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ТЕМА СЪВРЕМЕННА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Националния музеен ком-
плекс вече е реализиран в 
по-голямата си част. Кое 
е специфичното в този 
проект?

- Етап 1 на Националния му-
зеен комплекс е пилотен про-
ект в сферата на културата не 
само по отношение на самия 
дизайн на сградата, но и по на-
чина на финансиране и изпъл-
нение. Това е напълно нов под-
ход на работа, коренно разли-
чен от ерата, когато държавата 
финансираше, проектираше 
и изпълняваше обществени-
те проекти. В конкретния слу-
чай имаме екипна работа меж-
ду финансиращ орган (Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие - представен от 
МРРБ), възложител (Минис-
терството на културата), про-
ектантски екип и изпълнител. 
Не мога да кажа, че процесът 
беше безпрепятствен, но това, 
което е важно, е, че се натрупа 
много опит, който ще е от пол-
за за реализирането не само 
на сгради в културната сфе-
ра, но и на ред други общест-
вени проекти, на които дър-
жавата е поръчител. Накрат-
ко казано, чрез музея успеш-
но се тества един съвременен 
модел на финансиране и реа-
лизиране на обществени про-
екти, базиран на многостран-
но професионално сътрудни-
чество. Процес, от който пече-
лят всички – на първо място 
обществото като краен потре-
бител, но и всички участници 
в хода на реализиране, било 
то държавни институции или 
частни бизнеси. 

Кое беше най-голямото 
предизвикателство при 
реализацията на проек-
та?

- Несъмнено най-голямото 
предизвикателствo в процеса 

на проектиране и реализиране 
на проекта беше работата със 
съществуващите сгради: по-
строени в различни периоди и 
строителни техники, нито една 
от които не е проектирана за 
музей. За щастие имахме въз-
можността да работим с мно-
го добри инженери като инж. 
Георги Колчаков и инж. Иван 
Хоров, чиято работа по адап-
тирането на съществуващата 
конструкция към съвремен-
ните земетръсни норми беше 
истинско предизвикателство. 
От гледна точка на отделни-
те сградни системи и интегри-
рането им в съществуващите 
конструкции опитът на инж. 

Борислав Орханиев, инж. Ма-
рия Попова и инж. Любка Бо-
силкова също беше от голяма 
важност. Но конкретно за ин-
жeнерните предизвикателства 
си заслужава да се организира 
отделно интервю с ключови-
те инжeнери, без чийто при-
нос проектът нямаше как да се 
реализира. Особено в случая 
на конструктивните укрепва-
ния би било образователно за 
по-широката публика и коле-
гия, ако инж. Колчаков и инж. 
Иван Хоров споделят пробле-
мите, с които се сблъскаха, и 
стратегиите за преодоляване-
то им. 
Относно самия дизайн про-

цес може би най-предизвика-
телният аспект бяха изключи-
телно кратките срокове на ра-
бота. Времевите рамки, дикту-
вани от европейските програ-
ми за финансиране, са наисти-
на много кратки, но това по-
скоро е политически проблем, 
който трябва да се адресира на 
местна почва. Правилният на-
чин на работа би бил да се ра-
боти в дългосрочна перспек-
тива, т.е. сега да се подготвят 
проекти за бъдещи програм-
ни етапи на финансиране. 
 

Проектът се финансира 
от ЕС. Какво мислите за 
този тип финансиране и 

значението му за нацио-
налната култура?

- В момента наличието на ев-
ропейски средства е ключово 
за подновяването и разширя-
ването на културната инфра-
структура в страната. А това е 
важно не само за културата в 
най-общия смисъл, но и за ту-
ризма и икономиката, с които 
тя има очевидна връзка. Поло-
жителното е, че има много бо-
гата база от значими обекти и 
широк фронт на работа. Стра-
ната има гъста мрежа от ре-
гионални галерии, музеи, те-
атри, археологически наход-
ки т.н., в които може да се ин-
вестира с цел разгръщане на 
по-богат културен живот. Но, 
разбира се, за да се отпуснат 
европейски средства, са необ-
ходими добре обмислени про-
екти с качествени идеи. С дру-
ги думи, предварително тряб-
ва да се инвестира, преди да се 
получи. 
В случая на Националния му-
зеен комплекс първоначални-
те усилия се оправдаваха мно-
гократно. Общата цена на по-
строените до момента 2/3 от 
комплекса възлиза на близо 
30 милиона лева. От тези сред-
ства над 23 милиона идват от 
ЕС, 5 милиона са ДДС (де фак-
то пари от единия джоб на 
държавата в другия), като ос-
таналите 2 милиона са истин-
ската цена, платена от бъл-
гарския данъкоплатец. Това е 
много добър пример за висока 
възвращаемост на първона-
чалната инвестиция: за 2 ми-
лиона лева обществото полу-
чава 23 милиона под формата 
на културна инфраструктура.
От тази сметка се вижда, че 
възможностите, които налич-
ните програми за финансира-
не предоставят, са наистина 
уникални, но се изисква сери-
озна работа, за да бъдат убеде-
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Арх. Янко Апостолов 
е директор на „Янко 
Апостолов архите-

кти” (YAArchitects.com), ди-
зайн студио с офиси в Со-
фия, Ню Йорк и Шанхай. 
Като архитект и урбанист 
има над петнадесет годи-
ни опит в проектирането на 
широк спектър от сгради и 
градоустройствени проек-
ти в Европа, Азия и САЩ. 
Преди основаването на са-
мостоятелен архитектурен 
офис, Янко Апостолов е бил 
старши проектант (Senior 
Associate Principal) в меж-
дународната архитектур-
на фирма Kohn Pedersen 
Fox, първо в лондонския, 
а след това в нюйоркския 
им офис. Янко Апостолов е 
завършил Архитектурната 
асоциация в Лондон като 
носител на пълна стипен-
дия и е член на Кралския 
институт на британските ар-
хитекти (RIBA).
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