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НАШЕТО ПОСЛАНИЕ

Две хиляди и осемнадесета бе поредната година, в която с все същия хъс продължихме да се 
занимаваме с проучвателска и популяризаторска работа. Идната година, обаче, е специална – предстои 
ни една много важна годишнина – навършват 100 години от основаването на прочутата школа Баухаус, 
оказала силно влияние на архитектурата по целия свят и, естествено – у нас, обратнопропорционално 
на краткото си съществуване.

Независимо от наближаването на тази важна годишнина, през 2018 г. бяха нанесени някои 
непоправими щети върху ценни образци на Модерното движение, върху които влиянието на Баухаус бе 
повече от осезаемо не само в естетически смисъл, но и в техническото изпълнение. Вярваме, че ключът 
към намаляването числеността на тези набези е в повишаване нивото на информираност на обществото 
за естетическите характеристики на модерната архитектура, за необходимостта от запазване на 
автентичността ѝ и за историята на нейния генезис. Ето защо и през идната 2019 г. ние ще продължим 
устремено да работим за популяризация на междувоенната архитектурна история посреством 
представяне на най-новите ни проучвания, организиране на обиколки и други публични инициативи, 
една част от които ще разкрием пред вас в следващите страници.

С благодарност към всички, които ценят българските история и културно наследство,

Васил Макаринов

Изминалата година ще запомним и с добро, и с лошо. В рамките на нашата организация 
концентрирахме усилията си около изследователски проекти. Пътувахме, изучавахме, проучвахме 
архиви, за да разкрием още от богатата ни архитектурна история от периода между двете световни 
войни. Нашата работа започва именно от там – защото искрено вярваме, че доброто познаване на 
историята, е нужно за по-доброто опазване на наследството ни. Важна част е и популяризирането на 
всичко това – което се стремим да правим както в онлайн пространството, така и на живо с безплатните 
за посетители лекции, обиколки и други инициативи които правим и ще продължим да правим.

За съжаление ще запомним годината и с унищожаването на някои знакови обекти от модернизма. Най-
фрапантният случай бе в Пловдив, където Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна 
архитектура изгуби своята наистина уникална визия на стълбището с прозорците, сходни с тези на 
Баухаус училището във Ваймар. Освен загубата на материалното наследство, примерът за нас е 
показателен за нуждата от по-висока информираност във всички сфери на обществото – от това 
училище ще излизат бъдещи майстори на мебели, занаятчии, архитекти, защо не и служители в НИНКН 
и други отговорни организации. Тъкмо на това място, свидетел на най-неприятното унищожаване на 
културно наследство, се обучават хората, които трябва да са най-чувствителни към подобни промени.

Въпреки всичко сме оптимисти. Виждаме все по-засилващ се интерес както в медийното, така и живото 
обществено пространство. Вярваме, че постепенно всички приятели и любители на българската 
архитектура ще успеем да обърнем тенценцията, достигайки до всички хора, които вземат решения. 
Така се надяваме през 2019 година да станем свидетели на много повече положително отношение към 
ценната българската архитектура, независимо от кой период е тя. 

Каузата е на всички нас.

Теодор Караколев



As in the previous years, during 2018 to precess with the same 
enthusiasm. The next year, however, is a special one - a very important anniversary - which marks the 100th 
anniversary of the foundation of the famous Bauhaus School, which has a strong influence on architecture 
around the Globe and, naturally, in Bulgaria, inversely proportional to its short existence.

Notwithstanding this important anniversary, in 2018 some irreparable damage was caused to valuable objects 
of the Modern Movement, on which Bauhaus's influence was more than tangible not only in the aesthetic 
sense but also in the technical performance. We believe that the key to the reducing the great number of such 
destructive actions is to raise awareness of the stylistic features of modern architecture, the need to preserve 
its authenticity and the history of its genesis. That is why in the coming 2019 we will continue to work to 
promote the interwar architectural history by presenting our latest research, initiating thematic tours and 
other public initiatives, some of which will be revealed to you in the following pages.

With gratitude to all everyone who respects the Bulgarian history and cultural heritage,

Vassil Makarinov

We will remember the last year both good and bad. Within our organization, we concentrated our efforts on 
research projects. We traveled, studied, searched for archives to reveal even more of our rich architectural 
history from the period between the two World Wars. Our work starts right there - because we sincerely 
believe that knowing our history is the way for protecting our heritage. An important part is the promotion of 
all this - what we strive to do both online and live with free lectures, tours and other initiatives that we do and 
will continue to do.

Unfortunately, we will remember the year and the destruction of some iconic objects of modernism. The most 
bizarre case was in Plovdiv, where the Professional High School of Interior Architecture and Woodworking lost 
its truly unique staircases windows similar to those of the Bauhaus School in Weimar. Besides the loss of 
material heritage, our example is indicative of the need for greater awareness in all spheres of society - future 
school masters of furniture, artisans, architects, why not employees of the National Institute of Cultural 
Monuments and other responsible organizations. This school - a victim of the most unpleasant destruction of 
cultural heritage - is a place where people who have to be most sensitive to such changes are studying.

However, we are optimistic. We see ever-increasing interest in both the media and the public. We believe that 
gradually all the friends and lovers of Bulgarian architecture will be able to turn the tendency, reaching out to 
all decision-makers. Thus we hope in 2019 we will be witnesses of a much more positive actions towards the 
precious Bulgarian architecture of all periods and styles.

The cause is for all of us.

Teodor Karakolev

we continued our research and popularization

OUR MESSAGE



През изминалата 2018 г. официализирахме нашата дейност под формата на Фондация „Български 
архитектурен модернизъм“ 

Основните цели на Фондацията са проучване, изследване, документиране, популяризиране и работа за 
опазване на межувоенната модерна архитектура и нейните проявления в границите на България, или 
създадените от български архитекти в чужбина образци.

Членовете на Фондацията извършват постоянни теренни проучвания из цялата страна, като изследват и 
всякакви архивни материали. Образователната дейност се извършва и чрез изложби, лекции, 
презентации, турове и дискусии сред широк кръг публика.

In the past 2018 we officiated our activity - now we are a Foundation baring the name “Bulgarian Modernist 
Architecture”.

The main objectives of the Foundation are research, documentation, promotion and work for preservation of 
interwar modern architecture and its manifestations within the boundaries of Bulgaria or the objects created 
by Bulgarian architects abroad.

The members of the Foundation carry out field studies all over the country, also by exploring any archive 
materials. The educational activity is also carried out through exhibitions, lectures, presentations, walking tours 
and discussions among a wide audience.

КОИ СМЕ НИЕ | WHO ARE WE



Vassil Makarinov (born 1986) is an art historian. He is a graduate with a bachelor’s thesis “Manifestations of Modern 
Architecture in Apartment Buildings in Sofia from the 1920s and 1930s” in New Bulgarian University. He has been 
interested in research of the architecture of the Modern Movement in Bulgaria since 2013. Since 2014 he has been a 
curator at the National Polytechnic Museum, where he is a part of the team of several exhibition: “Technique at Home in 
the First Half of the 20th Century”, “Cinema: Magic and Technique”, “Beauty of the Time”, etc. He is the author of the 
educational program for children called “Music and Techniques”, which takes place in the museum. He participated with 
papers in scientific conferences: “The Acappelle Choir and the Organ, East-West Projections” (National Academy of Music, 
2011, “The Organ – Space and Sound, Architecture and Paintings”), VII Academic Spring Readings (National Academy of 
Music, 2017, “The National Style, Modernism and Neoclassicism in the Architecture of Bulgaria in 1920s and 1930s”), 
Technical and Industrial Heritage in the Bulgarian Museums (National Polytechnic Museum, 2017, “The Slaughterhouse in 
Sofia (1928-1933) – an Important Object of the Bulgarian Industrial and Architectural Heritage”). Since 2006 he has been 
studying an organ with Prof. Dr. Neva Krysteva, and in the following years he has participated in a number of organ concerts 
in Sofia, Stara Zagora, Pazardzhik, Blagoevgrad, Plovdiv and Varna. From 2018 he is a member of DOCOMOMO Bulgaria.

Theodor Karakolev (born 1988) is a journalist with years-long experience in regional and national media, specialized in the 
field of culture and the arts. He was born in Plovdiv, where he lives and works. He has been actively involved in the field of 
journalism since 2008 working at Plovdiv24.bg, Mediacafe.bg, PodTepeto.bg, Bulgarian National Darik Radio and “Hristo 
Botev” programme of the Bulgarian National Radio. As a part of Mediacafe team, he was involved in projects in the cultural 
sphere. In 2014 he leads the project “How and Why Do We Change Our Buildings?”, part of the Night of Museums and 
Galleries in Plovdiv, related to the preservation of the architectural heritage in the city. He takes part in One Architecture 
Week 2014 in the “At Home He’s A Tourist” project in discussions of the history of the urban environment and the 
perception of the city by its inhabitants. In 2015 together with Mediacafe team he created the documentary “How Plovdiv 
Has Became European Capital of Culture 2019”. In 2016, in a joint project with New Bulgarian University and Bulgarian-
European Cultural Dialogue Centre he created the documentary “The Road of Dobrovich”, related to the 200th anniversary 
of the Bulgarian painter Dimitar Dobrovich. In 2016 he again took part in One Architecture Week as a curator of the daily 
film program. For many years he has been professionally engaged in photography. He is currently earning his Bachelor’s 
degree in Art History at the New Bulgarian University. From 2018 he is a member of DOCOMOMO Bulgaria.

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ | FOUNDERS
Васил Макаринов (р. 1986 г.) е дипломиран изкуствовед със защитена в Нов български 
университет бакалавърска теза „Прояви на модернизма в архитектурата на 
апартаментни сгради в София от 20-те и 30-те години на XX век“. Занимава се системно с 
проучвания на архитектурата на Модерното движение у нас от 2013 г. От 2014 г. е 
уредник в Националния политехнически музей, където участва в екипите по 
подготовката на изложбите „Техниката у дома през първата половина на XX век“, 
„Киното: Магия и техника“, „Красотата на времето“ и др. Автор е на образователната 
програма за деца между 6 и 13 години „Музика и техника“, която се провежда в музея. 
Участва с доклади в следните научни конференции: „Акапелният хор и органът. Източно-
западни проекции“ (НМА, 2011 г.; доклад „Органът – пространство и звук. Архитектурни 
и живописни решения“), VІІ Академични пролетни четения (НМА, 2017 г.; „Родното, 
модернизмът и неокласицизмът в архитектурата на България през 1920-те и 1930-те 
години“), Техническо и индустриално наследство в българските музеи (НПТМ, 2017 г.; 
„Софийската кланица (1928-1933 г.) – ярък обект на българското индустриално и 
архитектурно наследство“). От 2006 г. изучава орган при проф. д-р Нева Кръстева, като в 
следващите години взима участие в редица органови концерти в София, Стара Загора, 
Пазарджик, Благоевград, Пловдив и Варна. От 2018 г. е член на DOCOMOMO България.

Теодор Караколев (р. 1988 г.) е журналист с дългогодишен опит в регионални и 
национални медии, специализирал в сферата на културата и изкуствата. Роден е и 
живее в Пловдив, където и работи. Активно с журналистика се занимава от 2008 година, 
като е работил в сайтовете Plovdiv24.bg, Mediacafe.bg и „Под тепето“, в Дарик радио и в 
програма „Христо Ботев“ на БНР. Като част от Медиакафе се занимава и с проекти в 
културната сфера. През 2014 година ръководи проект „Как и защо променяме сградите 
си?“, част от Нощ на музеите и галериите в Пловдив, свързан с опазването на 
архитектурното наследство в града. Взема участие в One Architecture Week 2014 в 
проекта At Home He’s A Tourist в разговори за историята на градската среда и 
възприемането на града от жителите му. През 2015 година заедно с екипа на 
Медиакафе създава документалния филм „Как Пловдив стана Европейска столица на 
културата 2019“. През 2016 година в съвместен проект на НБУ, Център „БЕКД“ и 
Медиакафе създава студентския документален филм „Пътят на Добрович“, свързан с 
200-годишнината от рождението на художника Димитър Добрович. През 2016 година 
отново взема участие в One Architecture Week, като куратор на ежедневната филмова 
програма. Дълги години се занимава професионално с фотография. От 2015 година е 
студент в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ към Нов 
български университет. От 2018 г. е член на DOCOMOMO България.



Плановете за 2019 година

Във връзка със 100-годишнината от създаването на немската школа Bauhaus, през 2019 г. подготвяме 
мащабен проучвателски и образователен проект за влиянията от конкретната германска школа, и в по-
общ план – влиянията на немските архитектурни училища върху завършилите там български архитекти. 
Ще извършим детайлно проучване на архивите на немските архитектурни училища, на контекста, в 
който те са учили в годините от първите десетилетия на XX век, творческата среда, в която се развива 
техния студентски живот и т.н. Резултатите от нашето проучване ще представим в поредица безплатни 
образователни лекции в около 10 града в цялата страна през 2019 година.  

Our plans for 2019

With reference to the 100th anniversary of the foundation of the German Bauhaus School, in 2019 we are 
preparing a large-scale research and educational project on influences of the particular German school and, 
more generally, the influences of the other German architectural schools on the Bulgarian architects who 
graduated there. We will conduct a detailed study of the archives of German architectural schools, the context 
in which Bulgarian architects have studied in the years of the first decades of the 20th century, the creative 
environment in which their student life develops, etc. The results of our study will be presented in a series of 
free educational lectures in about 10 cities across the country in 2019.

БАУХАУС? ИЛИ ВЛИЯНИЯ НА 
НЕМСКИТЕ АРХИТЕКТУРНИ ШКОЛИ 
ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА 
МЕЖДУВОЕННА АРХИТЕКТУРА 
BAUHAUS? OR THE INFLUENCE OF THE 
GERMAN ARCHITECTURAL SCHOOLS 
ON THE BULGARIAN 
INTERIOR ARCHITECTURE



Изложби в Ямбол, Габрово, Русе, село Хвойна. Тематични обиколки в Ямбол, Габрово и София

Пътуващата изложба „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920-те, 1930-те и 1940-те години“ 
продължи своя път и през 2018 година. През март месец посетихме Ямбол, където бяхме гостоприемно 
приети от Художествена галерия „Жорж Папазов“. По традиция след изложбата направихме две тематични 
презентации, както и тематична обиколка сред някои от впечатляващите обекти от междувоенния период в 
Ямбол.

През април изложбата стигна и до Габрово. Със съдействието на Дома на хумора и сатирата, галерия 
„Орловска 10“ и КАБ–Габрово, изложбата бе подредена на открито на алея „Аврам Гачев“. След 
откриването се проведе тематичната обиколка сред габровските образци, които са едни от най-
интересните в цяла България. По-късно същия ден направихме и две тематични презентации в галерия 
„Орловска 10“. Местната архитектурна гилдия се включи качествено в събитието, като бе подготвила и 
изложба с множество образци и фотографии от интериори на габровски къщи от междувоенния период. 

Изложбата достигна и дунавския бряг – през юни месец бяхме приети от Художествена галерия Русе. По 
традиционния план след откриването на изложбата направихме две презентации, след което и обиколка 
из Русе, който освен с прекрасната си архитектура от годините преди Първата световна война може да се 
похвали и със страхотни, но по-малко познати сгради от 20-те, 30-те и 40-те години на миналия век като 
железопътната гара „Пристанище“, чийто проект за фасада е корица на каталога към изложбата.

През август месец изложбата стана част и от фестивала „Камък върху камък ще остане“ в село Хвойна. 
Инициативата е на арх. Кристияна Брънзалова и цели да събере средства за опазване на архитектурното 
наследство в Родопите. Изложбата бе част от многото събития по време на фестивала в средата на август.

На 9-ти декември 2018 г. направихме първото събитие за честването на 100-годишнината от основаването 
на школата Баухаус, а именно – тематична обиколка „Немски възпитаници в междувоенната архитектура на 
София“. Акцентът бе посещението на концертен комплекс "България". Там разказахме историята на 
построяването на това единствено в страната ни музикално пространство и представихме разпределението 
на залите и фоайетата и връзката им (преди Втората световна война) с хотелската част, ресторанта и 
градината. На събралата се група от над 50 човека показахме предверието на несъществуващата връзка с 
бул. "Цар Освободител" (дн. студио "Музика"), камерната зала и, и разбира се - голямата концертна зала.

След това обиколката продължи и по други обекти, проектирани от немски възпитаници като Народната 
банка, храма "Св. Неделя", сградата на дружество „Орел“, Телефонната палата и др. и завърши през хотел 
„Славянска беседа“ – друга, сходна с комплекс „България“ като функции сграда, съставена също от хотелска 
част, ресторант и голяма зала.

ИЗЛОЖБА И ТЕМАТИЧНА ОБИКОЛКА 



Exhibitions in Yambol, Gabrovo, Rousse, Hvoyna village. Thematic tours in Yambol, Gabrovo and Sofia

The traveling exhibition "Bulgarian Modernist Architecture. Examples from 1920s, 1930s and 1940s” continued 
its journey in 2018. In March we visited Yambol, where we were welcomed in the George Papazov Art Gallery. 
Traditionally, after the opening we made two  presentations, as well as a thematic walking tour among some of 
the impressive objects from the interwar period in Yambol.

In April the exhibition also reached Gabrovo. With the help of the Museum of Humor and Satire, Orlovska 10 
and Chamber of Bulgarian Architects - Gabrovo, the exhibition was arranged on on the Avram Gatchov alley. 
After the opening, we have organized a thematic walking tour among the Gabrovo buildings - maybe among of 
the most interesting objects in Bulgaria. Later that day, we made two thematic presentations at the Orlovska 10 
Gallery. The local architectural guild took a part in the event and prepared an exhibition of numerous buildings 
and photographs of interiors of Gabrovo houses from the interwar period.

The exhibition reached the Danube riverbank - in June we presented our exhibition in the Rousse Art Gallery. 
As everywhere, after the opening of the exhibition we made two presentations and a walking tour in the town. 
In addition to the wonderful architecture of the years before World War I, there are  great but lesser-known 
buildings of 1920s, 1930s and 1940s, such as the “Riverport” train station, whose project of the façade is the 
cover image of the exhibition catalog.

In August, the exhibition was also part of the "Stone on Stone" festival in the village of Hvoyna. The initiative is 
led by arch. Kristiana Branzalova and aims to raise funds for preserve the architectural heritage in the 
Rhodopes. The exhibition was part of the many events during the festival in mid-August.

On December 9, 2018 made the first event to celebrate the 100th anniversary of the founding of the Bauhaus 
school - hematic walking tour "German Students in the Interwar Architecture of Sofia". The accent was the visit 
of the “Bulgaria” concert complex. Here we told the story of the construction of this only in our country 
musical space and we presented the disposition of the halls and foyers and their connection (before the 
Second World War) with the hotel part, the restaurant and the garden. The assembled group of over 50 people 
has seen the porch of the defunct relationship with Tsar Osvodobitel boulevard (today. Studio "Music"), 
chamber hall, and of course - the great concert hall.

Then the tour continued on other sites designed by German alumni such as the National Bank, the St. Nedelya 
Temple, the “Orel” Company Building, the Telephone Palace and others. and finished in the "Slavyanska 
Beseda" hotel - anothercomplex similar to "Bulgaria" - a building, composed of a hotel part, a restaurant and a 
large hall.

EXHIBITION AND THEMATIC TOUR



Участие в „Архитектура разговаря“. Лекция в Стара Загора в рамките на „Европейска нощ на 
учените“

По покана на Студио „Прожектиране“ и студенти от Университета по архитектура, строителство и 
геодезия, на 22 февруари гостувахме на иницитивата „Архитектура разговаря“. В помещението на Студио 
„Прожектиране“ в рамките на няколко часа се срещнахме и разговаряхме с десетки студенти, архитекти 
и любители на архитектурата за стила, периода от българската история, отношението към този стил и 
подходите към неговото опазване.

В края на септември взехме участие и в „Европейската нощ на учените“ по покана на Географ.БГ. В 
Старозагорската библиотека беше представена презентация на тема „Старозагорската архитектура от 
първата половина на XX век“, както и специфичните елементи от архитектурата между двете световни 
войни в обществените и частните сгради.

Participation in Architecture Talks. Lecture in Stara Zagora as part of the "European Night of Scientists“

At the invitation of Studio Projection and students from the University of Architecture, Civil Engineering and 
Geodesy, on February 22 we were guests the Initiative Architecture Conversation. In the space of Studio 
Projection in a few hours we met and talked to dozens of students, architects and lovers of the architecture, 
about that period of the Bulgarian history, the attitude to the style and the approaches to its preservation.

At the end of September we participated in the "European Night of the Scientists" after the invitation of 
Geograf.BG. In the Stara Zagora Library we presented the history of the Stara Zagora architecture of the first 
half of the 20th century as well as the specific elements of the architecture between the two world wars in 
public and private buildings.

ДРУГИ ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ 
OTHER PUBLIC ACTIVITIES



От 2018 г. започнахме и събирането на различни обекти, свързани с архитектурата на модернизма и със 
строителната практика от междувоенния период. Към момента колекцията ни все още е много малка, но 
тенденцията е да се увеличават свидетелствата както за използваните елементи – фабричното 
производство – така и отделни решения на дизайна. Всички тези обекти са ценно свидетелство за 
използваните в периода материали, начин на изработка, фирми-производители, дори вкуса на хората от 
1920-те, 1930-те и 1940-те.

Вашата помощ е изключително ценна за обогатяването на нашата колекция, затова се надяваме на 
вашата активност при събирането на пъзела от материални свидетелства за междувоенната архитектура.

From 2018 we began collecting various objects related to the architecture of modernism and to the 
construction practice of the interwar period. At present, our collection is still very small, but the trend is to 
increase the testimonies both for the used elements - factory production - as well as individual solutions of the 
design. All these objects are a valuable testimony to the materials used in the period, the way of production, 
the manufacturers, even the taste of the people of the 1920s, 1930s and 1940s.

Your help is extremely valuable for enriching the number of objects in our collection, so we hope your activity 
hill help us collecting the puzzle of material evidences of interwar architecture.

КОЛЕКЦИЯ ОТ ОБЕКТИ 
COLLECTION OF OBJECTS

месингова дръжка за прозорец 
производство на фабриката за обковки „Успех“, София
1930-те години

Brass window handle
produced by “Uspeh” Factory in Sofia
1930s

медна шпионка за входна врата, 1930-те - преди и след свалянето на няколко пласта блажната боя
 a brass peephole, 1930s - before and after removing several layers of dye paint 



Сградата „Парахода“ в Ямбол

През лятото на 2018 година местната власт в Ямбол изяви желание да събори една от емблематичните 
сгради в града – известната като „Парахода“ къща на д-р Добри Стефанов, проектирана от арх. 
Александър Куртев. Сградата е един от най-интересните обекти от междувоенния период – с липсата на 
фасадна декорация, плосък покрив и извит обем, тя е показателна за бързото навлизане още в началото 
на 30-те години на най-съвременните европейски тенденции в архитектурата. Фондация „Български 
архитектурен модернизъм“ изрази становище против събарянето на сградата и превръщането ѝ в 
паркинг, като по този начин подкрепи местната общност от артисти, хора на изкуството и граждани на 
Ямбол, които стартираха инициативата за спасяването на сградата. Засега „Парахода“ съществува, но 
неговото бъдеще все още е неясно

В края на 2018 година, по най-неочакван начин, пловдивската Професионална гимназия по вътрешна 
архитектура и дървообработване, бе ремонтирано и всички прозорци и дограми бяха подменени с нови 
PVC профили. Преди смяната класните стаи и останалите помещения бяха с дървени дограми, а най-
впечатляващият елемент от цялото училище бе остъкляването на стълбищната клетка – с метални 
профили и механизъм за отваряне, подобен на този в школата Баухаус във Ваймар. За съжаление 
подмяната се случи бързо и нямаше никакво време за реакция от общественост и различни 
организации. Случаят все пак стигна до международно ниво и бе популяризиран от DOCOMOMO – 
световната организация, която се занимава с архитектурата от модернизма на XX век.

Наследство в риск от 2017 година – хотел „България“ в София и 

Въпреки че за момента няма никакви действия към тях, две знакови сгради, за които през 2017 година 
през медиите бе заявен интерес за различни намеси по архитектурния им облик, все още са в риск. На 
първо място поставяме хотел „България“ – една от най-важните сгради за цялата архитектурната история 
на България. Планираните ремонтни дейности не са публично обявени нито като срокове, нито като 
планове. През 2017 година за сградата бе заявен инвеститорски интерес за надстрояване на обеми и 
изграждане на мансардни етажи – идея, която коренно ще промени архитектурния облик на проекта на 
арх. Станчо Белковски и арх. Иван Данчов, изграден през 30-те години на миналия век с огромно 
внимание към съседните сгради и цялата градска среда на София. 

Бившата Мъжка гимназия в Бургас, в която днес се помещават заедно Математическата гимназия 
„Академик Никола Обрешков“ и ПГ по романски езици „Г. С. Раковски“ е друга от важните сгради от 
междувоенния период, която е в риск от унищожаване на ценните си естетически достойнства. 
Проектираната и изградена в периода 1938-1942 година сграда по проект на арх. Храбър Попов носи 
духа на модерната архитектура и впечатлява най-вече с каменната си облицовка. Идеята на местната 
власт за външно саниране на сградата ще унищожи естетическите достойнства на училището. Към 
момента нямаме информация какви са плановете на общинската администрация и дали те са се 
отказали от тази идея, срещу която през 2017 година също изказахме мнение заедно с д-р арх. Любинка 
Стоилова.

Промишлено училище в Пловдив (днес Професионална гимназия по вътрешна архитектура и 
дървообработване)

Мъжката гимназия в Бургас

НАСЛЕДСТВО В РИСК  

Ямбол, „Парахода“| Yambol, “Steamliner” building Бургас, Мъжката гимназия| Burgas, Men High School 



The “Steamliner” building in Yambol

In the summer of 2018 the local government in Yambol declared its intention to demolish one of the 
emblematic buildings in the city - the famous "Steamliner" house of Dr. Dobri Stefanov, designed by arch. 
Alexander Kurtev. The building is one of the most interesting objects of the interwar period - the lack of façade 
decoration, flat roof and curved volume, it is indicative of the rapid penetration of the most modern European 
trends in architecture in the early 1930s. The Bulgarian Modernist Architecture Foundation expressed its 
opinion against the demolition of the building and its transformation into a parking lot, thus supporting the 
local community of artists, artists and citizens of Yambol, who launched the initiative to save the building. At 
the moment the "Steamliner" still exists, but its future is still unclear

At the end of 2018, unexpectedly, the Plovdiv 
 was reconstructed and all the window frames were replaced with new PVC profiles. Before the 

change, the classrooms had wooden frames, and the most impressive element of the whole school was the 
glazing of the staircase - with metal profiles and opening mechanism similar to the Bauhaus School in Weimar. 
Unfortunately, the replacement happened quickly and there was no time for reaction from the public and 
organizations. The case, however, has reached an international level and has been popularized by 
DOCOMOMO, a world-wide organization dedicated to the architecture of 20th-century Modern Movement.

Heritage at risk from 2017 -  Hotel “Bulgaria“ in Sofia and 

Although for long time there is no action on them, two significant buildings, for which intentions for various 
interventions in their architectural appearance claimed in the media in 2017, are still at risk. At the first place is 
Bulgaria Hotel in Sofia - one of the most important buildings for the whole architectural history of Bulgaria. 
Planned repairs are not publicly announced either as deadlines or as plans. In 2017 the building was declared 
to be reconstructed with upgrading a volume and building of mansard floors - an idea that will radically change 
the architectural appearance of the project of arch. Stancho Belkovski and arch. Ivan Danchov, built in the 
1930s with great attention to the Nearest buildings and the whole urban environment of Sofia.

Former Men High School in Bourgas, where today are housed the Nikola Obreshkov High School of 
Mathematics and the Roman Language School "G. S. Rakovski "is another of the important buildings of the 
interwar period, which is at risk of destroying its valuable aesthetic merit. The designed and built in the period 
1938-1942 building by arch. Hrabar Popov brings the spirit of modern architecture and impresses with its stone 
façade. The idea of the local authority for the external renovation of the building (covering the stone pith 
plastic panels) will destroy the aesthetic merits of the school. We do not know at the moment what are the 
exact plans of the municipal administration are and whether they have given up this idea, against which in 
2017 we also expressed our opinion with M.Arch. Ph.D. Ljubinka Stoilova.

Industrial School (today Professional High School of Interior Architecture and Woodworking) in Plovdiv

Professional High School of Interior Architecture and 
Woodworking

Men High School in Burgas

HERITAGE IN DANGER

София, хотел „България“| Sofia, “Bulgaria” hotel Пловдив, Промишленото училище| Plovdiv, Industrial School 



Плановете ни за 2019 година са свързани с редица пътувания, включително в чужбина, плащане на 
такси, материали и др. видове разходи. За тази цел Фондация „Български архитектурен модернизъм“ 
събира дарения, които ще разходваме за нашата проучвателска и популяризаторска дейност.

Тази година сме подготвили и календар, печалбата от който ще отива също за финансиране на 
изследователските ни проучвания. Информация за разпространението на календара ще публикуваме в 
началото на януари на нашата фейсбук страница.

В края на 2019 година ще публикуваме и отчет на нашите приходи и разходи, тъй като вярваме, че всеки, 
който дарява или има интерес към културното наследство, трябва да знае как се разходват средствата, 
които той е дарил.

ДАРЕНИЯ И КАЛЕНДАР 
DONATIONS AND CALENDAR

Our plans for 2019 are related to a number 
of trips, including abroad, payment of fees, 
materials, etc. types of expenses. For this 
purpose, Bulgarian Architectural 
Modernism Foundation collects donations, 
which will be spent for our research and 
popularization activities.

This year we have also prepared a calendar, 
the profit of which will also be used to 
finance our research studies. Information 
about the distribution of the calendar will 
be published at the beginning of January on 
our facebook page.

At the end of 2019 we will publish and 
report our income and expenses, as we 
believe that anyone who gives or has an 
interest in cultural heritage must know how 
to spend the funds he donated.



bgmodernistarchitecture@gmail.com 

foundationbma.org

facebook.com/BGarch203040

КОНТАКТИ 
CONTACTS

FOR DONATIONS | ЗА ДАРЕИНЯ

Ако желаете да направите дарение, с което да подпомогнете нашата бъдеща 
проучвателска и популяризаторска работа, можете да го направите посредством 
банков превод на следната сметка:

BG46UNCR70001523376191
УниКредит Булбанк АД

If you would like to make a donation to help our future research and popularization work, 
you can do it by bank transfer to the following account:

Bank account for donations:
BG46UNCR70001523376191
UniCredit Bulbank 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

