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НАШЕТО ПОСЛАНИЕ

Вече 6-та поредна година показваме, че архитектурата на модернизма от периода между 

Първата и Втората световна войни, вълнува все повече и повече хора. Последователите  на фейсбук 

страницата надминават 20.000 души, като една значителна част, около 1/4 от тях, са чужденци.  

Продължава и тенденцията снимки и сведения за различни сгради да ни изпращат от различни краища 

на страната, което показва, че интересът не само е траен, но и увлича все повече и повече хора. 

За мен лично, като изкуствовед, този силен и постоянно засилващ се интерес е индикация, че 

популяризаторският ни подход, а именно – с фокус към чистата история на тази архитектура, без 

никакво въвличане в актуални и злободневни теми, без никакво наличие на развлекателен момент – е 

правилният начин тази архитектура да намира своите поддръжници. 

Въпреки трудната година и фокусът на обществения интерес, който беше сериозно отклонен от 

културните въпроси, в рамките на изминалите 12 месеца подехме инициативи, които до този момент не 

бяхме реализирали. Смятаме начинанията за успешни, но най-важното е, че разширяването на 

съдържанието посредством новия ни акаунт в Patreon, включването на студия в календара за 2021 г. и 

поредица от видео-лекции са натрупване на добър опит в сферата на културната комуникация. 

Васил Макаринов

2020 беше тежка за всички – работещи в различни сектори, бизнеси, управленци, обикновени 

хора. Извън очевидните пострадали от вируса и тези на „първа линия“, всички усетихме най-вече 

липсата на социални контакти. Встрани от фокуса – може би, съвсем разбираемо, предвид мащаба на 

здравния проблем – останаха проблемите на хората в културната сфера, сред които е и нашата дейност. 

Затруднени бяха научните исторически изследвания, затруднени бяха и образователните събития – 

лекции, обиколки и други подобни.

Опитахме се да пренесем част от тези действия във виртуалното пространство, което така или 

иначе правихме и досега във фейсбук страницата – но с разширяване на публикациите, с подобряване и 

публикуване на повече статии в сайта ни, със създаването на онлайн лекции, дори и с обогатяването на 

календара ни, който тази година е и с текстова част. 

Надяваме се тези опити да са били успешни и всички грешки или неточности, които сме 

допускали през 2020 година, да бъдат постепенно изчиствани с времето, за да може каузата ни – 

популяризиране на изкуството и архитектурата от междувоенния период – да става все по-достъпна и 

интересна за максимално голям кръг хора. 

И, разбира се, пожелаваме си да имаме шанс в най-скоро време да се виждаме по събития на 

живо, защото вярваме, че това е най-добрият начин да се споделя и обсъжда знание – а особено, що се 

отнася до архитектурата, живата среща със сградите в екстериор и интериор не може да бъде заменена 

с нищо.

Теодор Караколев



For the last six years, wehave showed that the architecture of Modern Movement from the period between 

the First and Second World Wars excites more and more people. The followers of the Facebook page exceed 

20,000 people, and a significant part, about a quarter of them, are foreigners. The tendency many people to 

sent us photos and information about different buildings indicates that the interest is not only lasting, but also 

attracts more and more people.

For me personally, as an art historian, this strong and ever-increasing interest is an indication that our 

promotional approach, namely - with a focus on the pure history of this architecture, without any involvement 

in current and topical issues, without any entertainment initiatives, etc. - is the right way for this architecture 

to find its supporters.

Despite the difficult year and the focus of public interest, which was seriously diverted from cultural issues, 

within the past 12 months we took initiatives that we had not yet implemented. We think that all those 

initiatives are successful, but the most important thing is that we believe that expanding the content through 

our new Patreon account, including articles in the calendar for 2021 and a series of video lectures have bring 

us experience in the field of cultural communication.

Vassil Makarinov

2020 was difficult for everyone - working in different sectors, businesses, managers, ordinary people. Apart 

from the obvious victims of the virus and those on the "front line", we all felt mostly the lack of social 

contacts. Out of focus - perhaps, quite understandably, given the scale of the health problem - remained the 

problems of people in the cultural sphere, including our activities. Scientific historical research was difficult, as 

were educational events - lectures, tours, etc.

We tried to transfer some of these actions to the virtual space, which we have done so far on the Facebook 

page - but by expanding the posts, by improving and publishing more articles on our site, by creating online 

lectures, even by enriching our new 2021  calendar, which this year has articles included in it.

We hope that these attempts have been successful and that any mistakes or inaccuracies we have made in 

2020 will be gradually cleared up over time so that our cause - the promotion of interwar art and architecture 

- can become more accessible and interesting for the largest possible circle of people.

And, of course, we wish we had a chance to see each other live at events soon, because we believe this is the 

best way to share and discuss knowledge - and especially when it comes to architecture, live meeting with the 

buildings in the exterior and interior can not be replaced by anything virtual.

Teodor Karakolev

OUR MESSAGE



От 2013 г. се занимаваме с проучване и популяризиране на архитектурата на междувоенния период у 

нас, стартирайки с фейсбук страницата „Български архитектурен модернизъм“. Проведохме редица 

събития като изложбата, съпътствана от лекции и турове през края на 2017 и началото на 2018 г. От 2018 

г. нашата дейност е институционализирана под формата на фондация с името „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.

Since 2013 we have been researching and promoting the architecture of the interwar period, starting with the 

Facebook page "Bulgarian Modernist Architecture". We have held a number of events such as the exhibition, 

followed by lectures and tours in late 2017 and early 2018. Since 2018 our activity has been officiated as 

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. Member of DOCOMOMO Bulgaria.

Theodor Karakolev (born 1988) is an art historian graduated with a bachelor’s thesis “Architecture of Orthodox Temples in 
Bulgaria of the Period Between the Two World Wars” in New Bulgarian University. He is also 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. Member of 
DOCOMOMO Bulgaria.

ЕКИП
TEAM

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., 
доклад: „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“), Векът на Баухаус (НБУ, 2019 г., доклад: 
„Баухаус и жилищната архитектура в София“), Изкуствоведски четения (БАН, 2019 г., 
доклад: „Подови мозайки в жилищни сгради от междувоенния период в София като 
елемент на интериорния дизайн“). 

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. 

Член на DOCOMOMO България.

Теодор Караколев Теодор Караколев (р. 1988 г.) е дипломиран изкуствовед със 
защитена в Нов български университет теза „Архитектура на православните храмове у 
нас в България между двете световни войни“. Работи също като 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 за сайта „Под тепето“. 
Носител на награда „Пловдив“ през 2020 година за журналистика в сферата на културата.

Активно с журналистика се занимава от 2008 година, като е работил в сайтовете 
Plovdiv24.bg, Mediacafe.bg, 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. 

Член на DOCOMOMO България.



2020 година започна нормално, без никакви индикации, че културните и проучвателски дейности 

ще бъдат засегнати от мерките за борба с разпространението на коронавирус. В първите два месеца 

успяхме да стартираме тематичната година „БЕТОН. СТЪКЛО. МЕТАЛ. Индустриалната архитектура и 

първите стъпки на модернизма“ с въвеждащи лекции, които, все пак, успяха да се проведат. Първата, на 

която и представихме календара си пред публика, беше в Националния политехнически музей в София, а 

следващата – в залата на Бъгарското национално радио в Пловдив. И двете събития се случиха при засилен 

интерес, което за нас бе индикация, че темата за индустриалната архитектура – макар често забравяне – 

буди интерес, и е напълно оправдано да се акцентира през 2020 г. на промишлените обекти от 

междувоенния период у нас като едно естествено продължение на „годината на Баухаус“ – 2019-та.

Другото присъствено събитие, в което участвахме, бе организираната от арх. Кристияна Бръзналова 

от фондация „Даскал Брънзалов“, втора част на поредицата„Архитектура на българската памет“. Там 

разказахме за няколко от най-любопитните училищни сгради от междувоенния период – образци на 

Модерното движение.

След като през март месец бяха ограничени присъствените събития, фокусирахме усилията си върху 

онлайн дейностите. Повече за това можете да намерите на следващите страници.

КАКВО НАПРАВИХМЕ ПРЕЗ 2020 

лекции за индустриалната архитектура 
в София и в Пловдив



2020 started normally, with no indication that cultural and research activities would be affected by measures to 
combat the spread of the coronavirus. In the first two months of the year we managed to start the thematic 
year “CONCRETE. GLASS. METAL. Industrial Architecture and the First Steps of the Modernism” with lectures to 
introduce the theme. The first, on which we presented our calendar to the public, was in the National 
Polytechnic Museum in Sofia, and the next - in the main hall of the Bulgarian National Radio in Plovdiv. Both 
events took place with increased interest, which for us was an indication that the topic of industrial 
architecture - although often forgotten - was of interest, and it was the right moment to focus in 2020 on 
industrial sites from the interwar period in our country as a natural continuation of the "year of the Bauhaus" - 
2019. The other live event in which we participated was organized by arch. Kristiana Branzalova from the 
Daskal Branzalov Foundation, second part of the series "Architecture of Bulgarian Memory". There we told 
about some of the most interesting school buildings from the interwar period - fine examples of the Modern 
Movement architecture.

After the lockdown in March, we focused our efforts on online activities. You can find more about this on the 
following pages.

WHAT WE HAVE DONE IN 2020

lectures about the industrial architecture
in Sofia and in Plovdiv



Макар изявите с публичен характер да получават повече разгласа, на практика проучванията са 

основната част от нашата дейност. В рамките на годината добихме ценни сведения за редица 

индустриални обекти и като резултат представихме и тяхната история – разказахме ви за водния синдикат 

„Въча“ в Пловдив и 2-те електрически централи, представихме с разширена информация фабриката за 

брикети в Перник, акцентирахме и върху електроснабдяването на София, а също и върху многото ценни 

хали и кланици навсякъде в нашата страна.

Успяхме да осъществим поредния – вече 4-ти – етап на проучванията ни на архивите на 

германските технически училища – инициатива, която подехме още от края на 2018 г. След като бяхме в 

Мюнхен, Дрезден и Берлин, през септември/октомври посетихме Карлсруе, Щутгарт, Дармщад и 

Манхайм, от където добихме безценни сведения застудентските години на редица изтъкнати модерни 

български архитекти, но и за някои почти напълно непознати за широката публика имена като Станчо 

Станчев и Ахмед Сабриев.

КАКВО НАПРАВИХМЕ ПРЕЗ 2020 

проучвания на архивите 
в 3 германски университета



Although these events often receive more publicity, the practical research is the major part of our activity. 
During the year we obtained valuable information about a number of industrial sites and as a result we 
presented their history - we told you about the water union "Vucha" in Plovdiv and the 2 power plants 
connected with it, we presented with additional information the briquettes factory in Pernik, we focused on 
electricity of Sofia, as well as on the many valuable covered markets and slaughterhouses throughout our 
country.

We managed to carry out the next - already the 4th - stage of our research in the archives of German technical 
universities - an initiative that we took since the end of 2018. After we were in Munich, Dresden and Berlin, in 
September/October we visited Karlsruhe, Stuttgart, Darmstadt and Mannheim, from where we obtained 
valuable information about the student years of a number of prominent modern Bulgarian architects, but also 
about some almost completely unknown to the general public names such as Stancho Stanchev and Ahmed 
Sabriev.

WHAT WE HAVE DONE IN 2020

research in the archives 
of 3 German universities



Разпространението на коронавируса не позволи да проведем по идентичен начин събития, както 
миналогодишните тематични лекции на различни места из страната. Вместо това, по време на най-
сериозния локдаун през пролетта организирахме онлайн събития. За сметка на липсващите лекции на 
живо, по време на пролетния локдаун записахме 8 кратки видео лекции в домашни условия, всяка с 
продължителност от около 15-20 минути. Темите бяха следните:

џ Български студенти по архитектура по време на Балканските и Първата световна войни

џ Дизайнът и подовите циментови мозайки

џ Чужденци в българския архитектурен живот между двете световни войни

џ Проекти на български архитекти извън България

џ Националната идентичност и междувоенната архитектура

џ Архитектурата на православните храмове между двете световни войни

џ Апартаментните сгради между двете световни войни

џ Планински хижи в България от междувоенния период

По покана на различни организации, участвахме в други онлайн събития - подкаста „60 минути 
свобода“ на ЕКИП (Експертен клуб за икономика и политика) на тема „Архитектура, модернизъм и как да 
пазим наследството си“ и в „ПодкастЪ“ на тема „Български културен модернизъм и опазване на 
архитектурното наследство“. Включихме се и в две виртуални обиколки на „Бохемска София“ по покана 
на Виктор Топалов, в която представихме някои от най-емблематичните модерни сгради за столицата.

The spread of the coronavirus did not allow us to hold events in the same way as last year's thematic lectures 
in different parts of the country. Instead, during the most serious lockdown in the spring, we organized online 
events. Due to the missing live lectures, during the spring lockdown we recorded 8 short video lectures at 
home, each lasting about 15-20 minutes. The topics were the following:

џ Bulgarian students of architecture during the Balkan Wars and the First World War

џ The design and floor cement mosaics

џ Foreigners in the Bulgarian architectural life between the two world wars

џ Projects of Bulgarian architects outside Bulgaria

џ National identity and interwar architecture

џ The architecture of Orthodox churches between the two world wars

џ Apartment buildings between the two world wars

џ Mountain huts in Bulgaria from the interwar period.

At the invitation of various organizations, we participated in other online events - podcast "60 minutes of 
freedom" of EKIP (Expert Club for Economics and Politics) on "Architecture, modernism and how to preserve 
our heritage" and in "ПодкастЪ" on "Bulgarian cultural modernism and preservation of the architectural 
heritage ”. We also - invited by Victor Topalov - took part in two virtual tours of "Bohemian Sofia", in which we 
presented some of the most emblematic modern buildings in the Bulgarian capital.

ОНЛАЙН АКТИВНОСТ 
ONLINE ACTIVITIES

видео-лекции и онлайн събития
video lectures and online events



През месец ноември Фейсбук страницата ни достигна 20.000 харесвания. В пощата ни там 

често се случва да получаваме безценни документални сведения от нашите съмишленици. Тук 

искаме специално да благодарим на Маргарита Александрова, на Велизар Емануилов (който дори 

отвори дома си за нас), на Момчил Скордев и на Зорница Ангелова за документалното 

идентифициране на няколко ценни жилищни сгради в София от 1930-те. Благодарим също и на 

инж. Фани Арнаудова и на Димитър Анев, които – провокирани от проучванията ни в архивите на 

германските технически университета – споделиха с нас данни за свои роднини, учили за 

инженери в различни технически университети извън страната.

Искаме също и да благодарим на Дея Вълчева, на д-р Анжела Данева, на д-р арх. Любинка 

Стоилова и на семейство Семови за неотменната помощ, която са оказвали през цялото време на 

съществуването на нашата фондация; на Константин Върбенов, арх. Кристияна Брънзалова, 

Стоян Панчев, Виктор Топалов, Искра Кирова, на служителите в университетските архиви в 

Карлсруе, Дармщад и Щутгарт и на всички други, които отделиха от времето си, за да ни 

запознаят с интересните истории на различни сгради или ни изпращаха снимки от образци на 

модернизма от кътчета на страната.

Изказваме и нашата дълбока признателност на всички, които отделиха от своите собствени 

средства, за да ни подкрепят чрез календар, чрез профила ни в Patreon или друг вид дарения. Без 

тяхната помощ вероятно проучвателските ни пътувания и редица инициативи, които провеждаме, 

биха били много по-трудно осъществими или дори невъзможни!

АКТИВНИТЕ ПРИЯТЕЛИ НА МОДЕРНИЗМА
ACTIVE FRIENDS OF THE MODERNISM

In November, our Facebook page reached 20,000 likes. In our mail there it often happens that we receive 

invaluable documentary information from our supporters. Here we would like to especially thank Margarita 

Alexandrova, Velizar Emanuilov (who even opened his home for us), Momchil Skordev and Zornitsa Angelova for 

the documentary identification of several valuable residential buildings in Sofia from the 1930s. We also thank Eng. 

Fani Arnaudova and Dimitar Anev, who - provoked by our research in the archives of German technical universities 

- shared with us data about their relatives who studied engineering at various technical universities abroad.

We also want to thank Deya Valcheva, Dr. Angela Daneva, Arch. Lyubinka Stoilova and the Semovi family for the 

inalienable assistance they have provided throughout the existence of our foundation; Special thanks to Konstantin 

Varbenov, Arch. Kristiana Branzalova, Stoyan Panchev, Viktor Topalov, Iskra Kirova, the employees of the University 

Archives in Karlsruhe, Darmstadt and Stuttgart and all others who took the time to acquaint us with the interesting 

stories of various buildings or send us photos of objects of modernism from all over Bulgaria.

We also express our deep gratitude to all those who have support us with our calendars, through our Patreon 

account or donations. Without their help, probably our research trips and many other of our initiatives would be 

much more difficult or even impossible to happen!



Взехме участие и в две телевизионни предавания от поредица на БНТ „10000 крачки“, където 
представихме къщите на Каишев, Стайнов и Цанков в Пловдив, с така също и сградата на първия 
терминал на софийското летище „Враждебна“. Медийните ни изяви не се изчерпаха обаче само с това – 
в мартенския брой на „Виж София“ в „Марш на улицата“ бе поместено кратко интервю с нас по повод 
обиколките, които оранизираме.

Направихме и няколко публикации в различни медии. В брой 41 на списанието на Нов български 
университет „Следва“ излезе нашият текст „Български архитектурен модернизъм, немски влияния и 
индустриалната архитектура“, а в „Българска история“ бяха публикувани текстовете ни 
„Електроснабдяването на България и архитектурата на модернизма“ и „Българските архитекти между 
двете световни войни“. Излезе и докладът от участието на Васил Макаринов на Изкуствоведските 
четения към БАН на тема „Подовите мозайки в апартаментни сгради в София от междувоенния период 
като елемент на интериорния дизайн“.

We also took part in two TV shows from the Bulgarian National Television series "10000 Steps", where we 
presented the houses of Kaishev, Staynov and Tsankov in Plovdiv, as well as the building of the first passengers 
terminal of Sofia's Vrajdebna Airport. However, our media appearances were not limited to this - in the March 
issue of "Vij Sofia" in "March on the Street" there was a short interview with us about the walking tours we are 
organizing.

We also made several publications in various media. Issue 41 of the magazine of the New Bulgarian University 
"Sledva" printed our text "Bulgarian Modernist Architecture, German Influences and the Industrial 
Architecture", and in "Bulgarian history" our articles "Electricity Supply of Bulgaria and the Architecture of 
Modernism" and "Bulgarian Architects Between the Two World Wars" were published. The papers from the 
article by Vassil Makarinov at the Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences on the topic "Terrazzo Floor 
Mosaics in Apartment Buildings in Sofia from the Interwar Period as an Element of Interior Design" was also 
published.

В МЕДИИТЕ 
IN THE MEDIA



Поради постъпила тревожна медийна информация, че терминалът на летище „Враждебна“ предстои да 
бъде съборен при планирано разширение на Аерогара София, Изразихме нашата позиция до 
отговорните фактори, в която обяснихме защо трябва ценната и рядка за Европа сграда (макар 
достигнала до наши дни с редица груби неуместни намеси) да бъде запазена.

Due to media reports we was informed that the passengers terminal at Vrazhdebna Airport is to be demolished 
during the planned expansion of Sofia Airport. As a response we expressed our opinion to the responsible 
factors, in which we explained why the valuable and rare for Europe building (although it has survived gross 
inappropriate interventions) is important to be preserved.

В РИСК
IN DANGER

Колекцията ни от обекти, свързани с архитектурата, дизайна и строителната практика от 
междувоенния период, също продължи да се обогатява. Сдобихме се с няколко нови пощенски 
картички – важни свидетелства за автентичния вид на няколко сгради, повечето от Бургас. Но може би 
най-ценното дарение пристигна от Костантин Върбенов – внук на художника и архитект Иван 
Бояджиев, който ни предостави 2 книги от личната библиотека на своя дядо – едната с подпис, а друга 
– с печата на архитектурното му бюро.

КОЛЕКЦИЯ ОТ ОБЕКТИ  
 

 
COLLECTION OF OBJECTS 

Our collection of objects related to architecture, design and construction practice from the interwar period 
has also continued to be enriched. We got several new postcards - important evidence of the authentic 
appearance of buildings, most of them in the town of Burgas. But perhaps the most valuable donation came 
from Kostantin Varbenov - grandson of the artist and architect Ivan Boyadjiev, who provided us 2 books from 
his grandfather's personal library - one with a signature and the other - with the seal of his architectural 
office.



Чистотата на формите в архитектурата и изкуството след Първата световна война има свой аналог 
и в обществения живот. Както групи архитекти започват да творят с ясни бели обеми, а художниците 
рисуват с чисти линии, други групи в обществото обръщат внимание на хигиената в начина на живот, 
свързана с по-здравословен начин на живот. Появяват се много обществени и минерални бани, които за 
нашите ширини са непрекъснато наследство от векове, но се строят и други обекти, пряко следствие от 
същите идеи – болници, санаториуми и др. 

Появяват се и интересни многофунционални сгради или цени комплекси, съчетаващи жилищни 

части с лечебни такива. Влияние върху тези процеси има и ширещата се по целия свят по същото време 

туберкулоза, на борбата с която частни деятели и държава обръщат голямо внимание със строителството 

на съответни сгради. В духа на тези движения огромен бум получава и масовият туризъм, свързван 

именно и с подобряване на здравословното състояние. В най-непристъпни дотогава части на планините 

се издигат хижи, които да провокират обикновения човек да спортува на чист въздух и вдъхновяваща 

природа.

Реализирани във времето на възход на модернизма, голяма част от тези сгради преплитат 

външната си естетика с импонираща ? функция, както обитателите им търсят подобряване както на 

своето тяло, така и на своя дух. Идеите за по-чист и по-здравословен живот намират отлични проявления 

в сгради от периода между двете световни войни. Всички тези бани, санаториуми, болници, хижи имат 

различна съдба през годините, но заслужават да бъдат опознати и оценени като достойни представители 

на българската архитектура и изкуство.

ТЕМАТИЧНИЯТ ФОКУС НА 2021 г:
ЖИВ ДУХ - ЗДРАВО ТЯЛО - 
МОДЕРНИЗЪМ
2021 THEMATIC FOCUS:
LIVELY SPIRIT - HEALTHY BODY - 
MODERNISM

There are also interesting multifunctional buildings or complexes, combining residential parts with medical 
clinics. These processes are also influenced by tuberculosis, which is spreading all over the world at the same 
time, and private individuals and the state pay great attention to the fight against it with the construction of 
new appropriate buildings. In the spirit of these movements, mass tourism is receiving a huge boom, which is 
associated with improving health. In the most inaccessible parts of the mountains, chalets were erected to 
provoke the people to play sports in the fresh air and in the inspiring nature.

Realized in the heyday of modernism, many of these buildings intertwine their exterior aesthetics with its 
impressive function, as their occupants seek to improve both their body and their spirit. The ideas of a cleaner 
and healthier life find excellent expression in buildings from the period between the two world wars. All these 
baths, sanatoriums, hospitals, chalets have a different fate over the years, but they deserve to be known and 
appreciated as worthy representatives of Bulgarian architecture and art.

The purity of forms in architecture and art after the First World War has 
its analogue in public life. As groups of architects begin to design in clear 
white volumes and artists paint with clean lines, other groups in society 
are paying attention to lifestyle hygiene associated with a healthier 
lifestyle. Many public and mineral baths appear, which for our latitudes 
have been a continuous heritage for centuries, but also other sites are 
being built, a direct consequence of the same ideas - hospitals, 
sanatoriums and others.



Тематичните календари, които издадохме за 2019-та и за 2020-та, бяха посрещнати с интерес. Със 
събраните от тях средства ние успяхме да реализираме проучвателските си пътувания до няколко 
германски града, като планираме инициативата да продълни. 

Затова и тази година ще предложим тематичен и образователен календар с примери за бани, 
болници, санаториуми и хижи - сгради, строени в името на здравеопазването и превенцията срещу 
болести. Със събраните от него средства планираме да продължим проучванията си, като част от тях 
отново ще бъдат в чужбина. Ако обстоятелствата позволяват, през 2021 г. ще организираме отново 
безплатните лекции, обиколки и други събития, които организираме безвъзмездно из цялата страна.

The thematic calendars we published for 2019 and 2020 were met with a great interest. With the funds raised 
by them, we were able to carry out our research trips to several German cities, but wi have future plans for the 
survey.

That is why this year we published a thematic and educational calendar with examples of baths, hospitals, 
sanatoriums and chalets - buildings built in the name of health and disease prevention. With the funds raised 
by him, we plan to continue our research, some of which will again be abroad. If the circumstances allow, in 
2021 we will again organize free lectures, tours and other events, which we organize free of charge throughout 
the country.

ДАРЕНИЯ И КАЛЕНДАР 
DONATIONS AND CALENDAR



Фондация 
Български архитектурен модернизъм

председатели:
Теодор Караколев и Васил Макаринов

телефони:
В. Макаринов: +359898904896
Т. Караколев: +359893635037

Bulgarian Modernist Architecture
Foundation

Chairmen:
Teodor Karakolev and Vassil Makarinov

telephones:
V. Makarinov: +359898904896
T. Karakolev: +359893635037

КОНТАКТИ
CONTACTS

FOR DONATIONS
ЗА ДАРЕНИЯ
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)

bgmodernistarchitecture@gmail.com 

foundationbma.org

facebook.com/BGarch203040

www.patreon.com/foundationbma

PATREON
Важно нещо, което стартирахме през изминалата 2020 г., бе създаването на профил в платформата 
Patreon – канал за дарения, с които да може да продължим с нашите проучвания както в България, така 
и извън страната, тъй като архивите все още имат много сведения, които да ни се открият. В замяна на 
помощта, нашите пейтриъни получават регулярно редица неща, но може би най-ценното са 
регулярните публикации с разширено съдържание. 

An important thing that we launched in the past 2020 was the creation of a profile in the Patreon platform - a 
channel for donations, with which we will continue with our research both in Bulgaria and abroad, as the 
archives still have a lot of information, to be revealed to us. As a small present from us for your help, patrons 
there receive a number of things, but perhaps the most valuable are the regular publications with expanded 
content.


