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Наградиха най-добрите проекти в АрхиМория 2012
петък, 21 декември 2012
Публикувано от: Стефан Минчев

Бургаското архитектурно изложение АрхиМория 2012 бе официално закрито на 19.12.12 г. с коледното
тържество на бургаската архитектурна колегия. По традиция бяха наградени най-добрите
архитектурни проекти, представени на АрхиМория 2012. Дипломираните през годината млади бургаски
архитекти получиха Диплом за творчески дебют. Почетени бяха юбилярите архитекти.
Жури в четиричленен състав - доц. д-р арх. Станчо Веков - ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, арх. Алеко
Христов - зам.-председател на КАБ, арх. Мирослав Церовски - КАБ РК Нова, арх. Христо Гинев - КАБ РК
Пловдив, удостои с почетен Диплом АрхиМаг авторите на следните проекти:

Категория РЕАЛИЗАЦИИ

Жилищен комплекс Атлантис Хоумс, кв. Сарафово, Бургас - за съвременна визия и цялостна
архитектурна разработка до прецизен детайл;
Автор: арх. Десислава Стоянова

Летен павилион за изложбени цели на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
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/реализация юли 2012 / - за експериментален подход и приложение на параметричен дизайн;
Автори: арх. Леонидас Петракис, арх. Христо Топчиев, арх. Емил Бурулянов

Категория ПРОЕКТИ

RURBAN 3 - вилна сграда, с. Маринка, община Бургас - за съвременна интерпретация на традиционна
жилищна форма;
Автор: арх. Галина Милкова /Urbana Architects/

Жилищни сгради в Поморие - за архитектура, адекватна на средата, с човешки мащаб и съвременни
изразни средства;
Автор: арх. Цветан Симеонов

Благоустрояване на парк "Маркотея", Габрово - за лаконичен дизайн и дискретна намеса в околната
среда;
Автори: ланд. арх. Пламен Матеев, ланд. арх. Виктор Христов, арх. Станимир Семов

В категория "Обществени сгради" не бяха присъдени отличия.

Въпреки ограничения брой проекти и реализации в сравнение с предишни форуми, журито отчете
тенденция на развитие на качествена регионална архитектура в европейски контекст.

Тази година своя творчески дебют направиха арх. Елица Маринополска, арх. Мария Байкова, арх.
Антонина Краснодарова, арх. Маргарита Чалканджиева, арх. Тихомир Райчев, арх. Ивелина Богданова,
арх. Христо Ангелов, арх. Мария Божинова, арх. Александра Диканска.
Официалната част на събитието завърши с награждаване на архитектите юбиляри - арх. Яни Аргиров,
арх. Добринка Василева, арх. Валентин Димов, арх. Владимир Милков, арх. Иванка Христова, арх. Христо
Христов, арх. Кирил Кирилов, арх. Малвина Русева, арх. Настя Дафова и ланд. арх. Стоя Иванова.
Заслужено признание бе отдадено на арх. Яни Аргиров, автор на редица значими градоустройствени и
архитектурни проекти, в т.ч. на Общ Градоустройствен План на гр. Бургас, който тази година навърши
90 години.
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