
КАКВО БИХ НАПРАВИЛ С ТАЗИ СГРАДА –
НЕДОВЪРШЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИ БЛОК В МОНТАНА?

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ИДЕЙНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

КРАЕН СРОК: 1 МАЙ 2012 

Фондация за нова култура
Областен управител, Монтана
списание АБИТАРЕ
обявяват 

ПАСПОРТ НА СГРАДАТА:

Недовършеният хирургически блок се намира на входа на град 
Монтана, по пътя София-Монтана.

Изграждането му започва през 1982-а година  по идея на бившето 
Министерство на народното здраве за създаване на  най-голямата 
хирургическа болница в Северозападна България. За целта са 
изселени хората от 16 къщи, закрити са местната кебапчийница и 
кръчма. През 1995-а строителството е спряно на етап завършени пет 
самостоятелни тела на 8  и 10 етажа от тухла и бетон.
Вече закупеното оборудване е разпродадено на килограм.
Оттогава сградата е пустееща. От време на време се използва  за 
учения на Гражданска защита или се превръща в убежище на 
бездомници.
Някои от местните жители наричат сградата «музей на глупостта».
Собственост – държавна, управлява се от областния
управител на града.

Целта на конкурса е да намери добри идеи за 
трансформация и адаптация  на сградата в съвременния 
живот и градска тъкан на Монтана. 
Поканата е насочена към всички, независимо от възраст и 
професия. Приемат се идеи във форма на скица, проект, 
рисунка, визуален проект,  които носят оригинална авторска 
идея. Предимство за кандидата е, ако идеята е приложима 
на практика.

ПЪРВА НАГРАДА: 500 ЛЕВА

Най-добрите 5 проекта ще бъдат представени
на Фестивала на спомените в Горна Бела Речка
24-27 май 2012 и ще бъдат публикувани
в списание АБИТАРЕ.

ПРОЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ
ОЦЕНЯВАНИ ОТ ЖУРИ В СЪСТАВ:

Ивайло Петров, областен управител Монтана
Антоние Манолова, архитект, списание АБИТАРЕ
Асен Асенов, списание ЕДНО
Миглена Николчина, Софийски университет
Емилия Калева, архитект
Диана Иванова, Фондация за нова култура

ИЗПРАЩАЙТЕ ПРОЕКТИТЕ НА:
novakultura@gmail.com

Всяко предложение да съдържа:
Идея и обосновка на идеята – до 2000 знака
Визуална част – до 4 графични или
визуални компонента
Кратко представяне на автора/екипа

Повече подробности, местни истории
и фотографии за сградата на:
Abandonednorthwest.blogspot.com
www.novakultura.org
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