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Резюме: Опазването на културното наследство е деликатна област на изява 

на строителния инженер. Третирането на субстанцията изисква комплексни 

познания както на старите, така и на съвременните строителни техники и 

още по-задълбочени изследвания на естествените и антропогенни материали. 

Съчетаването на елементите на познание, както е показала практиката в 

изминалите хилядолетия (не бива да си мислим, че с тази дейност 

човечеството се занимава от вчера), е оставила на света блестящи примери. 

Правилният подход към субстанцията на паметника е предпоставка за 

постигане на основната цел – неговото съхранение. С това ние увековечаваме 

авторите на творението, с разбирането ни за същността - демонстрираме 

своята съпричастност към наследствеността и чрез нея с непреходността.  

Детайлните проучвания и изучаването на характеристиките на паметниците 

в серия инженерни области ни насочиха към избор и подход за третиране на 

полуразрушената конструкция на  храм „Св. Тодор” в с. Бобошево. 

Паметникът е датиран от В. Миков към 13 - 14 в. Проучването на 

използваните материали ни насочи към търсене на решение с необходимата 

дълготрайност. Проектното решение е развито в два етапа. Първият - 

изграждане на стабилизираща временна система за запазване и 

обезопасяване, а вторият - доизграждане с техника, визуално близка до 

оригинала, но с допълнителни материали в скрита форма за обезпечаване на 

дълготрайност на зиданата конструктивна система. При проектните 

решения от 2016 г. е предложено всички новоизграждани зидарии да се 

армират с геомрежи, които за разлика от стоманите предлагат по-висока 

дуктилност. Този концептуален подход според авторите би решил проблема 

на взаимодействието при съчетаване на зидарията от оригинала с 

новоизградената чрез по-близката им пластична работа. 

 

Ключови думи: културно наследство, проучвания и конструктивно укрепване 

 

 

1. Въведение  

Проектирането на мерки за реконструкция на култови сгради и техните 

елементи е особено предизвикателство пред строителния инженер и независимо от 

мащаба на обекта, подходът към материята винаги поставя изискването за 

структурно съчетаване на наличната материална субстанция с новите елементи. 
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Съвместната работа на старите и новите елементи в дълбокият си замисъл следва да 

обезпечи двете направления – цялостна естетика на паметника и в контекста на 

опазване на материалното наследства следва да гарантира дълготрайната му 

структурна цялост чрез подходящ подбор на строителни техники и материали. Тези 

основни направления изискват проучване с използване на различни техники, които 

имат за задача да набавят достатъчен обем от информация и технически данни, с 

които да се проведе качествен и количествен анализ с надеждна прогноза за 

бъдещото поведение на структурата. В обема на изследванията се включват 

измервания за дефиниране на геометричните особености, включително за 

определяне на вида, качествата и състоянието на вложените материали, както и 

положение, вид и по възможност - развитие на повредите. Съчетаването на 

получените данни в една интерактивна моделна конфигурация създава предпоставки 

за надежден прогнозен анализ. Тези моделни анализи следва да се верифицират чрез 

данни от регистрираното до момента състояние и поведение на конструкцията.  

 

2. Конструктивни особености  

Храмът „Св. Тодор‖ в гр. Бобошево се намира на 2 км северно от град 

Бобошево, върху възвишение на десния бряг на река Струма, в местността 

"Селище―. Датиран е от В. Миков към 13 - 14 в., от Н. Мавродинов — 12 в., а от Д. 

Панайотова - към първата четвърт на 11 в. и е обявен за архитектурно-художествен 

паметник на културата (недвижима културна ценност), от Национално значение (д.в. 

бр. 38/1972 г.). В интериора са запазени два пласта стенописи. Първият слой е 

датиран към 12 в., а различни изследователи отнасят втория пласт към първата 

половина на 14 век или през 17 век.  

 

 
 

Фигура 1. Планова схема на храма  

 

Представлява кръстокуполен храм с издаващи се свободно рамене на кръста. 

Според формата и строителната техника, храмът се причислява към византийската 

архитектура след 9 век, която е характерна с художественото си богатство и 

пластична изразителност, съчетани в единно цялостно архитектонично решение. 

Елементът купол с пендентиви е характерен и за тази структура, като в основната 

част е запазил целостта си. Страничните куполи за съжалени са деградирали. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Струма
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Размерите на храма са - дължина 7,40 m и ширина 6,30 m. Средният купол е 

разрушен, стъпвал е върху цилиндричен барабан, с четири прозореца по посока на 

раменете на класическата византийска кръстата планова схема. Зиданата 

конструкция не следва точно обичайната техника на византийската структура с 

регулярно използване на хоросан, тухли, камък. Градежът до основата на куполите е 

изцяло от камък с хоросанов пълнеж. Използвани са едроломени блокове (без 

обработка) от различни скали – варовик, гнайс, гранити и андезити. Обработката на 

камъка предопределя и широката фуга на зидария в масовата част. Единствено около 

отворите и някои фрагментарни части са използвани керамични тухли. Не е изявена 

поредицата в структурата на зидарията, характерна за класическото византийско 

фасадно оформление.  

В структурно отношение градежът представлява изключително добре подбрана 

система от обеми. Дебелината на зидовете, в комбинация с дъги, цилиндрични 

сводове и сферични куполи, интегрирани чрез конични триъгълни елементи 

предопределят предимно вертикалния ход на силите в системата. Структурната 

кръстата схема с къси крила (в този случай) е най-важната характерна особеност на 

този тип конструкции, обуславяща и слабата й чувствителност към движения с 

дълготраен и краткотраен характер. Друга характерна черта - масивната зидана 

структура във височината на основното ниво е предпоставка за ниски нива на 

напрегнатото и деформирано състояние. 

В купола тухленият градеж е изпълнен с техниката „скрита― или „потънала― 

тухла, като тухлените редове са покрити от мазилка през ред. 

 

 
 

Фигура 2. Зидария  

 

Следвайки особеностите на конструкцията и нейната философия, проектното 

решение е развито в опит да се проследят важните моменти в работата на 

конструктивната система, чрез проучване на материалния елемент на паметника св. 

Тодор в с. Бобошево. Елементите на конструктивното изследване са развити в 

използване на аналитични техники за прогнозно описание. 

 

3. Проучвания и мерки за намеса 

 

Предвид техническото състояние, видно и на фотоматериалите, конструкцията  

е с дестабилизирана структура от дълго време. 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 
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в зидарията, особено силно изразени в конхалните участъци, са довели до цялостната 

деградация на конструкцията в трите крила на кръста. 

 

 
 

Фигура 3. Общ изглед  

 

Конструктивните особености на паметника, неговият мащаб и моментното 

състояние ни насочиха към предприемане на проектни действия, ръководени от 

принципа на интегралната консервация. В детайлност е възприета концепция с 

използване на in situ примера за структурно и естетическо доизграждане, като в 

зидарията са имплантирани дискретно нови елементи, които подобряват интегритета 

й.  

 

 
 

Фигура 4. Деградация на зидарията  

 

Въвеждането на дуктилни елементи, като част от възстановката на зидовете в 

оригинален образец, ще подобри пластичната работа на цялата конструктивна 

система. Конструктивната намеса в градежа основно се определя от решенията за 

минимални намеси в процеса на консервация и реставрация. Конструктивните мерки 

се развиват с използване на оригиналната градежна техника и материали с малки 

ревизии. Връзката на съществуващите основи (запазвани в решението) с новото 

дограждане на зидовете ползва анкериране с дискретно разположени елементи. 
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Материалите, които се използват за закотвяне на анкерите са полимерно 

модифицирани състави на хидравлична вар. Изграждането на новия зид се извършва 

с налични каменни и керамични материали с разполагане на армировка (геомрежа) 

за предотвратяване на разцепването на зида, което е основната причина за 

деструктивните процеси, наблюдавани в момента. Използва се зидарски разтвор на 

основата на хидравлична вар. Доизграждането на кръсторазположените сводове 

изцяло се довършва с идентични керамични материали, като възела между наличния 

свод и новия се интегрира с влагането на анкерирания. Изграждането се извършва с 

основния зидарски разтвор, който се определя от технологичните решенията за 

консервация и реставрация. Доизграждането на основния (среден купол), който в 

геометрия е сегмент от сфера, стъпва на доградена по оригинален образец част от 

барабана. Техниката на изграждане на барабана изцяло се запазва (вдлъбнат измазан 

тухлен ред и изпъкнал видим), като новото изграждане се изпълнява от армирана 

тухлена зидария. По този начин се осигурява разпора на кулата чрез хоризонталните 

деформации.  

Изпълнението на тухлените зидарии по арки и куполи се извършва с керамични 

тела с размери 34.5/34.5/4.5 cm, които се застъпват с превръзка от половината размер 

на зидарийното тяло.  

 

4. Изследване на проектната ситуация 

Проектната концепция е развита чрез предложените мерки в общия контекст на 

възстановителните работи на храма. Тези мерки целят запазване на наличната 

субстанция и подобряване на естетическите и експлоатационни показатели на 

сградата. 

В рамките на проектното решение са разработени изчислителни анализи за 

оценка на конструктивната цялост на строителните конструкции. Тази оценка се 

развива с ограниченията на използваните материали и има по-скоро качествен, 

отколкото количествен характер, независимо от получаването на конкретни числови 

стойности. В този обхват е разработен цялостен еластичен тримерен изчислителен 

модел в среда на SAP. Като резултат от изследването на този модел е получена 

картината на разпределението на напреженията, както за текущото състояние, така и 

след реализиране на предложените проектни мерки. В допълнение за изследване на 

дискретното деформационно поведение е генериран равнинен Jointed rock model в 

среда на Plaxis [2]. Чрез този модел са изследвани влиянията на армиранията на 

зидарията върху поведението на равнинните стени и този резултат е използван за 

дефиниция на тримерния модел. Итерационното взаимодействиe и работата на двете 

моделни постановки служат за верификация с презумпцията за началната структурна 

цялост. 

С резултатите от серията анализи са проверени основни елементи на системата 

за крайни и най-вече експлоатационни гранични състояния, които показатели са 

белег за развиващите се работни механизми. 
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Фигура 5. 3D аналитичен модел 

 

Този подход ни даде възможност да постигнем следните резултати: 

 Да повторим механизма на деградация на конструкцията и чрез него да 

верифицираме работата на модела [1]; 

 Да очертаем причините за развитие на деструктивните процеси; 

 Чрез първите две стъпки да определим влиянието на новите структурни 

решения чрез армиране на зидарията.  

Тези етапи от анализа създават предпоставки за определянето на надеждни 

технически мерки за реконструкция и според авторите са залог за съхранение на 

структурната цялост на паметника. 

 

5. Заключение 

Като цяло моментното техническо състояние на конструкцията се определя 

като неустойчиво. Силно развити процеси на ерозия в наличните зидове, водещи до 

сегашното състояние и предпоставящи бъдещи деструктивни процеси. Зидарските 

разтвори, които са налични, вероятно са изцяло карбонизирали и следователно 

крехки. Тази особеност прави наличната субстанция чувствителна към развиващите 

се във времето деформации.  

Предлаганите в това проектно решение мерки целят съхранение на културната 

ценност, подобряване на експлоатационните показатели на конструкцията и 

дълготрайността на елементите. Конструктивните мерки са развити при 

съблюдаване на следните важни моменти [3]: 

1. Премахване на несъстоятелни намеси при провеждане на досегашните 

мерки за опазване на храма. 

2. Запазване на всички елементи, отговарящи на критериите за автентичност 

(оригинални образци), определени от Венецианската Харта, от 

националното законодателство, предвидени в разработките в части 

архитектура и технология на консервацията и реставрацията.  

3. Заздравяване чрез новоизгражданите зидани елементи при влагане на 

дисперсно позиционирани геомрежи с цел подобряване на работата. 
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Въз основа на направения анализ може да се направи заключението, че въпреки 

структурната си неосигуреност като цяло, сградата ще развие разрушения с 

ограничено разпространение.  
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