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1Конструктивно проектиране ЕООД 2БНК на ИКОМОС

Църква "Св. Тодор", град Бобошево 



Църквата "Св. Тодор" е със статут „Архитектурно-
художествен паметник на културата от национално 

значение“ (ДВ, бр. 38/1972 г.)



´ Храмът се намира на 2 км северно от град
Бобошево, върху възвишение на десния бряг на
река Струма, в местността „Селище“.

´ Датиран е към 13 - 14 в. - от В. Миков, към 12 в.
от Н. Мавродинов, а Д. Панайотова - към първата
четвърт на 11 в.

´ Представлява едноетажна, еднокорабна,
кръстокуполна конструкция, с размери 7,40 m х
6,30 m.

´ Каменен градеж (естествени магмени и
седиментни едроломени материали с неправилна
форма със свързващо вещество – варо-пясъчен
разтвор). Куполът и сводовете са тухлени. В
барабана на централния купол тухленият градеж
е изпълнен с техниката „скрита“ или „потънала“
тухла, като вдлъбнатия ред е измазан.

´ Плановата схема е класическа от архитектурна и
конструктивна гледни точки.



´ Детайли от градежната техника



Планова схема



Моментно състояние:

Общото конструктивно 
състояние се квалифицира 

като „неустойчиво“.

Разрушени купол и странични 
сводове, от тухлената 

зидария е запазен 
цилиндричния барабан над 

централната част.



През 1883 г. в пътеписите си 
Константин Иричек я описва 
като „червена черковна 
развалина с хубаво кубе“ и 
“добре запазени стенописи“.

През 1928 г. В. Миков описва 
църквата като 
„полуразрушена“ с осмоъгълен 
купол с четири прозореца за 
осветление, съградена от 
камък и „туктаме“ тухли, с 
добре запазени стенописи. 

През 1935 г., В. Мавродинов
вече я споменава като 
полуразрушена.



´ През 1962 г. куполът вече е напълно разрушен и около църквата е 
изградено защитно дървено покритие. 

´ През 2010 г. покритието се срутва. 
´ Приблизително по това време около църквата е изграден дренаж. 

С развитието в зидарията на вредните процеси, причинявани от 
климатичните фактори и ерозията на материалите, сградата се 

определя като такава със застрашена обща устойчивост. Развитите 
прекъснатости в зидарията, особено силно изразени в конхалните
участъци, са довели до цялостната деградация на конструкцията в 

трите крила на кръста.



Основна концепция
Конструктивните мерки 
се развиват с 
използване на 
оригинална градежна
техника и материали с 
малки ревизии с цел 
съхранение на 
автентичния вид.

Етапи:
v Обезопасяване 
v Възстановяване



Изследване на проектната ситуация 

Развито с моделни анализи с еластични и еласто-пластичен модели. 
Итерационното взаимодействиe и работата на двете моделни постановки 
служат за верификация с презумпцията за началната структурна цялост.
Разработени са серия модели в тримерната област - в среда на SAP и 

двумерни - в среда на Plaxis с цел определяне на коравинните характеристики с 
Jointed rock model.

Посредством тези ретроспективни анализи са проследени следните етапи:
Ø Момент на построяване;
Ø Деградация след отпадане на сводовете в странични кръстати лъчи;
Ø Моментно състояние;
Ø Състояние след доизграждане.





Всички анализи и изследвания на верифицираните моделни постановки ни 
дават основание да направим следните заключения:
´ В геометрично и конструктивно отношение структурата е изключително 

добре подбрана.
´ На базата на анализите се установяват ниски нива на напрегнатите и 

деформирани състояния на конструкцията, което се потвърждава от 
развитието на деструктивните процеси, причинени от ерозия след 
отпадане на покривното покритие.

´ Изключително интересно началото на деструктивния процес започнал и 
развил се в страничните сводове, което е логично с оглед естествените 
трептения на системата.

Тези заключения ни дават основание да се прогнозира устойчиво 
поведение на зиданата система след прилагане на мерките. 



Благодаря за Вашето внимание.

С нетърпение очакваме Вашите 
въпроси.


