекст.

5.

Паркиране: площта, отредена за автомобилно паркиране е 1 кв.м. паркинг площ за всеки 10 кв.м. сградна
площ плюс 10% допълнителни площи за велосипеди.

Терен В: Реновиране на жилищни площи
Предлагане на икономически целесъобразна стратегия за топло- и шумоизолация, осигуряваща:

Намаляване потреблението на енергия с 40% за съществуващите сгради, които са построени през 1981 г. с
външни стени от предварително направени бетонни панели, централно отопление със сериозен проблем при
едновременното отопление на всички апартаменти, без външна топлоизолация и плосък покрив с 10 см
топлоизолация

Подобряване на вътрешния микроклимат от гледна точка на топлинния и звуковия комфорт

Концептуална връзка с разработката за ново строителство в Терен А
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Дори частично преместване на обитателите по време на реновацията ще създаде големи предизвикателства пред
Община Милано.

Терен C: Свързваща зона между Терен А и Терен B
Не се предвиждат планове за принципна промяна на жилищната функция на зоната, въпреки това настоящата ситуация
се характеризира с липса на основни търговски и социални услуги: липсват супермаркети и магазини. Община Милано е
помолила за пространство на открито, където седмичният уличен пазар за хранителни стоки, зеленчуци, растения и дрехи
да може да се провежда.
Един от ключовите елементи на програмата за реновация, която студентите трябва да разработят, е да предложат
атрактивна визия за развитие на обществени площи в малки квартали от подобен тип.
Програмата трябва да бъде адаптирана към контекста на съществуващия план с централна пешеходна връзка от
и до метростанцията, както и да осигури всички необходими търговски услуги за местната общност в Кресчензаго.
Важна характеристика на новото развитие е “устойчивостта”, която следва да се разгледа едновременно в два
аспекта: запазване и обогатяване на съществуващите налични зелени площи (вкл. залесяване), както и в социалноикономически план: строителство на почти нулево-енергийни сгради с гъвкава функционална програма, покриващи
настоящите нужди на обществото и даващи пространство за по-нататъчното му развитие.
Допълнителна нежилищна функционална програма е необходимо да бъде предложена за Терен А: на ниво партер
и етаж над партера и да съставлява между 16 и 33% от общата жилищна площ, а Терен С трябва да осъществи
атрактивна връзка между архитектурния облик и функциите в Терени А и В.
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Пред сградите за реновиране се намира централният офис на фирма RCS: важна редакционна компания. Сградата, която
е проектирана от арх. Стефано Боери, покрива площ от 90 000 кв.м. и в нея работят 1100 души.

Илюстрации:
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2.4. Сградна конструкция и технически изисквания
2.5.1 Конструкция
Конструктивният метод и вида на конструкцията могат да се избират свободно от участниците, като е
желателно включването на материали на Saint-Gobain като част от слоевете на ограждащите елементи.
За целите на конкурса може да се използват следните помощни материали:

Он-лайн база данни с CAD детайли на архитектурни конструкции: www.isover-construction.com

Сайт за въздухоплътност: www.isover-airtightness.com

Софтуеър за калкулация на енергийна – ефективност “МК Дизайнер” и брошури, съдържащи литература
относно концепцията за Мулти - Комфорт за ново строителство и реновации: www.isoverconstruction.com

Допълнителна информация има и на разположение в сайта на конкурса

2.5.2 Топлинен комфорт
Енергийна ефективност: техническа информация
 Ново строителство – постигане на следните параметри:
o Годишна нужда от енергия за отопление < 15kWh/m2.
o Годишна нужда от енергия за охлаждане < 15kWh/m2.
Участниците е необходимо да използват Isover Дизайнер (MCH Designer) за получаване на резултати.
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Защита срещу прегряване: техническа информация
С цел осигуряване на комфортна среда за обитаване случаите на прегряване, при които стайната
температура надвишава 25 °C, се налага да бъдат под 10% (измерени в % от целия годишен цикъл).
За постигане на стойностите, студентите могат да използват пасивни мерки (например: слънцезащитни
жалузи/ламели/щори, използване на светли цветове за фасади/интериор) и активни мерки (вентилационна
система с топлообменник и байпас за лятото, активни охладителни системи).

2.5.3 Звуков комфорт: техническа информация
Шумът вреди сериозно върху здравето на хората и осигуряването на здравословна среда от гледна точка
на акустичен комфорт е изключително важно за човешкото благосъстояние. Нарушеният сън, вследствие
на високите нива на шум, осъществява негативен ефект върху хората.
Основните източници на шум, които смущават в най-голяма степен обитателите на многофамилни
жилищни сгради са следните: транспортни превозни средства и съседи.
Препоръчва се на участниците да изследват и шума, генериран от технически инсталации (напр.
вентилационна система) и при необходимост да предложат решение за намаляване нивата на
произведения шум (полагане на шумоизолация върху вентилационни въздуховоди и др.).

2.5.4 Качество на микроклимата
С цел оптимални условия за жилищен комфорт, от участниците се очаква да постигнат в апартаментите
максимална концентрация на СО2 от 1000 части на милион (ppm). За целта в проекта следва да бъде осигурено
количество пресен въздух от 30 m3 за обитател на час (mc /P*h).

2.5.5 Пожарна безопасност
Всички фасадни материали е необходимо да бъдат негорими.

2.5.6 Естествена дневна светлина
Естествената дневна светлина е задължително условие за качествен живот. Цел в проекта е да се постигне
автономност от 60% на естествената светлина в жилищните помещения (без кухни) – т.е. мин. в 60% от
времето да бъде осигурена естествена светлина. Симулация на количеството дневна светлина, постъпваща
в сградите ще бъде предоставено на участниците.

2.6. Изисквания за представяне на проект
2.6.1 Минимални изисквания (задължителни)
Необходимо е да бъдат спазени основните изисквания от т. А, Б, В, Г и Д за представяне на всеки проект.
Обърнете внимание: препоръчва се участниците да изберат подходящ мащаб за всички чертежи, според размера
на таблата/постерите, описани в т. 3.1 и 3.2 и индивидуалните проектни разработки.

А. Градоустройствен план




Градоустройствен план, илюстриращ функционалната идея за терена. Целта на схемата е да покаже
разположението и разпределението на основните функции в ситуацията. Участниците имат право на
избор относно начина на представяне.
Визуализация/и на модела за жилищно обитаване в проектната зона:
o Изискват се визуализации за терени A, B и C
o Изгледи, 3D перспективи и/или фотографии на макет, с цел най-добро представяне на проекта –
изразни средства по избор на участниците.

Б. Проектиране на нова жилищна архитектура (Терен А)
Информацията е необходимо да се представи за една сграда с жилищни функции:





Разпределения на етаж/и (препоръчителен мащаб 1:200)



Архитектурни детайли
o Детайли: покрив, външни стени, преградни стени, прозорци, подова плоча към земя/неотопляем
сутерен и междуетажни подови конструкции (препоръчителен мащаб 1:10 / 1:20)

Фасади (препоръчителен мащаб 1:200)
Разрези (препоръчителен мащаб 1:200)
o Надлъжен разрез
o Напречен разрез
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o
o

Обърнете внимание на топлинните и звуковите мостове, въздухонепроницаемостта, както и
защитата от влага и контрола върху нея
Други детайли по преценка на участниците

В. Калкулации за енергийна - ефективност (Терен A)





Изисква се да бъде изчислена само една сграда с жилищни функции или само един апартамент): същата,
за която са разработени архитектурни детайли.
Годишно потребление на енергия за отопление
Годишно потребление на енергия за охлаждане
Процент на прегряване
o За изчисления използвайте Isover МКК Дизайнер
o Участниците е необходимо да приложат в своите проекти преглед на изчисленията

Г. Описание на архитектурна идея и дизайн концепция (Терен A)
Освен минималните изисквания е препоръчително участниците да представят: чертежи, разяснения, схеми и
описания, които да улеснят журито във възприемането на проекта. Те може да включват:











Архитектурна идея и функционално решение (включително морфология и типология)
Идея за добиване на възобновяема енергия и “устойчивa” архитектурна среда
Стратегия за постигане на топлинен комфорт
o Например: U-стойности на сградна обвивка, концепция за въздухоплътност,
вентилационна система, пасивни/активни мерки за засенчване, охлаждане и др.
Стратегия за постигане на звуков комфорт
o Например: Rw и Ln,w стойности (коефициенти за звукопоглъщане и ударен шум) на ограждащи
повърхности и конструкции, основни мерки за шумозащита, защита от шум от технически
инсталации и др.
Стратегия за постигане на качествен микроклимат
o Например: Вид проектна вентилация (контролирана и/или естествена), вентилационен
план/схема, технически предложения и решения и др.
Стратегия за пожаробезопасност
o Например: План за евакуация, разделяне на евакуационните пътища и потоци,
огнеустойчивост и реакция на строителните материали при огън и др.
Идея за естествено осветление
Стратегия за обществена сигурност, социален комфорт и уединение

За да обяснят гореспоменатите изисквания участниците могат да представят: текст, диаграми, схеми,
илюстрации, изображения, изчисления, чертежи или друга подходяща информация.

Д. Описание на архитектурна идея и дизайн концепция (Терен B)
От участниците се очаква да представят описание на архитектурната идея и дизайн концепцията, като представят
достатъчна информация, която позволява на членовете на журито да анализират:




Архитектурна идея и дизайн концепция





Стратегия за безопасност

Стратегия за постигане на топлинен комфорт (Напр.: коефициенти на топлопреминаване за сградните
елементи, концепция за въздухоплътност, мерки за засенчване и т.н.)
Оценка на предложените мерки за звуков комфорт, качествен микроклимат и естествено осветление
Обща концпеция за “устойчивост”

За да обяснят гореспоменатите изисквания участниците могат да представят: текст, диаграми, схеми,
илюстрации, изображения, изчисления, чертежи или друга подходяща информация.

3.

Формат за представяне на проекти

За участие в националния и международния конкурс за студенти “Мулти-Комфорт” 2019 е необходимо да бъдат
представени проекти в следните формати:
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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: www.multicomfort.saint-gobain.com > Multi Comfort Student Contest > Registration.

За участие в националния конкурс всеки екип е необходимо да предаде:

табло: максимум 2 постера с размер 80 cm х 180 cm (широчина х височина) на хартиен носител тип
плакат (впоследствие ще бъде уточнено, дали да бъдат каширани върху твърд гръб)

проект на цифров носител (CD или подвижна памет) в PDF формат, версия 9 или по-стара, резолюция
300 dpi (максимум 20 MB)

електронна презентация на проекта в PPT или PPTX формат, максимум 20 слайда за 5-минутно
представяне и максимален размер на файл от 50 МВ.
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 от 20 слайда 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

Всички проекти, участващи в международния конкурс е задължително да бъдат предадени най-късно до 10. май
2019 г. Всеки от участващите екипи е задължен да предаде на организатора на националния конкурс CD (или
подвижна памет) със следното съдържание:
1. Цифров формат на проекта със следните характеристики:

PDF файл, версия 9 или по-стара

Резолюция 300 dpi

Размер на постера 80 cm x 180 cm (широчина 80 cm х височина 180 cm).
Максималният брой постери за представяне в международния етап на конкурса е 1 (един).
Постерът на всеки един от участващите проекти е необходимо да съдържа следната информация:

Държава (Например: Bulgaria)

Университет (например: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia /
VSU “Lyuben Karavelov”, Sofia / NBU, Sofia / VSU “Chernorizetz Hrabyr”, Varna)

Име на автора / авторите на проекта (всички участници при групова работа)

Място в националния конкурс (например: 1st Prize)

Пореден номер за презентиране на проект (напр. 23)
o
Номерът представя реда за презентиране на проектите в деня на финала
o
Тегленето на номера ще бъде извършено от организатора и резултатите ще бъдат
съобщени на участниците
Материалите ще се използват от Isover за печат и подготовка на плакат (roll-up) за изложбата на проектите по
време на международния конкурс.
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2. Електронна презентация на проекта. Задължително е файлът да притежава следните
характеристики:



Презентация на Рower Point за 5-минутно представяне
o
разширение .PPT или PPTX. Други видове файлове няма да се приемат



Името на файла трябва да бъде: Country X_Y Prize, Name1_Name2_Name 3
o например: Bulgaria_2nd Prize, Ivan Ivanov_Maria Markova



Максимален размер на файла от 50 MВ.
o по-големи презентации ще се изрежат до постигане на изискуемия размер.



В случай, че презентациите съдържат анимирани/видео файлове:

Форматът трябва да се поддържа от Microsoft Power Point версия 2010

Крайният размер на предадения файл (неархивиран) да не превишава 50 MB.



Презентацията ще се използва за официално представяне на екипа и проекта пред журито
по време на международния финал.



Файлът може да съдържа видео с максимална продължителност от 1 минута.

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 – презентация на проекта на английски език в офиса на “Сен-Гобен
Констракшън Продъктс България”, направление ISOVER.
3. Индивидуални снимки на всеки член от екипа в tiff формат, по CMYK, резолюция 300 dpi.
4. Три tiff файла, съдържащи снимки или детайли на проекта в резолюция 300 dpi:





Първа снимка: визуализация на сградата (3D модел)
Втора снимка: архитектурни планове (графики, разрези, чертежи, макети и други)
Трета снимка: изолационни материали (идеи, чертежи и други)

Информацията от т. 3.3.3. и т. 3.3.4. ще се използва за издаване на книгата “Multi-Comfort Students Competition Best of 2019 Projects”.
Организаторите пожелават успех и отлично представянe на всички участници в конкурса
Източници и референции:
o
o
o
o
o
o

o

www.aboutmilan.com/history-of-milan.html
https://ciaomilano.it/e/sights/storia.asp
http://tourism-milano.com/short-history.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Crescenzago
https://weatherspark.com/y/62545/Average-Weather-in-Milan-Italy-Year-Round
http://download.comune.milano.it/19_05_2018/Cinque%20obiettivi%20per%20la%20Milano%20del%202030%20(15267
37260486).pdf?pgpath=/SA_SiteContent/SFOGLIA_NEWS/Notizie_Primo_Piano/Tutte_notizie/urbanistica_verde_agrico
ltura/milano_2030_periferie_centro
http://www.pim.mi.it/milano2030/

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
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