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Конкурс за дизайн и изработка на велостойки „Заключи ми колелото” 
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
Студентски съвет на Националната художествена академия, по проект, финансиран по програмата 
за художествено-творческа и научна дейност към НХА, 2014г., обявява вътрешен конкурс за 
велосипедни стойки за четирите сгради на Академията. 
 
Основна цел е привличане на вниманието към проблемите на велосипедистите в България, като в 
частност се предложи решение за сигурността на колелетата на територията на Академията и на 
нейните ползватели: студенти, преподаватели, служители и гости. Желаем създадените 
велопаркинги да са съвременни и функционални произведения на изкуството, вписващи се в 
творческата среда, която обитаваме. Целим, също, да дадем възможност за изява на наши колеги, 
като подкрепяме труда им с финансов стимул. Конкурсът е вдъхновен от идеята за по-чиста и 
красива градска среда, но и подтикнат от нуждата за изграждане на вело-инфрастуктура. 
 
Предмет 
Предмет на конкурса е дизайн и изработка на четири велостойки за четирите учебни сгради на 
НХА. В подадените проекти участниците трябва да се съобразят с характеристиките на 
определените места и изискването за брой колелета.  
 
Награда  
500лв. на спечелил и осъществен проект, осигурена от бюджета на Студентски съвет. 
 
Участници  
Могат да се включат всички студенти, докторанти и преподаватели на НХА, поединично или в 
екипи. 
 
Регламент  
Конкурсът е отворен за участие от 31.03.14г. до 25.04.14г. В двуседмичен срок след закриването 
му, журито избира най-добрите проекти. Резултатите от  този етап се обявяват в началото на май 
до 10-то число, на страницата на СС (http://nha.bg/bg/podkategoriq/nastoyshti-studentski-proekti). 
Организира се среща между спечелилите и организаторите, където се обсъжда финансирането и 
изпълнението на проекта: начинът на изпълнение на проекта. Между двете страни се сключва 
договор за изработка. След това финалистите до 30.06.14г. (в едномесечен срок) трябва да 
изработят велостойките. Новите придобивки се монтират и откриват, а победителите биват 
наградени. *** 
Междувременно рисунките на всички получени проекти ще се изложат на страницата на СС.  
Бъдещи действия: Възможно е готовите велостойки да участват на изложби/фестивали/конкурси.  
*** при неуспешно споразумение се избира следващ по брой точки проект.  

 
Изисквания за велостойките според местата 
 

Сграда Капацитет Бюджет за изработка 

ФИИ, ул. „Шипка” 1 20 колелета до 1300 лв. 

ФПИ, бул. „Цариградско шосе” 20 колелета до 1300 лв. 

Сграда бул. „Донкуков” 56 10 колелета до 700 лв. 

Сграда бул. „Г. М. Димитров” 10 колелета до 700 лв. 
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Жури 
Журито ще бъде в 7-членен състав от преподаватели и студенти на НХА, свързани с предмета на 
конкурса, както и представител на сдружение „Велоеволюция”. Имената на оценителите ще бъдат 
обявени заедно с резултатите.  
 
Оценяване 
Критерии за оценяване 
За добър проект се счита този, който отговаря на следните три критерия: 
Сигурност - гаранция за защитеност на колелетата и устойчивост на самата стойка; 
Функционалност - максимално използване на пространството и удобство за ползвателя; 
Оригиналност – естетически качества и смислова свързаност с конкретното място;  
Оценяването ще бъде на две фази: в първата фаза – оценка на дизайна - на всеки критерий (с 
неговите две подточки) се дава оценка от 1 до 5. Събраните точки се сумират. На втората фаза – 
предвиждане на изпълнението - журито дискутира изпълнимостта на проектите, на база на 
попълнените формуляри за участие. Пише се кратка рецензия. Печели проектът събрал най-много 
точки. При равен брой точки, печели този проект, който има по-добра рецензия.  
Следните изисквания са от значение за финалната оценка: 

 Изработката да се вписва в рамките на бюджета 
 Материалите да са достъпни и поне част от тях да осигуряват основната функция на 

велостойката 
Характеристики в помощ: 

o Заключването да е за рамката 
o Да могат да се заключват различни видове колелета – градско, бегач, планинско 
o Колелото да е стабилно – да не се подпира на собствената си степенка 
o Да има достатъчно разстояние човек да заключи и обиколи колелото  

 
Материали за участие  
Кандидатите трябва да изпратят на електронната поща на СС ss_nha@abv.bg следните файлове: 

1) Формуляр за участие (попълнен, разпечатан, подписан и сканиран) 
2) Чертеж на стойката с описание на материалите  - формат А3, цветнст RGB, резолюция 72dpi. 
3) Рисунка/3D модел - формат А3, цветнст RGB, резолюция 72dpi. 

 
Общи  условия  
Ще бъдат разглеждани само проекти, изпратени в срок.  
Няма ограничение за брой проекти, подадени от един участник.  
Спечелилите се съгласяват дизайнът и крайният продукт да бъдат излагани по фестивали, или да 
участват в изложби/конкурси.  
Наградата се връчва при успешно завършен продукт. Участник, който не успее да завърши 
заданието не получава награда. При завършване след крайния срок наградата се намалява.  
Възможно е участието на Подизпълнител в процеса на изработката, ако се прецени, че финалистът 
не може да се справи сам.  
По време на изпълнението финалистите могат да се обръщат за помощ към организаторите на 
конкурса – Студентски съвет.  
При незадоволитени проекти СС си запазва правото да не излъчи победител и да не финансира 
проект.  
 

mailto:ss_nha@abv.bg

