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Abstract: 

The results of the investigation of the structures of the monumental building with a diameter of 

60m and the imposing pylon with a height of over 75m of the Buzludzha Peak, held at the end of 

2019, are presented. Designed and performed more than 45 years ago, they impress with unique 

architectural and structural compositions for its time. Unfortunately, most of the original 

building documentation is missing and for the last 30 years the monument has not been 

operating and maintained at all. The report analyses the peculiarities of the spherical steel roof, 

the inverted elliptical reinforced concrete shell with radial and ring beams, with a critical 

prestressed ring beam and the vertical structures composed as three main piers of the building. 

Despite its compactness, the construction of the reinforced concrete pylon is an achievement 

with unusual structural and technological challenges. The identified damages of the structural 

elements are the result of neglected maintenance and geographical conditions with severe and 

seasonal changing climate effects. They have put a mark on the most vulnerable and unprotected 

exterior surface of the visible concrete of the shell. However, the roof and substructures in the 

building are still subjected to atmospheric attack after the robbery and destruction of the 

functional parts of the roof. Despite the barely acceptable condition of some of the structures, 

restoring their reliability is still quite possible. 
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1. ВЪВЕВЕНИЕ 

Паметникът на връх Бузлуджа е композиция от монументална сграда и внушителен 

пилон с технически блок между тях (фиг.1). 
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Фигура 1. Паметникът „Бузлуджа“ 

Той е феноменален и по отношение на приложените специални и оригинални за 70- 

те години на миналия век и за нашите условия конструкции, проектирани от водещите 

национални организации и научни и изследователски структури в строителството с 

участието на най-опитните и утвърдени специалисти по анализ на стоманобетонни и 

стоманени конструкции. Главен конструктор на проекта е проф. Коларов, а главен 

инженер – инж. Б. Атанасов. 

Основна цел на изследванията, проведени в края на 2019г., беше установяването на 

техническите характеристики и обобщаването на актуални оценки за състоянието на 

съществуващите носещи конструкции. В тази връзка бяха проведени: 

- проучвания на съхранената и достъпна проектна и друга техническа документация 

и информация; 

- визуална и инструментална инспекция за контрол на геометрията, отклоненията от 

проекта и качеството на изпълнение на конструктивните елементи и възли, както и за 

документиране на проявените в тях повреди и дефекти; 

- безразрушителни in situ и лабораторни диагностики и изпитвания на материалите, 

вложени в конструкциите; 

- анализи и заключения в съответствие с изискванията на правилата към времето на 

проектиране и изпълнение на конструкциите, на действащите понастоящем национални 

конструктивни норми, наредби и ЗУТ, както и на европейските стандарти и практики. 

Създаденият огромен обем проектна конструктивна документация, както и 

задължително съпътстващата я за технологията, механизацията и организацията на 

изпълнението, обаче, е частично съхранена. Експертите имаха достъп до тези документи, 

които съвсем условно могат да се дефинират като „проекти“. При наличието на вариантни 

решения за някои главни конструкции трябваше да се реши и една предварителна обратна 

задача – да се установи фактически реализираното проектно решение. 

 
2. КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА 

Тя е с лаконична архитектура и се възприема като сплескан сфероид с размер на най- 

големия външен диаметър при покрива около 57m. Конструкциите ѝ са сложни, но ясно 

разграничими (фиг.2): 

- Сферичен покрив със стоманена конструкция; 
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- Обърната и оребрена елипсоидна стоманобетонна черупка, над която тангират 

елементите на периферна колонада. Субконструкциите за трибуните, техническите 

помещения и галерията над тях в тържествената зала са стоманени; 

- Гредова стоманобетонна плоча на кота 0,00 разделя пространството на партера с 

обширно фоайе от сутерена. 

Фигура 2. Вертикален разрез по равнината на симетрия на структурата по ос А 

- Главни вертикални носещи конструкции на сградата са три двойки стоманобетонни 

стени, които са ситуирани симетрично и успоредно на трите основни радиални оси А, Б и 

В. Те стъпват върху три отделни дебели фундаментни плочи и така формират три устоя на 

сградата. Други три цилиндрични в план стени, разположени между устоите върху 

собствени ивични основи, са носещи и ограждащи за сутерена и партера. 

2.1. Стоманена покривна конструкции 

Основни конструктивни елементи на сферичния покрив са 16 радиални ребра от по 

два валцувани Ɪ-профила, 5 полигонални пръстена, укрепени с Х-връзки във всеки трапец 

(фиг. 2), както и среден плътен пръстен (кръг). Радиално ориентирани и огънати с радиуса 

на сферата R=66,11m столици стъпват върху пръстените и поемат покривното покритие и 

окачения таван (фиг. 3). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фигура 2. Сектор от архивен монтажен план (вляво) и разрез на геометричната схема на 

стоманената покривна конструкция със стоманобетонните елементи под нея (вдясно) 
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Фигура 3. Поглед към покривната конструкция с остатъци от покритието и окачения таван 

Опори на стоманената конструкция са радиално подвижни двуролкови стоманени 

лагери, разположени под всяко ребро (фиг. 4). 

Фигура 4. Поглед към опорен възел с пръстен, ребро, елемент от Х-връзка и лагер 

2.2. Стоманобетонна конструкция на залата 

Тя е монолитна и представлява долна половина на ротационен елипсоид (фиг. 5), 

който се състои от: черупка, мощна обратна скара от 16 радиални и 4 полигонални 

пръстенни греди, частична (до пръстен О3) кръгла стоманобетонна плоча на кота +8,07, 

колонада, която завършва с обединяващ пръстен (фиг. 6 и фиг. 7). 

Фигура 5. Поглед към залата от северозапад 

27



XI International Scientific Conference 

„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria 

 

 

Елипсоидната черупка е с голям (вътрешен) радиус 87,50m и с малък (външен) 

радиус 4,20m. Проектната ѝ дебелина е 12cm, като в някои вътрешни зони, както и в края 

при колоните, тя достига 30cm. Всъщност видимата външна бетонна повърхност на 

черупката е изпълнена с отстъпи 5-6cm, които оформят концентрични пръстени (фиг. 5), 

затова номиналната ѝ дебелина може да се счита за 15cm. 

Пръстенните греди (означени с „О“ на фиг. 7) са с различна функция и особености. 

Пръстени О3 и О4, които поемат натоварването от 12 радиални греди и стъпват директно 

върху двойките стени на трите устоя, могат да се дефинират като главни. Пръстен О2 

попада в конзолната част (извън опорите) на елипсоида и се „поддържа“ от радиалните 

греди. Той е основният елемент, който поема радиалния опън в тази област на черупката и 

е изпълнен като предварително напрегнат чрез 14 броя непрекъснати въжета, разположени 

от вътрешната страна на пръстена (фигура 8). 

Фигура 6. Поглед към армировката на скарата от радиални и пръстенни греди (1975г.) 

Радиалните греди са с променлива височина, която се диктува от нивото на 

черупката (фиг. 6). Четири греди обхващат целия диаметър на елепсоида до пръстени О3. 

Те са с монолитна връзка с черупката и кръглата плоча на кота +8,05, т.е. с Ɪ-напречни 

сечения. Четири двойки греди са ограничени едностранно до пръстен О4, тъй като 

достигат до стените на устоите или до стълбите между тях. Те също са с Ɪ-сечения. В 

следващите два външни радиални отвора (до пръстен О2 и до крайния пръстен О1) плочата 

на кота +8,05 отсъства, а радиалните греди продължават с по-голям наклон като 

самостоятелни, отделени от черупката. Между тези два отвора (елемента) попада 

предварително напрегнатият пръстен О2. Те се свързват с него с чакаща армировка 

(фиг.8), а на фигура 7 са означени като диагонали, съответно Д2 и Д1. 

Фигура 7. Напречен разрез до оста на симетрия с всички пръстени (заснемане, 2019г.) 
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Фигура 8. Армировка на диагонал Д2 при връзката му с пръстен О2 (архив, 1975г.) 

Периферните колони (16бр.) са насадени върху пръстен О1, но над всяка радиална 

греда. Те са с U-сечение, което е с обща височина 160cm и с променлива широчина от 70 

до 100cm. Стеблото между уширенията е с установена дебелина средно 40cm (фигура 7).  

В горния край колоните са обединени с бордова пръстеновидна греда и с пръстеновидна 

плоча, която между фланшовете на всяка колона е удебелена и конструирана за поемане 

на натоварването от лагерите на покривната конструкция. 

Стоманена субконструкция в залата оформя трибуните, техническите помещения, 

които са развити извън подиума на залата, както и коридора (галерията) на кота +11,10. 

Основни елементи на монтажната конструкция са стоманени колони, съчетани от L- 

профили, главни пръстенни и радиални Ɪ-греди (фиг. 9). Съхранени са значителна част от 

работните чертежи с типичните монтажни  схеми  на субконструкцията, но са установени 

и случаи на „индивидуални“ решения. 
 

  

Фигура 9. Поглед към част от стоманената субконструкция (архив вляво) 

и към детайл от нея (вдясно) 

 
3. СТОМАНОБЕНОННА КОНСТРУКЦИЯ НА ПИЛОНА 

Мащабната конзолна конструкция, която е с височина 74,50m от запъването във 

фундамента до върха, е с неблагоприятно разпределение на коравините във височина - 
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двойката стени с удебелени „перки“ (фиг. 10) издължават напречните си сечения по 

цялата височината на пилона: от 9,0м в основата до 15,0м при върха (фиг.2). Шахтата 

(ядрото) е с постоянни размери, но в последните 20m се уширява в същото направление за 

поместване на звездата и техническите помещения. 

Квадратният в план фундамент на пилота е двустъпален с внушителните 

16,0/16,0/4,2m. 

Фигура 10. Разрез между кота +4,60 и +46,00 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Въз основа на проведените конструктивни проучвания, изследвания, изпитвания и 

анализи, се обобщава следното: 

4.1. За техническо състояние на конструкциите на сградата 

При изпитванията на вложените бетони се установи клас С30/37 съгласно 

съвременните национални норми [2] при предвидена проектна марка М400 [kg/cm2], а 

дълбочината на карбонизацията му е по-малка от установените дебелини на бетонните 
покрития на армировките. 

Приетите в проекта стомани за армиране, както и конструирането им, са в 

съответствие с традициите и нормите от 70-години на миналия век: за плочи и напречна 

армировка клас А-I, за надлъжни армировки – класове А-II и А-III. 

Като добро“ може да се оцени състоянието на всички елементи от основната 

стоманена покривна конструкция (без покривните столици и лагерите), стоманобетонните 

радиални и пръстенни греди, плочата на кота +8,05, колоните и елементите на пръстена 

над тях, устоите, заедно с цилиндричните ограждащи стени между тях и стълбите над  

кота 0,00. Всички те са с повреди, които влияят незначително върху носимоспособността 

им, но нарушават тяхната дълготрайност и следва да бъдат ремонтирани и санирани, за да 

се съхрани и удължи срока на нормалната им експлоатация. 

Като задоволително се окачествява техническото състояние на стоманените 

покривни столици и лагерите на покривната конструкция, по-голямата част от 

стоманобетонната черупка, елементите на субконструкцията в залата, подовата 

конструкция на кота 0,00, стълбите и площадките им под кота 0,00. Тези елементи и 

конструкции имат зони и части с редукция на проектната носимоспособност и 

дълготрайност и се нуждаят от възстановяване за удължаване на срока на тяхната 

30



XI International Scientific Conference 

„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria 

 

 

експлоатация, както и за частично възстановяване на проектната им сигурност. Това е 

особено актуално за уязвимата черупка, въпреки че засега е засегната само 

допълнителната армировка, която оформя стъпаловидната външна повърхност (фиг. 11). 

Фигура 11. Типични повреди по повърхността на стоманобетонната черупка 

Независимо от дългогодишната безстопанственост и пряко действие на суровите 

климатични  условия,  на  основните  носещи  конструкции  на  сградата  може  да  се даде 

положителна оценка за сеизмична осигуреност съгласно критериите на [4]. 

4.2. За пилона 

Въз основа на всички анализи, изводи и критерии, техническото състояние на 

стоманобетонна му конструкция, както и на вторичните му стоманени части (стълби и 

площадки), може да се окачестви като добро. 

Оценката за сеизмична осигуреност на конструкцията на пилона, която съответства 

на изискванията на нормативните актове към момента на въвеждането му в експлоатация, 

е положителна. 
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