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Грамота и парична премия, категория „Сгради“: 

Русенски музикален център

Сградата на сиропита-
лище „Вангеман“ в Русе е 
необитаема през послед-
ните  двадесет години 
след изместването на по-
следното училищно за-
ведение,  помещавало се 
в нея - Музикалната гим-
назия.   Данните от доси-
ето на тази недвижима 
културна ценност сочат, 
че е построена през 1900 
– 1901 г. от немски духо-
вен орден за сиропитали-
ще на пастор Вангеман. 
Автори на проекта са  ар-
хитектът Удо Рибау и ин-
женерът Тодор Тонев. 

Сградата е с висока ар-
хитектурно-строителна 
стойност 
от местно значение. Ре-
шена е в духа на „истори-
ческия еклектизъм“ с бо-
гато орнаментирани, със 
своеобразна интерпрета-
ция на неоготически, не-
оренесансови и необаро-
кови елементи фасади. 

Поради намалените 
отстояния между сгра-
дите в отделните имо-
ти и липсата на директ-
на връзка на дворното 
пространство с улица се 
предвижда обединяване 
на парцела на сиропита-
лище „Вангеман“ с този 
на Националната гимна-
зия по изкуствата „Проф. 
Веселин Стоянов“ с цел 
пълноценно използване 
на дворното простран-
ство като открита сцена и 
получаване на благопри-

ятна ландшафтна визия. 
Това свързване на имоти-
те се допълва от еднотип-
ния характер на дейност-
та, която се развива в две-
те сгради - музиката.

Новата сграда, проекти-
рана  за музей на музи-
ката 
представлява допълва-
що застрояване и свързва 
на  подземно ниво под-
земния паркинг с Русен-
ския музикален център.  
Конструкцията на музея 
е комбинирана - стома-
нобетонна черупка, но-
сена от  стоманобетонни 
колони с П-образни ме-
тални профили в ядро-
то за по голяма  здрави-
на, тъй като получено-
то покривно простран-
ство ще служи за откри-
та  сцена за събития и ще 
бъде частично озеленено. 
Пространството в музея 
е  разделено от подвиж-
ни стенни панели, движе-
щи се по релси за по го-
ляма  функционалност и 
възможност за премоде-
лиране на пространство-
то и  получаване на бога-
та палитра от експозици-
онни площи. 

Предвид статута на  
сградата като архитекту-
рен паметник на култура-
та се предвижда 

цялостна реставрация 
и консервация на фаса-
дите 
в оригиналния им вид.  

Налага се демонтаж на 
лицевата част на същест-
вуващата фасадна зида-
рия от клинкерни тухли 
в повредените участъци 
и възстановяването й от 
нови такива. Липсващите 
или повредени каменни и 
мазилкови декоративни 
фасадни елементи (коло-
ни, капители, конзоли и 
др.) ще бъдат възстанове-
ни от оригиналните ма-
териали. Калканната се-
верна фасада се третира, 
като се прави стилизира-
но копие на срещуполож-
ната южна фасада. Изра-
ботват се елементи от из-
куствен камък, а зоните с 
клинкерни тухли се пре-
създават отново с тухле-
на облицовка, но с цвят в 
бялата гама.
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