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КОНКУРСА 
 

• На 7 септември 2015 г. Община Варна, съвместно с Камара на 
архитектите в България и WhAT Association обявиха конкурс за 
нова библиотечна сграда на Варна. 

• В крайния срок бяха представени 370 проекта от български и 
чуждестранни проектантски екипа. 

• В края на ноември бяха обявени класираните на първо, второ и 
трето място проекти, единият от които е на български екип (I/O 
архитекти), а останалите – на чуждестранни. 

• Предстои развитието – проектиране и изграждане на тази 
интересна сграда.  

 



Изисквания към проектите: 
 

• Послание: “Ние сме модерна, отворена и приятелска 
институция. Елате да прекарате свободното си време тук.” 

• Да събере в една сграда разпръснатия фонд от 866 000 
библиотечни документа на Регионална библиотека Варна и да 
осигури място за нови 400 000 

• 18 500 м2 надземно застрояване на новата сграда - максимална 
разгъната застроена площ.  

• 11 000 м2  подземен обществен паркинг за 300-350 автомобила 
на 3 нива.  

• 40 000 000 лв. обща инвестиция за осъществяване на сградата и 
околното пространство. 

 



НАШИЯ ЕКИП 
 

• Тал Проект е екип от архитекти и инженери, сформиран през 
2010 година. От тогава до сега сме изготвили над 150 проекта в 
идейна и техническа фаза, около 70% от който към момента са 
реализирани. 

• Дейността ни обхваща широкия спектър проекти: жилищни, 
обществени и промишлени сгради, градоустройство и 
интериор. Най-често работата ни започва с предпроектните 
проучвания на „белия лист“ и завършва с въвеждането в 
експлоатация на сградата. 

• Клиентите ни са както общински и държавни институции, така и 
търговски дружества и частни лица на територията на България 
и в чужбина.  

 



ПРОЕКТА 



• Нашият проект предвижда просторно покрито пространство 
при главния вход на сградата, което да се използва при масови 
обществени мероприятия. Запазват се всички съществуващи 
подходи към сградата на общината, с което се постига 
функционална синергия с новата сграда. 

• Обособени са различни входове за посетители, персонал и 
книги, които продължават в съответните функционални зони, 
без да се допуска пресичането им. Стремежът е да се 
реализират кратки хоризонтални и вертикални 
комуникационни пътища, които да осигурят безконфликтно 
функциониране на сградата. 

• Спазени са техническите изисквания на заданието, както и тези 
на контекста на съществуващата среда. 



Дизайна на сградата комбинира:  
 

• Динамичен силует – шест хоризонтални и един кулообразен 
обеми; 

• Флексибилна планировка – възможност за значителна 
реорганизация пространствата 

• Центрична структура – в план и обем пространствата са 
организирани около централно ядро 

• Енергоефективни системи – значителна топлоизолация, 
оптимално ослънчаване, зелени покриви 

• Достъпна среда – безпрепятствен достъп за пешеходци, 
велосипедисти, инвалиди, деца, майки с колички 
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