
 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за конкурса „Паметника „1300 години България” в контекста на 
реконструираното парково пространство на НДК, гр. София” 

 
1. Историческа справка 
Паметника „1300 години България” е създаден по повод 

тържествата, посветени на кръглата годишнина от основаването на 
българската държава през 681 г. За проектирането, през 1979,  му е 
организиран и   проведен национален конкурс, спечелен от авторски 
колектив с ръководител проф. Валентин Старчев. В екипа, изготвил   
пълната, проектна документация, включваща околната паркова среда, 
участват арх. Александър Баров, арх. Атанас Агура, арх. Владимир 
Роменски, арх. Александър Брайнов, инж. Румен Младжов, инж. 
Никола Пеев и др.   

 Комплекса е изграден в изключително съкратени срокове. 
Работните проекти и строителната им реализация са изпълнени за около 
15 месеца, от м. юни 1980 до м. септември 1981 г., като наложените 
промени в първоначалните проекти, като използването на стоманена 
конструкция вместо стоманобетон в тяло N 3 и др., създават комплекс 
от проблеми и усложнения при каменно-облицовъчните и 
металопластичните работи.  

Тези и други обстоятелства постепенно довеждат до 
неблагоприятното естетическо и опасно техническо състояние на 
паметника. Всички те са анализирани подробно в Експертизата 
„Частично конструктивно обследване и оценка на монументалната 
архитектурно-скулптурна композиция България – 1300”, изготвена от 
колектив с ръководител инж. Антон Малеев (приложение N1). В нея, 
освен заключения, препоръки и предложения за намеса, намира място и 
оценката на художествената стойност на мемориалния, монументално-
декоративен обект. 

 
2. Съдържание на конкурсната разработка 
Целта и предмета на настоящия конкурс са описани в т. 2 и 3 от 

Програмата. Фазата е предпроектни проучвания – концептуални идеи за 
развитие и художествено оформяне на пространството на паметника в 
обновената паркова среда на Националния дворец на културата. Те 
трябва да бъдат аргументирано защитени чрез представяне на следните: 

А/ Задължителни материали 



 - Обяснителна записка с предложение за цена на проектирането и  
прогнозна стойност на проекта: проектиране, демонтажни и 
монтажни работи, ново строителство, евентуално реставрация, 
консервация, стойност на скулптурни фигури и пластични 
елементи, непосредствена околна среда, други евентуални 
разходи. 
 - Ситуация в М - 1:500 
- Планове, фасади, разрези в М - 1:100 
- Компютърни, 3D визуализации 
Б/ По желание на участниците 
- Макет или снимки от макет 
- Анимация, виртуална разходка в и около обекта 
 
3. Изходни данни, които се предоставят на участниците 
- Кадастрална основа в М - 1:500 
- Одобрен проект за реконструкция на парка пред НДК 
- Архитектурни работни планове, фасади в М - 1:100 (Малеев) 
- Контролно геодезическо заснемане (З. Златанов – Геокад 93) 
- Експертиза „Конструктивно обследване и оценка на 
архитектурно-скулптурната композиция „България 1300” 

- Проект за аварийно спасителни и ремонтно-възстановителни 
работи по паметника. 

- Актуално геодезично и фотограметрично заснемане на цялата 
композиция и непосредствената и среда. 

 
  

 
 


