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Фасада ЮГ_South facade

Фасада ИЗТОК_Еast facade

Основната цел на проекта е да запази характерния облик на обекта в 
автентичен вид и да се изявят качествата му като недвижима културна 
ценност.  Това се постига чрез  цялостна реставрация на екстериора и 
елементи в интериора, които спомагат за запазването на харктерния вид 
на къщите от съответния период. Проектът включва и възстановяването на 
къщата чрез вътрешно преустройство от многофамилна жилищната сграда в 
художествена галерия с жилище в подпокривното пространство.

The main purpose of the project is to preserve the specific appearance of the 
building and express its values as a cultural heritage. The purpose is achieved by 
full restoration of the exterior and elements of the interior which help saving the 
specific charcter and outlook of the houses from this historical period. The proj-
ect also includes restoring the building as a by means of rearranging the interior 
space from multi-family building into а gallery with a residential space under the 
roof level. 

ОСНОВНИ НАМЕСИ В ПРОЕКТА_ MAIN INTERVENTIONS IN THE PROJECT
Основните намеси в обекта са:
-Цялостна реставрация на сградата
- Обособяване на художествена галерия 
- Обособяване на самостоятелно жилище в подпокривното пространство. 
- Сградата се адаптира в съответствие със съвременните изисквания за галерийна и жилищна среда и 
със съвременните топлотехнически изисквания. Направените промени са минимални,  възстановяват 
характерния облик на сградата, подобряват средата и изявата на недвижимата културна ценност: 
- Премахване на част от плътната ограда в северната част на имота.
- Второстепенните постройки в двора се събарят и се обособява вход за автомобили и пространство за 
паркиране, както и широк двор.

RESTORATION OF AN OLD HOUSE ON “SABORNA” STREET, PLOVDIV

РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА НА УЛИЦА „СЪБОРНА“, ГРАД ПЛОВДИВ

РАЗРЕЗ А_ Section A

ПЛАН ЕТАЖ 2_Plan level 2 ПЛАН ЕТАЖ 3_Plan level 3ПЛАН ЕТАЖ СУТЕРЕН_Plan underground level ПЛАН ЕТАЖ 1_Plan level 1

МНОГОФАМИЛНА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 

СЪС САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ
НЕИЗПОЛЗВАЕМ СУТЕРЕН

ВЛОШЕНО ОБЩО 
ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ РЕСТАВРАЦИЯ

СГРАДА НКЦ СЪВРЕМЕННО ЕКСПОЗИЦИОННО 
И ЖИЛИЩНО ПРОСТРАНСТВО 

ЛЕГЕНДА:
Жилищна част_Habitation Галерия_Galery Стълбище_ Staircase

The main interventions on the site are:
-Restauration of the building
- Establishing a gallery in the building.
- Establishing a residential space on the roof level.
- The building is set to meet the contemporary gallery and residence requirements and the thermal requirements. 
The changes made in the building are minimal, they restore the authentical appearance of the building and im-
prove the environment and the appearance of the monument.
- Taking off the masive fense on the north of the plot.
- The secondary buildings in the plot are being demolished and entrance for cars and parcking space is estab-
lished. A spacial courtyard is also established.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА_ MAIN PURPOSE OF THE PROJECT
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