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Abstract: Designing process in architecture is very important. Architects create an 

environment for human living and work, and thus shape a way of life. Therefore, 

adoption of appropriate methods in designing is very important, in order to achieve 

a certain goal. In addition, form in architecture plays a very important role.  

The paper deals in detail with the topic of the methodology of designing and 

formation of terrace houses. The main characteristics of such houses is staircase-like 

form, whereby each housing unit has its own entrance and an open area, which is 

actually a terrace on the roof of the downhill housing unit.  The terrace buildings, 

due to their specific forms, provide numerous potentials for improvement of quality 

of multi-family housing through personalization and individualization of the housing 

space. The concept of terrace house as a special mode of function and form has been 

analyzed through a case study.  

The goal of the paper is anylizing specific properties of this mode of housing through 

the analysis of development of terrace structures and constructed buildings. In the 

research, the method of analysis, synthesis, modeling and case study were employed. 

Key words: Terrace houses, designing methodology, form, function, housing 

1. Introduction

"Order without diversity can result in monotony or boredom; diversity without 

order can produce chaos. A sense of unity with variety is the ideal"[1]. The designing 

process involves research and discovery, disciplined work and it comprises much more 

than mere playing with volume and geometry. Adopting appropriate design methods is 

very important in order to achieve a specific result. The paper deals in more detail with the 

topic of design methodology in architecture, as well as the theory of form through the 

example of terrace houses. 

"Architectural form is the point of contact between volume (mass) and space ... 

Architectural forms, textures, materials, modulations of light and shadow, colors, all 

together affect the quality and spirit of a space. The quality of architecture is determined by 

the designer’s skill when using and connecting these elements, both in the interior and in 
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the area surrounding buildings" [1]. Terrace houses may have the characteristics of both 

individual and collective housing. The main characteristic of these houses is terraced, ie. 

stepped form where the residential units have their own entrance and have an open space, 

which constitutes the roof terrace of the lower residential unit. Due to its specificity, 

terraced construction provides significant opportunities for individualization and 

personalization of the living space, and by this improves the quality of multifamily housing 

[2]. This type of structures is considered in more detail as a special form of function and 

form through a short theoretical review and analysis of derived examples. 

The subject of this paper is the designing methodology of terrace houses, i.e. 

consideration of the function, as well as the analysis of their form. The aim of this paper is 

to present the specifics of this form of housing through a theoretical basis and analysis of 

derived examples. Methods of analysis, synthesis, modeling and case studies were used 

during the research. 

2. Theoretical basis - design methodology and theory of form in architecture

The methodology of architectural designing can be defined as the science of methods 

of conceptualizing an architectural design. Owing to it, it can be learnt how to approach 

any task of architectural design. In order to properly identify the problem, then solve and 

analyze and finally evaluate the solution, a certain organization is needed. The 

methodology, or systemic problem-solving method, is based on the concept of using the 

best tools in the design process. However, in addition to tools, it is necessary to form and 

follow certain rules. Although architecture is an art form and implies creativity, rules are 

needed to achieve the optimal and most quality solution. 

There are numerous designing concepts and principles, which are often categorized 

based on the methodology itself. The designing process begins by encountering an 

architectural problem. The problem is a subject of subjective perception and prejudice, and 

it can be said that it has no direction or form. What is invariable in the process of 

designing, regardless of the adopted methodology, is the set of driving forces in the origin 

of that process [3]. This is what can be basically seen: function, location and environment, 

structure. A similar conclusion is reached by Professor Salvan, who points out the general 

influences on the formation and organization of a design process (physical, emotional and 

intellectual needs of man), influences of nature (climate, topography, materials), structure 

(visible and invisible), as well as the form(shape, surface, texture, tone and color) [4]. 

Also, the method of solving the problem and the manner of designing are influenced by the 

architect himself, i.e. the knowledge possessed and the skills applied. Previously acquired 

knowledge and skills of an architect form a certain prelude to solving the architectural 

problem itself. Whereas, the process itself includes goals and ideas, elaboration of the 

concept and formulation and finally the synthesis of all information and research. 

Form is an inclusive term that has multiple meanings - it can refer to different 

aspects of life. In art and design, the term form is often used to denote the formal structure 

of a piece of work. More precisely, the way of assembling and coordinating the elements 

and parts of one composition in order to create a coherent image. In terms of architecture, 

form refers to both the internal structure and the outer contour of the building, and to the 

principle that gives unity to a whole. The notion of form refers more specifically to the 

basic aspect of form, which implies appearance, i.e. the configuration and relative 

arrangement of lines and contours that delimit a figure or form; while form often involves 

a sense of three-dimensional mass or volume. Architectural form and space can be divided 

into three basic elements: lines, planes and volume (mass), whereby there is a certain 

hierarchy between them. Due to the different composition of these elements, different 

forms of architectural structures are achieved "The hierarchies of form/space are developed 
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by contrasts in their characteristics which yields logical sequences of perceptual 

stimulation. The strength of a designer comes in his ability to organize forms/space to 

produce the hierarchies he intends"[5]. 

3. Terrace houses – concept, function and form

Construction of terrace structures has been present in architecture since ancient 

times. This morphological-structural concept was most frequently applied during the 20th 

century on buildings for various purposes, such as secondary housing, health care facilities, 

student dormitories, but also family houses. The emphasis in this paper is on multi - family 

housing facilities, which, owing to their specific morphology, create an impression of 

individual housing. The basic concept that characterizes terraced construction is the local 

terrain conditions, so there is the main classification of terrace houses as buildings built on 

natural slopes and free terrace buildings, or terrace buildings formed independently of the 

terrain morphology. The paper analyzes examples of residential buildings on the sloping 

terrain. In this case, the elementary parameters in the design are the natural slope of the 

terrain and the orientation of the slope. As terrace houses of this type are limited by certain 

conditions, it should be taken into account that the functional design of housing units is 

specific and much more demanding than that of the buildings that are built on a flat 

surface. The slope of the terrain in such houses ranges from 5 to 45 degrees, and when 

designing and selecting structural systems, special attention should be paid to both the 

slope of the terrain and the characteristics of the soil. Furthermore, the need to provide 

easy access for pedestrians and vehicular circulation to the sloped sites is a consideration 

of special importance in the design of houses on slopes [6]. 

The factor that has been specially considered is the natural lighting and ventilation. 

The illumination and ventilation conditions in terrace houses are determined by the 

configuration of the envelope elements and their interrelations. Their physical definition 

indicates the specific problem of terrace houses as they have a rear edge which faces the 

slope, with very limited ventilation possibilities. The configurations of the envelopes 

elements in terrace houses can be divided into two categories:  

•The case of the terrace houses which have either one dwelling unit per floor or two.

In the case of such organization, the apartments have multiple aspects, the front facade 

being the main one, while the lateral ones are partially opened. This is the case with all 

three examples presented in the text.  

•The case of the row-linear terrace houses, where the dwelling units have only one

open faced wall to the front, as two flank side walls are dividing between neighboring 

units. U In both cases, the common thing for this type of buildings is a dominant 

orientation of the apartment, i.e. the front facade. For this reason, the orientation of the 

entire location towards the sun is of particular importance in both cases [6]. 

The form of the buildings is dictated by the land morphology, orientation regarding 

the sun and dominant wind direction, so there are the following types of buildings: the 

longitudinal building, the transversal buildings, the "diagonal" terrace buildings and hybrid 

types of terrace buildings. Simultaneously, terrace houses as special type buildings have 

specific requirements related to adequate zoning of the flats to achieve a rational and 

quality design. The method of forming this proposed zoning system is continuous to the 

classification method applied before. So, there are two main systems of zoning: the 

diagonal zones (the front zone, the main-functional building zone, the rear zone) and the 

horizontal zoning systems (the rear zone, the living space zones, the terrace zone, the 

margins) [6]. The examples analyzed in the paper belong to the horizontal zoning type, 

zoning parallel to the slope gradient. 
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4. Analysis of constructed building (case study)

Terrace houses as a specific form of individual housing require certain conditions. 

Due to the very nature of facilities, their design and construction require a more substantial 

financial investment, and therefore the circle of investors and buyers is narrow. Terrace 

houses were very popular in the middle of the previous century, but this type of 

construction is still maintained, especially in the hilly parts of the European continent. 

They are most represented in the Alps, more precisely in Austria, Germany and 

Switzerland. In the following text, several examples have been singled out where an 

excellent balance between functionality and building design has been achieved. All 

buildings are examples of contemporary architecture and they were built in the past 

decade. 

4.1 QUASAR Project, Switzerland 

The QUASAR project in Erlinsbach, built in 2018, is a work of art of a group of 

architects constituted by Stefan Hirschi, Walter Merz, Cesare Molinari and Beat Schmid, 

Fig. 1 a), [7]. This building belongs to the type of terrace houses built on natural slopes. 

The terrain itself is not substantially modified, rather the housing units have been adapted 

to the slope gradient. The main orientation is west, while the building is formed so that the 

shorter side is parallel to the slope of the terrain (transversal type). The building is made in 

six levels, with five levels consisting of residential units, three one-storey and one two-

storey. The access to the house is from the lowest level, which includes a parking space, 

utility rooms and a gym for tenants. On the highest level there is a common spacious yard. 

Surface area of the apartments ranges between 180 m2 and 260m2, not counting the area of 

the terraces which on some levels amounts to 200 m2. All apartments have a triple aspect, 

whereby the living room with the main terrace is primarily facing west, bedroom block 

facing northeast, and the entrance section facing southwest, Fig. 1 b). Each housing unit 

has a clearly defined entrance section, an open-plan living room, a bedroom block, as well 

as auxiliary and technical rooms located in the back of the apartment. All residential units 

also have a swimming pool within the largest terrace. This type of functional zoning 

belongs to the horizontal zoning system. Each level is connected by an elevator and the 

stairs. The structure is made in a bearing-wall system, while the building is designed in 

accordance with the regulations on energy efficiency of buildings. All residential units are 

well lit owing to the favorable orientation and large glazed areas, while each room has a 

ventilation system. The entire facility operates on the principle of a smart home and is 

electronically connected to all important maintenance devices. The shape of the building 

adapts to the slope gradient, although it belongs to the classic horizontal type of grouping 

of units, it is playful as the front of each level is broken at a different angle. The facades 

are dominated by white in combination with large glass surfaces and dark window frames. 

Fig. 1. Quasar Project: a) Building exterior; b) Quasar 3 apartment on level 3[7] 

a) b) 
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4.2 Terrace house in Prague - Košíře, Czechia 

Terrace house in Prague - Košíře is a design by the Pavel Hnilička Architekti bureau, 

realized in 2007, Fig. 2 a). The design won several awards. The building is constructed on 

the high gradient slope, at the transversal type location. The house is divided into four 

apartments, one of them being a duplex. There is a garage for eight cars, the entry lobby 

and small cellars for each flat on the street level floor. The elevator passes through all the 

floors and connects each apartment directly with the garage, while the staircase is located 

outside the house; so that each housing unit has a separate entrance. The apartments are of 

different structures, so the three apartments are three-sided, Fig. 2 b), primarily eastward-

oriented, while the duplex has four aspects and it is formed as a separate residential unit on 

an elevated level. In each apartment, the zones are clearly defined - the entrance section, 

the day and night zone, as well as the auxiliary rooms. The building is divided into two 

parts: "The lower base sinked into the slope and the upper „crown“ which has the 

dimensions of a standard family house. The heavy lower part is made of dark coloured face 

concrete and refers to the slate rock under the house. The copper panels covering the upper 

part give it a light roof-like impression, Fig. 2 c), [8]." It is a reinforced-concrete bearing-

wall structure. In designing, energy efficiency standards were met, selected materials were 

used, both for insulation and for façade cladding, flooring and adequate joinery. 

Fig. 2. Terrace house in Prague - Košíře: a) View of the entire house; b) Second 

floor layout; c)"Crown" of the house, i.e. duplex unit [8] 

4.3 Sunnhalde Turbenthal, Switzerland 

Sunnhalde complex of terrace houses, which was designed by MANTEL GMBH 

bureau, is situated in the Winterthur district in Switzerland, Fig. 3 a), [9]. It was designed 

in 2018 and the completion of works is expected in 2020. Within the five buildings, 

grouped around the central square, twelve housing units of different sizes are arranged, in 

order to conform to the different needs of the tenants. Road access is provided via one of 

the main roads, whereby the underground floor with parking spaces is connected to all 

facilities in the complex. Like the previous two examples, this design also belongs to the 

type of terrace construction on the sloping terrain, while the location itself is of the 

longitudinal type. All units in the of the northern group are one-storey buildings, while the 

southern group consists of one-storey and two-storey units. All apartments have three 

aspects, while the southern orientation is the dominant one. The structure of the apartments 

ranges between two and a half and four and a half rooms. Housing units consist of an 

entrance section, a living room and a bedroom area, and auxiliary rooms, with a horizontal 

zoning system applied in most apartments, Fig. 3 b). The spacious terraces are oriented to 

the south, from where the view extends to the valley and the center of the village. The 

facilities are of the modern design, clean forms and environmentally efficient. They are 

created according to the MINERGIE-P standard. All units have separate rooms for 

technical maintenance and a contemporary ventilation system. The slope of the terrain is 

a) b) c)
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slight, so the houses themselves are adapted to that, that is, they do not have many levels. 

The form is simple, the implemented type of unit grouping is the horizontal one. The 

facades are dominated by cream and white in combination with glass and dark window 

frames. The roofs of the buildings are planted with greenery, in the bearing wall structurual 

system.  

Fig. 3. Sunnhalde complex of terrace houses: a) View of the entire complex; b) A floor 

plan of northern-oriented storey [9] 

Conclusion 

This paper covers a small segment of the complex problem of design and shape of 

terrace houses, through a brief theoretical review and analysis of derived examples. 

Terrace construction has been present in architecture from ancient times until modern 

times, and its potential will always be great. This type of construction and buildings in 

general, provides a specific type of architectural design, both in functional and design 

terms. Based on the analysis of examples, it can be concluded that terraced houses provide 

significant opportunities for improving the quality of multifamily housing through a kind 

of individualization of each housing unit. However, due to the peculiarity of the whole 

process, from design to construction, this type of building requires conditions of a high 

material standard. 
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Abstract: 
Shrinking cities has become a hotspot topic in international research during last 
decades. Although their shrinking patterns reflects the best through demographic 
loss, research cycles also point out that the main cause of their shrinkage is the 
economic problems of these cities. The other, less prominent factors has been just 
recently scientifically uncovered. This is the case with the issue of the proximity to or 
location of a city on national border. This factor is scarcely examined in the 
discourse of urban shrinkage, maybe due to the most of related research has been 
carried in larger countries or in economically united multi-state unions, where 
borderland position is less relevant. The aim of this paper is examine the influence of 
border on urban shrinkage in Serbia, a small European state where all national 
borders are fully controlled. This is done by comparing the demographic trends of 
the cities along long standing borders of Serbia, established after the World War I, 
with the same trends at national level. This comparison is critical to exact final 
recommendations for the urban planning of border cities, as well as for the regional 
planning of urban networks in Serbian borderlands.   

Key words: Shrinking cities, national border, peripherality, urban networks, regional 
vs. urban planning 

1. Introduction – Shrinking cities vs. Borderland position
Shrinking cities has become a common issue in the contemporary urbanisation at 

global level [1]. This joint international work and interest in the topic of urban shrinkage 
have resulted into a newly created, multi-sector concept – the concept of shrinking cities 
[2]. The concept postulates underline that the process of urban shrinkage is mainly 
characterised by population loss as a key determinant [3]. On the other hand, problems in 
local economy, mainly relating industry, are seen as the major consequence of this 
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phenomenon [4]. Apart of these two main factors of urban shrinkage, there are also the 
other, minor ones, linked with cultural, demographic, ecological, administrative, political 
aspects. The aforementioned factors do not occur separately; they are all interconnected 
and overlapped. 

Nevertheless, there are still some barely explored niches in the research of urban 
shrinkage, but they are still loosely established into mainstream scientific circles. This is a 
case with the topic of the influence of national borders on the appearance and process of 
urban shrinkage. There are reasons why this topic is underrepresented. Generally, the most 
of researchers of the shrinking cities are coming from (1) the territorially largest counties, 
such as the United States of America, Australia or Russia, (2) the countries that are island 
nations, such as Japan or the United Kingdom, or (3) the main countries in the European 
Union (EU), such as France or Germany, connected through the Schengen system of free 
borders. Thus, the issue of fully controlled national borders and the problems of border 
areas are marginal in their context [5]. Even peripherality as a wider theme is not 
adequately stressed in general research on urban shrinkage and shrinking cities [6]. 

Relevant international resources are thereby scarce, but worth to be mentioned. Fully 
controlled national borders are regarded as an obstacle for urban development and that they 
can trigger or accelerate urban shrinkage [7]. Interestingly albeit expectedly, researchers 
from small countries with relatively long fully controlled borders are active in this field. 
Such examples are peripheral Baltic States or in Finland, with long fully controlled border 
to neighbour Russia. For instance, Lithuanian researchers Bruneckiene and Sinkiene 
discuss that such borders limit the accessibility and “networkness” of cities in their 
proximity [8]. 

Post-socialist Europe is a proper region to study how proximity to fully controlled 
national borders affects urbanisation and trigger urban shrinkage. This emerged after the 
World War I, which significantly changed the space in the eastern half of Europe. Three 
former empires, Germany, Russia and Austro-Hungary, collapsed and fragmented into 
many new small national states [9]. Consequently, this process brought many new borders 
and border cities. This situation has further complicated after the World War II, with new 
demarcations. An illustrative example is the city of Trieste, which was the main port of the 
Austrian part of Austro-Hungarian Empire. After the downfall of the empire in 1918, the 
city ceded to Italy, by it lost its vast hinterland. Furthermore, after the World War II, 
Trieste became a real border city, located in the “pocket” of Italy surrounded by 
Yugoslavia. Left without a gravitation zone, the city economy contracted and Trieste 
entered a decades-long decline, accompanied with the other problems, such as fast 
population loss and rampant ageing [10]. 

Many border cities experienced such problems during last 20th century, but the 
enabling of free movement by Schengen agreement has radically changed this situation. 
This process, however, excluded non-EU countries in Europe, such as Serbia. Even more, 
with the rise of the problem of illegal mass-migrations in the 2010s [11], the external 
border of the EU to Serbia has become ‘over-controlled’ and extremely non-transparent. 
To conclude, this strange situation certainly made an impact on border cities in Serbia.  

The aim of this paper is examine the influence of border on urban shrinkage in 
Serbia. This is done by comparing the demographic trends of the cities and towns along 
long standing borders of Serbia with Hungary, Romania and Bulgaria, established after the 
World War I, with the same trends at national level. These borders are also the external 
borders of the EU, as well as language borders. Such comparison is critical to exact final 
recommendations for the urban planning of border cities, as well as for the regional 
planning of urban networks in Serbian borderlands. 
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2. Methodology
This research is methodologically based on the statistical analysis of the latest 

demographic data for Serbian cities and towns, extracted from two last national population 
censuses in 2002 and 2011. Statistical methods refer to mass-phenomena, such as the case 
of 167 officially declared urban settlements (hereinafter: cities) in Serbia, excluding the 
Province of Kosovo and Metohija [12]. These settlements are roughly divided between 
those that are also municipal seats and the other settlements, which are usually ‘coloured’ 
by specific features, such as suburbs, mining towns or tourist destinations. 

The other parameter important for methodological considerations is a proximity to 
national border. This parameter is locally sensitive. For example, in the USA, an official 
border zone along the USA-Mexico border is 100-mile (161 km) wide. This is an 
extremely big distance for European perspective, which would completely ‘swallow’ even 
some middle-size EU countries. EU Schengen system defines a border area with an 
extension up to 50 km on either side of the border. Even this distance is very big; 
moreover, it refers to the Schengen area as an entity, which has a supra-national character. 
Finally, European Statistical Office is the most customised to European context – it 
identifies a border region as a region with “a land border or a region where more than half 
of the population lives within 25 km of such a border” [13]. In accordance to this, 25-km 
distance to national border is adopted as a critical parameter to define border cities in 
Serbia and to include them in this research. Moreover, border-cities/towns are also 
considered. They are those ones which cadastral territories touch national borders. 

3. Analysis
The 25-km wide area of Serbia along national borders to Hungary, Romania and 

Bulgaria represents a significant part of Serbian territory. There are 31 urban settlements in 
this region, which makes 18.6% of all urban settlements in the country. Furthermore, 11 
included settlements (6.6%) are border cities, i.e. located at national borders. The basic 
comparison between these two categories and national figures is given in the Table 1:  

Table 1. Basic comparison of the cities of the selected border region in Serbia with 
national figures – National census 2011 

Parameter 
Scope 

No. POPULATION CHARACTER CITY SIZE 
Total Per city Seats Others 1 2 3 4 5 

All cities 
in Serbia 

167 4,271,872 
(100.0%) 

25,580 
(100.0%) 

125 
(74.9%) 

42 
(25.1%) 

4 
(2.4%) 

24 
(14.4%) 

51 
(30.5%) 

41 
(24.5%) 

47 
(28.1%) 

Cities in 
Border Region 

31 540,134 
(18.6%) 

17,424 
(68.1%) 

26 
(83.9%) 

5 
(16.1%) 

0 
(0.0%) 

8 
(25.8%) 

7 
(22.6%) 

6 
(19.4%) 

10 
(32.3%) 

Border 
cities 

11 181,094 
(6.6%) 

17,374 
(67.9%) 

7 
(63.6%) 

4 
(36.4%) 

0 
(0.0%) 

2 
(18.2%) 

1 
(9.1%) 

4 
(36.4%) 

4 
(36.4%) 

Notes for the Table 1: 
• Relevant ratios are put in brackets “()”;
• Character of city: division between municipal seats and the other urban settlements;
• City size is former in relation to the importance of cities in urban network in Serbia and it

mainly corresponds to the operative Spatial plan of the Republic of Serbia:
- Category 1: cities with more than 100,000 inh. / capital and NUTS2 regional centres;
- Category 2: cities with 30-100,000 inh. / mainly district centres;
- Category 3: cities with 10-30,000 inh. / mainly secondary cities in districts and suburbs;
- Category 4: cities with 5-10,000 inh. / smaller towns and suburbs; and
- Category 5: cities with less than 5,000 inh. / the smallest municipal seats and the other

cities which are not suburbs (mining towns, spa towns, urban ski resorts). 
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More than half of the selected cities (18 or 58.1%) are located in the Northern 
Serbian Province of Vojvodina, which is NUTS2 Region at the same time. The other 13 
cities (41.9%) is located in Central Serbia and, more concretely, in NUTS2 Region of 
Southern and Eastern Serbia. Their precise location is given in the Image 1: 

Fig. 1. The position of all cities in the border region, with their characteristics: size, 
character, and growth/shrinkage patterns for 2002-2011 (created by authors) 

The image shows that urban shrinkage is widespread across the border region, with 
several severe examples (more than -20%). 27 (87.1%) cities in this region is shrinking, 
while this is even more evident for border cities – 10 of 11 (90.9%) are shrinking. Urban 
shrinkage noticeably outpaces growth, which is in contrast with national average (Table 2): 

Table 2. Urban growth/shrinkage in the selected border region in Serbia 2002-2011 
TRENDS 

SCOPE 

PERIOD 
2011/ 
2002 

URBAN GROWTH 
(Number + percentage) 

URBAN SHRINKAGE 
(Number + percentage) 

EXTREME 
SHRINKAGE 

>10% 5-10% 0-5% 0-5% 5-10% 10-20% >20% 
All cities 
in Serbia 

+1,8% 9 12 22 49 40 25 10 Divčibare 
(-40.0%) 5.4% 7.2% 13.2% 29.3% 24.0% 15.0% 6.0% 

Cities in 
Border Reg. 

-5.5% 0 1 3 10 6 7 4 Majdanpek 
(-23.6%) 0.0% 3.2% 9.7% 32.3% 19.4% 22.6% 12.9% 

Border 
cities 

-5.2% 0 0 1 2 3 2 3 D. Milanovac 
(-23.1%) 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 27.3% 18.2% 27.3% 

S E R B I A 
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If growth/decline dichotomy is considered regarding the character of the city (Table 
3), then extracted results imply that the cities that are municipal seats at the same time 
performs better by demographic patterns than the other cities, which also overrepresented 
among extreme cases, i.e. with the population loss bigger than 20%. 

Table 3. The relation between urban growth/shrinkage and the character of a city in the 
selected border region in Serbia 2002-2011. 

Character 

Scope 

MUNICIPAL SEATS 
(Number + percentage) 

THE OTHER CITIES 
(Number + percentage) 

Total Growth Shrinkage Extreme Total Growth Shrinkage Extreme 
All cities 
in Serbia 

125 28 97 3 42 15 27 7 
22.4% 77.6% 2.4% 35.7% 64.3% 16.7% 

Cities in 
Border Region 

26 3 23 1 5 1 4 3 
11.5% 88.5% 3.8% 20% 80% 60% 

Border 
cities 

7 1 6 0 4 0 4 3 
14.3% 85.7% 0.0% 0% 100% 75% 

If growth/decline dichotomy is considered regarding the size of a city (Table 4), it is 
noticeable that shrinking cities prevail in all categories, by also that smallest cities 
(Category 6) make almost all extreme cases. 

Table 4. The relation between urban growth/shrinkage and the size of a city in the selected 
border region in Serbia 2002-2011 (Gr. – growth; Sh. – shrinkage; Ex. – extremes) 

City size 
Inh. 

Scope 

Category 1 
>100,000 inh. 

Category 2 
30-100,00 inh. 

Category 3 
10-30,000 inh. 

Category 4 
5-10,000 inh. 

Category 5 
<5,000 inh. 

Gr. Sh. Ex. Gr. Sh. Ex. Gr. Sh. Ex. Gr. Sh. Ex. Gr. Sh. Ex. 
All cities 
in Serbia 

4 0 0 9 15 0 12 39 1 6 35 0 12 35 8 
100% 0% 0% 38% 62% 0% 24% 76% 2% 15% 85% 0% 26% 74% 17% 

Cities in 
Border R. 

0 0 0 1 7 0 0 7 1 2 4 0 1 9 3 
0% 0% 0% 12% 88% 0% 0% 100% 14% 33% 67% 0% 10% 90% 30% 

Border 
cities 

0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0 0 4 3 
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 25% 75% 0% 0% 100% 75% 

Notes for the Table 4: Extremes (Ex.) are the cities with population loss bigger than 20% 

4. Conclusion
The main finding from the analysis is that urban shrinkage is predominant in the 

selected border region. The percentage of growing cities is twice smaller that national 
average (13%/26%). In the case of border cities, this percentage is below 10%. Border 
cities are especially prone to extreme shrinkage (>20%), as well as the smallest cities 
(<5,000 inh.) and the cities that are not municipal seats. In the other side, all largest cities 
except Bor have a relatively ‘mild’ urban shrinkage (up to 10%). 

The mapping of shrinking/growing cities in the border region (Figure 1) enables 
qualitative findings, too. Although there is no bigger city (>100,000 inh.) in the border 
region, their influence is noticeable. For example, three of four growing cities are actually 
the nearest ones to Belgrade. In general, the mapping reveals that the combination of the 
proximity to border and large distance from major cities leads to extreme shrinkage. 

All findings clearly underpin that the proximity to national borders really matters in 
urban shrinkage in Serbia. They indirectly indicate that this problem cannot be dealt 
locally. National and international levels seem to be key ones; the overall centralisation in 
Serbia had to be reduced and more attention should be given to cross-border cooperation. 
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Abstract: Data on increasing air pollution and climate change in European cities 

show that more vigorous measures should be taken to overcome these problems. The 

way to solve the problem depends on the development of the country, the size of a 

city, local urban conditions, etc. Nis is a small city in a country that is in the initial 

phase of solving this problem. The paper presents data on the trend of air pollution 

in recent years, data on high temperatures in the summer months, as well as 

evidence of a large amount of precipitation, which indicate the necessary and urgent 

need to solve these problems in the city of Nis. One of the efficient ways is by 

designing and building green roofs on new buildings, but also their application on 

existing buildings. This practice started a few years ago, but it is still little 

represented, which is documented in the paper with examples. Based on the case 

study of Nis, a conclusion was drawn about the advantages of using green roofs and 

their importance in solving these problems in cities.  

Key words: Green roof, aero pollution, high temperature, precipitation, urban area 

1. Introduction

Green areas of urban regions are a significant factor that provides and improves the 

visual appearance and quality of life in urban regions. Representation and distribution, 

functions and other features of green spaces are conditioned by natural, anthropogenic, 

spatial and other factors. 

In urban areas, the importance of greenery is multiple: it improves climatic 

conditions in the urban environment, affects the regulation of air temperature, pressure and 

air currents, reduces the level of communal noise, increases air humidity, prevents soil 

erosion, protects from excessive sunlight, etc [1]. 

Due to all the above, architects should pay more and more attention to green areas 

when designing buildings, as well as urban planners when planning the future development 

of large cities. 

Green roofs are specific green areas within the settlement (urban greenery) [2]. 

Green roofs are not a new concept, but the understanding and acceptance of their dramatic 
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impact and benefits in the industry is growing slowly. One of the oldest such roofs dates 

from 1914 and is located in Switzerland on the roof of the Wollishofen factory in Zurich. 

Modern green roofs first appeared in Germany during the 1960s. One of the first architects 

to point out the importance of these roofs was the Austrian Friedrich Stowasser with the 

nickname Hundertwasser (1928-2000). 

Fig. 1. Examples of green roofs worldwide 

2. Green roofs

Green roof is a roof of a building partially or completely covered with vegetation, 

which is located above the waterproof membrane layer. The usual is division according to 

the vegetation that grows on them, so they are divided into intensive and extensive green 

roofs. Intensive roofs are thicker and can support more different types of plants, but they 

are heavier and require more maintenance. Extensive roofs are covered with a thinner layer 

of vegetation and are lighter than intensive green roofs. The load of the intensive type of 

green roof is 290 to 970 kg/m
2
, and the extensive type of 70 to 170 kg/m

2
, which is 4 to 5

times less. 

Until the end of the 1970s, the term green roofs in Europe referred only to intensive 

roof gardens. Experiences in the cultivation of these areas in Western Europe, over the past 

15 years, have resulted in many discoveries and findings whose application has given great 

results in the design of green roofs of outstanding design. 

The expansion of extensive roof gardens is the result of a significant change in 

attitudes over the last decade. Environmental aspects of design have an increasing impact. 

The demand for a lower price and the popularity of low-load roofs went in the direction of 

extensive green roofs of smaller thickness, specific composition, cheaper installation and 

maintenance. 

Such roofs have many advantages within a modern city where every day a new 

building is constructed or parking lot appears, which further reduces the space intended for 

green areas. Green roofs somehow compensate that space. They can also serve as a link 

between two buildings or as an interesting solution for parks and roofs of university 

libraries and apartment blocks. Green roofs also offer additional common space, foster 

social activity and interaction in the workplace, public centers, housing and other 

institutions. 

2.1. The impact of green roofs on the climate in urban areas 

Green roofs not only absorb heat, reducing the tendency of thermal air movements, 

but also filter the air in such a way that the plants retain polluting air particles on their 

assimilation organs. Plants also absorb gaseous pollutants through the process of 

photosynthesis and thus isolate them in their leaves. 

Plants on vertical or horizontal surfaces are able to cool cities during the hot summer 

months. In the process of evapotranspiration, plants use thermal energy from their 

environment while releasing water. One square meter of leaves can give off over 0.5 liters 
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of water during one warm day. This process reduces the large amount of heat that is 

generated in cities during the summer. 

Green roofs have a significant impact on air quality and heat regulation. By working 

together with other green elements, they play an important role in changing the climate of 

cities completely. During summer days, the temperature of a concrete or gravel roof can 

rise from 25 to 60 ° C (and even up to 80 ° C). If the roof is covered with grass, the air 

temperature above the grass surface does not exceed 25ºC. Already 20cm of substrate with 

20 to 40cm high grass cover has the same insulating power as if we were to put glass wool 

in a 15cm layer [3]. 

2.2. Influence of green roofs on the climate in buildings 

The air in the rooms of buildings covered with a green roof is 3 to 4ºC colder than 

the air outside, when the daily temperature is between 25 and 30ºC, as shown by research 

when comparing buildings with and without a green roof [4]. 

Green roofs are used as natural insulation of buildings. Green roofs insulate buildings 

by preventing heat from penetrating the roof by heating it. It is generally known that the 

surface of traditional roofs covered with concrete or asphalt heats up quickly and cools 

down slowly, while green roofs prevent strong heating. 

A green roof can reduce solar radiation by up to 90% - at an outside air temperature 

of 25-30ºC, the temperature of the rooms under the roof with vegetation is 3-4ºC lower [3].  

2.3. Green roofs as noise protection 

Noise has an irritating effect on humans and can gradually lead to a decrease in 

concentration, fatigue, rapid pulse, and even increased blood pressure. 

Plants and substrate can be used to isolate sound. Sound waves, which are also 

produced by machines, traffic or airplanes, can be absorbed or reflected. The substrate 

blocks lower, while plants block higher sound frequencies. This role of plants is well 

known and has long been used in urban planning, for example. around busy roads, etc. 

A green roof, with 12cm of substrate, can reduce sound up to 40dB, while a 20cm 

thick substrate reduces sound up to 46-50dB. 

2.4. The role of green roofs in drainage and water purification 

Vegetation absorbs a large amount of rainwater that it uses for its growth and 

development, while reducing the need for roof drains. Much of the rainwater is first 

retained on the roof and then gradually evaporates, unlike other roofs that immediately 

conduct all the water to the sewer, and the evaporation of the remaining water is fast. 

Green roofs not only retain rainwater, but also act as natural filters for any type of 

water found on them. They reduce rainwater runoff and delay the time it takes for all the 

water to swell, reducing the possibility of accidents on drainage systems, possible spills 

and floods in built environments. Green roofs reduce pollutants, which are transmitted to 

local drainage systems and eventually flow into surface waters. One of the pollutants that 

can be controlled through green roofs is nitrogen. 

2.5. Aesthetic advantages of green roofs 

Aesthetic function is a sufficient reason for the formation of a green roof, because as 

an effect of improving the urban landscape, it greatly influences the improvement of the 

quality of life in urban conditions. 

Green roof surfaces have a positive effect on meeting the aesthetic needs of people 

who are employed in buildings that look at the green roofs. Research shows that people 
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who worked in rooms with plants present or overlooking a green area have 12% higher 

productivity than people who did the same work in rooms without any contact with plants . 

This approach to the use of plants in the workplace also has a preventive effect, 

because the occurrence of illness in employees can be a consequence of stress and mental 

fatigue, rather than a consequence of unhealthy working environment conditions. 

2.6. Green roofs and biodiversity 

Green roofs can represent special habitats of different species of plants, insects and 

birds. From the point of view of conservation, as well as the development of biodiversity, 

green roofs are of increasing importance because green roof surfaces that are not intended 

for human use (extensively green roof surfaces) can be a habitat for a large number of plant 

species, insects and birds. 

2.7. Economic benefits of green roofs 

Properly installed green roof lasts longer than other type, producing additional 

economic benefits that are manifested by reduced costs for storm water drainage and 

reduced energy consumption. 

The plant cover extends the life of the roof insulation because it protects against 

large temperature fluctuations. Research conducted in Europe in 2003 shows that green 

roofs, from an economic point of view, are a very profitable investment, because the 

lifespan of a green roof is twice as long as the lifespan of a conventional roof [3]. 

Saving money on energy used for cooling systems in summer and heating systems in 

winter depends on the climate, the size of the building and the type of green roof that is 

located on it. Although the average cost of a green roof can be two to three times higher 

than a regular roof, it is more cost-effective in the long run thanks in large part to great 

energy savings. 

3. City of Nis

Nis is the largest city in south-eastern Serbia and the seat of the Nisava 

administrative district. In terms of population, Nis is the third largest city in Serbia (after 

Belgrade and Novi Sad). It is the administrative, industrial, economic, financial and 

cultural center of the south-eastern part of the Republic of Serbia. The position of Nis is 

strategically important, at the intersection of European highways and railway networks that 

connect Europe with Asia. 

3.1. Problems in the city that can be solved by applying green roofs 

 Fig. 2. The streets of Nis flooded on 07/29/2019 due to heavy rain and heavy rainfall 

There are a few problems in Niš, which could be overcome by implementing green 

roofs. It is flood because of large amounts of precipitation in recent years. For example, in 

July 2020, the city streets were flooded several times, as well as in 2019 and 2018. Nis is 

one of the most polluted cities in Serbia, as evidenced by the Serbian National Air 
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Monitoring network (SEPA) [7]. Due to climate change in the city, the maximum 

temperatures during the summer are increasing, so it is an increasing problem to cool the 

rooms in buildings. 

 Fig. 3. High summer temperatures in Niš [6] 

Fig. 4. The daily average Air Quality Index (AQI) based on the 24 hours average of hourly 

readings in Niš, data sources from Serbian National Air Monitoring network (SEPA) [7] 

3.2. Examples of green roofs in the city 

The City of Niš has strategically opted for the dynamic development of the IT sector. 

A step towards this goal is the determination of the City to build a Science and Technology 

Park that is implementing with the support of the competent ministries of the Government 

of the Republic of Serbia. The Science and Technology park Niš aims to become a regional 

center for the dynamic development of innovative science and technology 

entrepreneurship, the international promotion of projects and companies and, as such, the 

basis of reengineering the economy of the Niš region and enhancing its global 

competitiveness. Total area of the building is 13.977m2, basement + ground level + 3 

floors, 126 parking spaces, and on the roof is greenery [Fig.5]. 

Fig. 5. Appearance of the Science and Technology Park in Niš on 05/25/2020 [5] 

In 2013, ProCredit Bank opened a new regional and energy efficient branch in Niš. 

Thanks to a modern building, materials and alternative system solutions for heating, 

cooling and lighting, the regional branch of ProCredit Bank based in Nis meets the highest 

world standards in energy efficiency, energy saving and environmental protection. This 

"green" branch annually consumes as much as 30 times less energy for space heating than 

similar facilities in Serbia, as well as 9 times less energy for cooling and 10 times less 
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electricity for complete exterior and interior lights. It also contributes to the reduction of 

carbon dioxide emissions, over 184 tons per year. Above the part of the business space, the 

roof is designed as a flat, which has a green cover with flowers, grass and trees, as well as 

a solar collector for heating sanitary water [Fig.6]. 

Fig. 6. ProCredit Bank opened an energy efficient branch in Niš with green roof [4] 

Conclusion 

Green roofs should not represent the privilege of the population of economically rich 

countries, but should become an integral part and a regular occurrence in the system of 

green areas of all regions. Their popularity is expanding given the three principles of 

sustainable design in terms of their positive effects on the environment, the economy and 

society. 

Niš is a small city, but its residents and government officials have recognized the 

importance of green roofs for the city's development. With the joint efforts of all actors in 

the planning, construction and maintenance of the city, these roofs came to life, both on 

newly built buildings and on old buildings, as well. This practice should be continued 

because green roofs give new value to buildings within urban planning, and in addition to 

increasing the energy efficiency of the building, they are designed to meet three goals: 

return the natural environment to the urban environment; offer a solution for high 

temperatures in urban areas; improve treatment and rainfall runoff. 
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IMPROVING THE DESIGN NORMS OF SCHOOL SPACE IN SERBIA 
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Abstract: The discontinuity between innovations in pedagogy and the gradual 
dissemination of these innovations through elementary school architecture has made 
the existing school space inadequate. The existing 30 years old design norms of 
school space in Serbia need to be adjusted to modern pedagogical tendencies in 
education. At the present stage, the incomplete transformation of the architectural 
patterns of the traditional school into a qualitatively and quantitatively new type of 
pedagogical environment is evident. 
The key elements of innovative design norms are based on the synthesis of the results 
of previous research by the authors of this paper, but also by important and relevant 
studies of other authors who have established a strong link between theory and 
practice in this field. These key elements are primarily related to the functional 
organization of the classroom and its immediate environment, social spaces, 
corridors and other so-called “interspaces”. 

Key words: design norms, elementary school, space, classroom 

1. Introduction
Specifics of innovation of the architectural organization of future elementary schools 

are related to the improvement of the program, regarding content and design methodology, 
as well as the formulation of findings and recommendations for innovating the existing 
design norms of school space. 

The fact is that modern pedagogical concepts cannot be applied in monofunctional 
architectural models of schools, which are mostly based on the need for a frontal form of 
teaching. Incomplete transformation of traditional models of architectural organization of 
elementary school into a qualitatively and quantitatively new type of pedagogical 
environment has caused very narrow possibilities for: implementation of pedagogical 
innovations, application of modern pedagogical methods [1] and the realization of more 
complex aims and tasks in elementary education. Long-term absence of essential changes 
in the design of school buildings in Serbia, changes that would continuously follow the 
development of pedagogical theory and practice, results in negative implications, 
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especially expressed in the qualitative part of the content of the school space, through the 
design of classroom space and through inadequate treatment of space for social activities, 
and in that sense insufficient affirmation of the social component of school space [2, 3]. [4] 

All this is further supported by inertia in terms of determining an adequate strategy 
that would influence the change of certain standards and norms in the field of design and 
construction of school buildings. The fact that the current normative matter in Serbia which 
determines closer conditions in terms of space and equipment is dating from 1990 [5] and 
represents a partial modification of the regulations from 1972 [6]. [4] 

At the present stage of development, the cumulative nature of pedagogical 
innovation affects the need for a different approach in the architectural organization of 
elementary schools. The primary intervention that would contribute to a better architectural 
treatment of elementary schools is to review and improve the current design norms on 
school space. 

The framework for innovating school space design norms is based on the synthesis of 
the results of previous research by the authors of this paper, but also by relevant studies of 
other authors who have established a strong link between theory and practice in this 
research area. [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10] The key elements are related to the functional 
organization of the classroom and its immediate environment, social spaces and 
communication areas. 

2. Organizational form of the school
The existing conflict of quality and quantity in elementary schools should be 

searched for in their organizational form. The fact is that the effects of the all-round 
development of pupils cannot be complete if the organizational form of the school, 
especially in terms of shift work and capacity (size), is not adapted to modern pedagogical 
requirements. 

In order to develop and shape a modern system of pedagogical activities, future 
design norms must clearly specify that the work of elementary school is realized in one 
shift. In addition, it is necessary to adapt them to modern pedagogical standards starting 
from the school model where one class includes from 20 to 24 pupils, while seeking for the 
capacity of the school in the optimal case includes from 300 to 480 pupils. Normative 
revision of these two extremely important organizational criteria would enable a more 
flexible organization not only of the school day and pupil activities, but also of the use of 
available school space. 

3. General purpose classrooms
The structure of the basic classroom and its immediate environment consists of: 

flexible workspace and internal specialized space, then a room for differentiated and free 
activities and a zone of social activities. 

The size of the basic classroom is at least 3 m2 per pupil. This norm includes a 
flexible working space of 2 m2 per pupil and an internal specialized space of 1 m2 per 
pupil. 

The organizational model of the working or teaching space must enable the 
development of various pedagogical activities which, in addition to frontal teaching, 
include group, team, partnership, individual and individualized forms of work, which take 
place in several lines and in several different jobs, as well as combined forms of work as a 
result of extremely specific pedagogical situations. 

In each teaching space, it is necessary to provide a desktop for computers, the 
possibility of using the school database, Internet access and the use of appropriate 
interactive video beams. 
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The internal specialized space, as an integral part of the basic classroom, is a richly 
equipped area with teaching aids, in which groups of students of different composition can 
focus on more specific types of practical work and conducting experiments in natural 
sciences. 

It is welcome to predict the possibility of connecting two teaching units in a single 
space or the possibility of opening the teaching unit towards a more developed nearby 
common space. 

For the projected number of 24 pupils in the class, the total size of the basic 
classroom is 72 m2. 

It is necessary to predict the area for differentiated and free activities of pupils and 
social activities space in each basic classroom. 

The room for differentiated and free activities of pupils has an area of at least 0.8 m2 
per pupil. With its function and its position, this room completes the educational work in 
the main teaching space. 

The zone of social activities next to the corresponding teaching unit is at least 1.5 m2 
per pupil. This space is a kind of essential center for gathering and social engagement of 
pupils of one or more classes. Thereby, the possibility of engaging this space in 
pedagogical activities as a consequence of the need for contextual change or extension of 
the primary surface of the basic teaching unit is not excluded. The minimum width of 
horizontal communication in the block of teaching units is 3 m. 

4. Spaces for general purpose and social life of the school
Models of architectural organization of social spaces should be in the function of 

forming modern conceptual patterns of elementary school that include flexible, semi-open 
and multifunctional areas. In the part of the general functional organization of social 
content, one of the very important factors is their disposition (central, linear or dislocated) 
in the architectural plan of elementary school. The multi-purpose use of social spaces also 
must be expressed on the external level of the elementary school. In this regard, for each of 
the social contents, a separate entrance party should be predicted, as a connection with the 
external space, in the function of a wider connection of the elementary school with the 
local community. 

4.1. Library and Information Center 
The library and information center of an elementary school consists of four spatial 

zones: space for information and catalog, space for storing books and non-books, space for 
computers and reading rooms with spaces for group work and areas for individual work.  

The size of the library and information center depends on the capacity of the 
elementary school, regarding the number of potential users, as follows: 

- space for information, work with users and catalog up to 20 m2, 
- space for accommodation of book and non-book fund in free access, at least 0.1 m2 

per user, 
- space for computer storage, at least 2 m2 per one workplace, where 12 to 24 

workplaces should be planned, 
- reading room with spaces for group work and boxes for individual work, at least 0.2 

m2 per user. 
In addition, in elementary schools with a capacity of over 240 pupils is necessary to 

provide a multimedia room of at least 50 m2, storage space for technical equipment and 
book and non-book collection 2x18 m2, librarian's office 12 - 16 m2. 

The minimum area of the library and information center is 120 m2. 
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4.2. Multipurpose spaces 
Next to a multipurpose space it is necessary to provide storage room for equipment 

and furniture (desks, chairs, mobile billboards, technical equipment, teaching aids ...). The 
size of the storage room for equipment and furniture is 0.1 m2 per user, and at least 24 m2. 

4.3. School kitchen and dining room 
The size of a kitchen and utility rooms for the reception of food and kitchen staff, 

depends on the number of pupils in school and the number of daily meals. The required 
dining area in the elementary school with the optimal capacity is at least 0.8 m2 per pupil, 
provided that the pupil's nourishment is organized at two-time intervals. 

In an elementary school with a capacity of up to 240 students, there is a possibility 
that instead of having a dining room, the function of a dining area will be taken over by a 
multipurpose space. 

5. Horizontal and vertical communications (corridors and other so-called
“interspaces”) 

Circulation areas serve not only to connect individual parts of the building and access 
certain rooms, but also as spaces for pupils to stay, read, write and acquire knowledge, 
spaces that support and encourage different levels of interaction between pupils and 
between pupils and teachers. 

In the architectural concept of circulation areas in elementary schools, it is necessary 
to introduce more flexible design, which will give pupils the opportunity to choose, both in 
pedagogical and leisure activities.  

Therefore, in addition to the basic function and purpose there is a tendency to make 
communication surfaces a pedagogically functional space, which takes into account the 
following principles: 

- plan a space which dynamic structure contributes to set up the different levels of 
social interaction, 

- form places where it is possible to plan and organise pedagogical work, to develop 
specific pedagogical situations through different social forms of work (group, team, 
partnership, individual and individualized), 

- organise certain parts of the space so that they contain mobile elements of furniture 
and equipment, as well as various teaching aids of an educational nature available to 
pupils. 

Pedagogical concepts of joint work of larger groups of pupils in the block of teaching 
contents need to be supported by reinforced flexible design solutions of these spaces. In 
addition to the mobility of partitions, furniture and equipment, in order to connect different 
groups, it is possible to have some design solutions that include areas of corridors in the 
system of teaching units. 

With its spatial and aesthetic design, part of the immediate environment of the main 
vertical communications represents a gathering place for pupils, setting up different levels 
of social interaction, as well as a potential place in the function of teaching activities. 

Conclusion 
The complexity of the process of innovating elementary education requires the 

research of qualitative components that can affect the achievement of optimal conditions 
under which pedagogical work with pupils takes place, that is, those qualitative 
components in which the essence of the functioning of the educational process is 
recognized. In addition to pedagogical implications, as the primary basis for innovating all 
other segments in a system of upbringing and education, understanding the complex 
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factors that influence the modern organizational approach in the pedagogical process 
singles out the issue of elementary school architecture, which, creating certain conditions 
for learning, is one of the indicators of the quality of the very concept of the education 
system. 

In an effort to overcome this real situation, it is necessary to initiate a different 
design approach, which results in a model of architectural organization that can accompany 
the continuity of changes in pedagogical theory and practice. 

The levels of innovation of school space design norms in Serbia have included the 
functional organization of the classroom and its immediate environment, social spaces and 
circulation areas. 

Redefined norms of design should qualitatively improve the process of architectural 
design of elementary schools, creating conditions for the formation of conceptual 
frameworks that with their function and form follow the dynamics and diversity of needs 
during pedagogical activities. 
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MODELS OF ARCHITECTURAL INNOVATION OF THE EXISTING 
ELEMENTARY SCHOOL LAYOUT: A CASE STUDY OF THE CITY OF 
NIS  

Milan Tanic1, Danica Stankovic2, Vojislav Nikolic3 
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Abstract: The paper discusses possible models of architectural innovation of the 
existing elementary schools. Two key influencing factors were in focus for the 
development of the innovation model, the implications of the modern pedagogical 
process and potential spatial characteristics. The aim is to upgrade the 
conventionally designed and built school spaces into optimal functional and flexible 
space in relation to the requirements of modern teaching methods.  
Case study includes five elementary schools in the city of Nis. Due to the established 
selection criteria, these schools provide a representative sample of 20 elementary 
schools in the city of Nis. 
In the process of innovation, the concept of the model is determined according to the 
potential type of architectural intervention and in relation to the spaces that are not 
in the function of the application of modern pedagogical methods. Depending on the 
available possibilities in the spatial structure, the innovation of the existing 
elementary school layout was done through several typical architectural 
interventions, by reconstruction and / or adaptation of the school space and / or by 
extension of its basic size. 

Key words: innovation, existing elementary school, classroom, intervention 

1. Introduction
The obvious discontinuity between innovations in pedagogy and the gradual 

dissemination of these innovations through elementary school architecture has made the 
existing school space inadequate. 

Unadjusted to the development of pedagogy, and very often to pedagogical methods 
and activities required by certain program contents, most of the existing school buildings in 
our midst, in terms of optimal quality, can hardly be classified as those that have the basic 
conditions for a modern pedagogical process. In addition, the absence of any tendency to 
comprehensively overcome this important problem is worrying. 
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In the existing conditions of the architectural organization of elementary schools, the 
possibilities of applying modern pedagogical methods are very narrow, reduced to the 
traditional function of the classroom space, which can be accepted mainly from the point 
of view of the frontal form of work. With few exceptions, the offer of existing schools is 
uniform in content. Classical and partly specialized classrooms predominate, sparsely 
equipped and very often incorrectly organized. In addition, in most schools it is only 
possible to recognize the existence of a school library, with the dominant number of cases 
in terms of size, content and equipment inappropriate to the requirements of the modern 
pedagogical process. 

The fact is that if in the process of innovation, we want to achieve a more 
comprehensive form of improving the architecture of elementary schools, then it is not 
possible to count only on the design and construction of new ones, but this process must 
include the existing fund of school buildings. 

The analysis of the existing fund of elementary schools on a representative sample 
has further helped researching this problem. In the analysis of the current condition of all 
20 elementary schools located in the city of Nis in the south of Serbia, the qualitative and 
quantitative aspects have been tested in terms of contemporary pedagogical requirements 
and the application of legislative and normative standards. A number of shortcomings have 
been identified, which indicate very serious problems in relation to the required level of the 
quality of the school space. [1,2] 

2. Pedagogical implications of the process and spatial characteristics
For the development of the innovation model, two key influencing factors were taken 

into account, i) the implications of the modern pedagogical process and ii) the potential 
spatial characteristics: 

i) Implications of the modern educational process pertain to the multitude of
activities involving the teaching and learning process, in relation to various social forms 
and a range of different groupings, such as whole classes, mixed classes, small groups, and 
individual study; they also have to do with individual levels of contextual changes during 
the teaching and learning process, as well as the possible patterns of social behavior and 
needs of students during their free time and informal activities; [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

ii) Potential spatial characteristics encompass the concepts of function, structure, and
size of the learning space; they also include the level of flexibility and layout of particular 
mobile elements in the space; the potential to extend the classroom space in terms of 
grouping or differentiation of student activities; and in that sense the question of continuity 
or discontinuity of the spatial flow, depending on the current needs of participants in the 
educational process. [2, 8]. 

By projecting the contributing factors listed above and by using the modeling 
method, specific locations in the space have been determined. The full set of these 
locations in space, defined by varying types of their interrelations, defines the spatial and 
functional volume of the classroom and its immediate surroundings. [8] 

3. Architectural intervention in the process of innovate existing elementary
schools 

Determining priorities in the process of innovation is done according to the potential 
type of architectural intervention and in relation to the contents that are not in the function 
of modern pedagogical methods. In order to adapt to modern pedagogical requirements, 
substantial innovation of the existing fund of elementary schools can be achieved through 
two types of architectural intervention, adaptation of school space and / or by extension of 
its basic size. [1] 
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It is necessary to strive for a solution that will make the available conventionally 
designed and built space optimally functional and flexible in relation to the requirements of 
modern pedagogical methods. The remodeling of the existing sizes of elementary schools 
is reflected in the liberation of certain parts of the architectural plan from monofunctional 
surfaces and through the interpolation of new contents. [1, 9] 

4. Innovation models of the architectural organization of the existing elementary
schools in the city of Niš 

In systematization and sampling of existing elementary schools, relevant were 
similarities and differences resulting primarily from: 

- the time in which they were built, 
- the size of the building and the complex of elementary school, 
- affiliation to different architectural systems of school construction. 
Comparing several differently classified typologies according to these criteria 

enables the grouping of certain units. 
Therefore, a characteristic group has been formed which will be the basis for 

understanding the entire problem of innovating the architectural organization of existing 
elementary schools. 

The narrower selection of elementary schools according to the time period starts 
from the typical manifestations of the traditional school to the concepts of a relatively 
recent date. 

According to the criterion of the size of the existing elementary schools, the real 
possibilities of innovation in relation to the degree of architectural interventions are 
considered. 

The standpoint of architectural systems for the construction of elementary schools 
enables a characteristic choice of buildings according to the represented typological 
nomenclature: hallway, hall, pavilion and combined construction system. 

Considering these criteria of all 20 elementary schools in the city of Nis, a 
characteristic sample of the following five elementary schools was selected: 

- "Ucitelj Tasa", 
- "Njegos", 
- "Branko Miljkovic", 
- "Bubanjski heroji", 
- "Sreten Mladenovic". 
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Elementary school"Ucitelj Tasa" Elementary school"Njegos" 
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Elementary school "Sreten Mladenovic" 

Figure 1. Innovation models of the architectural organization of five existing 
elementary schools in Nis. The display follows the existing state - the innovated state 

Conclusion 
Previous attempts to substantially improve the existing models of the architectural 

organization of elementary schools in our midst, through reconstruction, adaptation or 
extension, have not yielded the expected results. 

Determining priorities in the process of innovation is done according to the potential 
type of architectural intervention and in relation to the contents that are not in the function 
of modern pedagogical approaches. Therefore, it is necessary to strive for the architectural 
solution that will make the available conventionally designed and built space optimally 
functional and flexible in relation to the requirements of modern pedagogical methods. 

The architectural decomposition of the existing sizes of elementary schools is 
reflected in the liberation of certain parts of the architectural plan from monofunctional 
surfaces and the interpolation of new contents. 

The process of innovating the architectural organization of the existing elementary 
schools would take place in two phases. Having in mind the recorded unfavorable 
conditions in most existing elementary schools, the initial priorities in innovation include 
remodeling of spatial units, teaching contents and classical school library, through 
providing adequate structure of multipurpose space, as well as modernization of furniture, 
equipment and installation systems in all levels of school space. In the next phase, taking 
into account the available possibilities of the existing situation and the minimum 
conditions prescribed by the new norms of school space, a study would be prepared, which 
would define a realistic degree of innovation and based on that include other missing 
contents. 

Based on the defined criteria and initial priorities, the possibilities of practical 
application of the established models of innovation of the architectural organization were 
confirmed on a characteristic sample of the existing fund of elementary schools in the city 
of Niš. Systematized possible models of architectural organization of elementary schools 
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are aimed at developing a learning environment in which the context of modern 
pedagogical methods finds its specific application forms. 

Thus, at the methodological level, in the process of architectural organization of 
elementary 

schools, an approach should be advocated that, as a starting position and primary 
specificity, includes evaluating the context of modern pedagogical methods. Based on that, 
according to the criteria derived from the project program, it is possible to select more 
potential architectural concepts, while in the further course it includes additional 
influencing factors and enables a narrower selection within the defined architectural 
concepts. 
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Abstract: Open public spaces represent focal places within settlements as parts of a 
city structure. Nowadays, they are classified into various types and categories, such 
as parks, squares, children's playgrounds, river banks, urban forests, and, even, 
streets and sidewalks. Each of these categories has its own significance in the 
network of open public spaces because of the content and role it plays in a particular 
area. This is especially important for Golubac, as a town in Eastern Serbia in which 
a diverse typology of open public spaces has been recognised in a specific limited 
space, thanks to its rich cultural heritage, its position along the Danube River, but 
also the close proximity of the national park. On the one hand, this offers great 
opportunities for the further development of open public spaces, while, on the other 
hand, certain specifics in typology bring many limitations. 
Also, the richness of culture and heritage has led to a significant increase in the 
number of tourists in Golubac in recent years. However, they usually pass through 
the city only to reach heritage sites in the town vicinity, such as a Golubac fortress. 
Therefore, the subject of this paper is the analysis of the network of open public 
spaces in Golubac considering tourists needs. The paper starts with a general 
theoretical section on open public spaces, after which it focused on the case study of 
Golubac Town. The final contribution of the research is to understand the 
interrelationships, connections, significance, obstacles, and limitations in forming 
The final aim of this paper is to propose certain guidelines through the typologies of 
open spaces in order to bring open public spaces closer to the needs of tourists and 
enable them to stay longer in the town of Golubac.. 

Key words: Open public spaces, typology, tourism, Golubac, Danube 

1. Introduction – The connection between people and space - specific ways of use
Open public spaces are the important physical elements of cities, but their 

psychological and symbolic meaning is even more important [1-3]. First, they are the 
places that, with their design – spatial arrangement and contents – encourage or prevent 
various activities and social interaction. There are mainly two types of urban spaces: linear 
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and planar urban open areas. The latter group of the urban open areas are mainly urban 
squares in which different types of outdoor social activities are applied – meetings, 
waiting, eating, watching, etc. [4], while linear paths connect all significant elements in the 
city or town. Each individual uses such spaces in a different way. His/her route of 
movement in space and the contents it uses in it form a specific spatial network [5]. In that 
sense, this individual develops different relations towards the mentioned network. “Thus, 
in some points of the spatial network he is only a passive passer-by or consumer, while in 
other points of the same network he is an active participant who changes and shapes the 
environment by his own investment (physical or material)” [5, p. 89]. In accordance to this, 
it is necessary to work on arranging these networks, especially taking into account the 
contents that turn these spaces into places. 

Urban design is recognized here as a direct factor in the production of a specific 
urban space, and can be considered as a process of establishing a balance between spatial 
and formal on the one hand and social and economic topics on the other one [5, 6]. It is 
clear how important the spatial characteristics of a place are, but it is even more important 
to understand the importance of using these spaces, i.e. comprehend the needs of users and 
their relationship with that space. In this context, each city or only a smaller urban area 
should be understood as one local community and thereby approached as a special unique 
case. It is important to understand the complexity of social dynamics and the way it 
functions, as well as the attitude of people towards space. Therefore, it is necessary to get 
acquainted with the patterns of use in a particular area [2, 5]. This can best be identified 
through the analysis of users' activities and therefore the identification of their primary 
needs and actions. It is also important to understand tradition, explore existing public 
events and rituals, repertoire of local products and craft skills [5, 7]. The development of 
cultural tourism in a certain city could be significantly influenced by understanding these 
social elements.  

This is particularly significant for Golubac as the town in Eastern Serbia that can be 
linked to culture and tradition for several reasons, primarily due to its rich cultural heritage, 
and therefore cultural tourism that plays a major role in determining primary activities and 
users [8]. Golubac is slowly becoming a real tourist destination where the number of 
visitors is seasonally higher than the number of inhabitants. Accordingly, the primary users 
in this paper are defined as tourists, and the primary activities are related to tourism. 
Therefore, tourist needs must be taken into consideration. The most important thing for 
such spaces is their networking and their specific content [4, 9]. Hence, this paper deals 
with the issue of the content and functional structure of these spaces. What are those 
spaces? What are the tourist`s needs and activities? In what ways they are satisfied with the 
physical structure of the space and how does the quality of this physical environment affect 
the performance of the same activities? Therefore, the research will focus on the relation 
between open public spaces and tourists, more precisely, on defining a tourist-based 
typology of open public spaces on the example of Golubac Town. 

2. Methodology
The research work was carried out using data collection and case-study method on 

the example of the town of Golubac. The research refers on the analysis of typological 
classification of open public spaces according to their relationship and significance for 
visitors. The paper starts with a brief theoretical overview on open public spaces, after 
which it focused on the analysis of urban design through the tourist perception and on the 
case study of Golubac Town. Based on this research, there were formed certain guidelines 
through the typologies of open spaces in order to bring open public spaces closer to the 
needs of tourists and enable them to stay longer in the town of Golubac. 
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3. Tourists perception of Urban Design
Many studies interpret tourist activities as an attempt to escape from everyday life. In 

this framework of tourism and leisure interpretation, scholars have introduced concepts 
such as anti-structure and contra-structures [10]. That can refer to opposing the daily 
values and activities of an individual or to maintaining daily activities, but in a completely 
different environment. Based on that, a new paradigm of the relationship between urban 
design, urban tourism and the typology of open public spaces as focal elements in the offer 
of urban tourism can be formed. Public space as a tourist destination should provide 
visitors with the spatial experience that meets the needs of visitors [7, 10, 11]. The basic 
needs of tourists are accommodation, food, and mobility. Open public space as a form of 
tourist destination with its physical structure and content can significantly affect the social 
activities of tourists, especially when it comes to mobility. In this context, urban design 
plays a big role and, therefore, should be aimed at providing a positive perception for 
visitors and thus encouraging them to spend more time in a given space. The morphology 
of urban space and its physical elements can influence the certain activities and the way of 
use, but also the ones experience of the space. 

People experience the city in different ways and each city has the public image that 
overlaps with many individual images. When designing a tourist city, the urban designer 
has a certain role to influence that image and insert uniqueness into the city. This 
uniqueness attracts tourists and thus influences their decision to choose exactly that 
destination [11-12]. The challenge is to introduce tourists to local identity, tourist property 
and cultural attractions and make them become part of that experience. Thus, it is crucial to 
connect all the existing elements of culture and tradition and to form a whole picture 
through the arrangement of this network of public spaces. Previous research shows that the 
most important elements in such network are the linear paths that connect all the tourist 
facilities (Fig. 1). In addition to these connections, urban areas along the water and green 
spaces that offer opportunities for recreation are also very important [11,13,14]. 

a) b) 

Fig. 1. Scheme of spatial tourist elements: а) tourist spaces urban design in the context of 
city; b) spatial tourist elements in the context of the city [11] 

Let's go back to the original interpretation of tourism – escape from everyday life – most 
often escape from work, crowds, traffic, etc. This increasingly leads people to the 
destinations that offer exactly the opposite of the mentioned activities and content. These 
are usually smaller towns, rich in cultural or natural heritage, or even completely 
unurbanized areas. However, this paper deals with urban tourism. Therefore, the further 
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research will focus on the offer of smaller towns, such as Golubac. The fact is that until 
recently, locations like these have been neglected as tourist destinations and that many of 
their open urban spaces are completely unsuited to the needs of tourists. Golubac is a good 
example for this stance. The town disorganized network, inadequate arrangement of open 
public spaces and poor physical connection with the main tourist localities within the town. 

4. Case study – Golubac
Golubac Town in located on the Danube River in Eastern Serbia. The river in this 

section is also a national border to Romania. The town is seat of a small, same-name 
municipality. On the territory of Golubac Municipality, the largest concentration of tourist 
resources is along the banks of the Danube. In this part, the Danube represents a huge 
water surface, suitable for the development of various activities on the water and in its 
banks. Medieval Golubac Fortress (Fig. 2a) is certainly the most valuable heritage asset. It 
is strategically located on a rock at the entrance of the 13.5-km long Golubac Gorge, the 
first section of longest gorge in Europe, the Iron Gates (Serb. Đerdap) [12].  

a) b) 

Fig. 2. The most important cultural and natural heritage in and around Golubac Town: a) 
Golubac Fortress and b) Đerdap National Park (Photo by: B. Antonić) 

Đerdap National Park (Fig. 2b), a strict nature reserve, makes the eastern boundary 
of the town. Furthermore, there is a whole list of smaller tourist attractions in the 
surroundings of Golubac Town: Čezava – a site of submerged cultural heritage located on 
the east, health trails and Crni vrh Viewpoint with a spectacular view of the Danube, 
several sacral buildings with the well-known pilgrimage site of Tumane Monastery. All 
these tourist attractions are not adequately networked with Golubac Town. The settlement 
is located on the banks of the Danube, which in the previous period, due to the border 
position, underdeveloped communications and physical-geographical restrictions, 
remained on the sidelines of the main development flows. Even despite natural 
predispositions, Golubac did not bring its banks to purpose, so it still has an unfinished 
marina without adequate infrastructure and an undeveloped 12-kilometers riverfront [13]. 

The tourism management of the entire municipality is related to the identification of 
the potential of cultural heritage. Accordingly, the primary driver of tourism in this area is 
the aforementioned Golubac Fortress. Reconstruction of the fortress was completed in 
2019, after five years of works, with a significant impact on the increase in the number of 
visitors [15]. Nevertheless, tourist potential has not yet been fully realized. The biggest 
problem is that within the settlement itself, the facilities are not adapted to tourists, so 
visitors do not stay in this area, but come to visit the fortress and a short tour of the other 
mentioned elements from the surroundings. Mobility is limited to smaller micro-locations. 
Moreover, the other forms of tourist service are not sufficiently developed, so a small 
number of cafes and restaurants, as important facilities that can be offered within the 
network of public spaces, cannot satisfy the needs of prospective tourists. Considering that 
Golubac has recently become a booming tourist destination, it is clear that the settlement is 
not adapted to the needs of tourists, but due to further development it is necessary to adapt 
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public facilities and spaces to current needs. Taking all these facts and trends in account, 
the further analyze focuses on the open public spaces of the Golubac settlement and the 
needs of tourists. 
 

4. Analysis and results  
Within Golubac Town, two types of open public spaces are identified – planar urban 

open areas and linear paths (Fig. 3a). The areas identified in this network are the main 
square with library, hotel and post office, the main public park, the market, the area around 
the school with two sport fields, the western marina with direct contact with the Danube, 
the eastern marina with the dock that is not currently in use and the square in front of the 
church. Then, there are linear paths such as the promenade along the river – Danube Quay, 
the main street of Cara Dušan, which is connected to the main square and connects 
Golubac with the fortress and other listed tourist attractions, but it is not made for 
pedestrians and small street along the coast – it is characterised as a small zone with 
catering facilities, with several cafes. There are also several secondary streets that flow into 
the main one. All these spaces have great potential for development, but the entire network 
and the image they form is not at a level that meets the needs of tourists; thus, their 
improvement is desirable. 

 

 
a)                                                   b) 

Fig. 3. Network of open public spaces in Golubac: а) micro and macro location; (I) West 
Marina; (II) Market place; (III) Main square; (IV) Public park; (V) Sport fields; (VI) East 

Marina; (VII) Church square; (VIII) Main street; (IX) Danube quay (author: M. Lazarević) 
(Author: M. Lazarević) b) The main square in Golubac Town (Photo by B.Antonić) 

 
In 2017, the Faculty of Architecture of the University of Belgrade made the survey 

that included two groups of respondents – residents of Golubac and visitors. Based on the 
results it was shown that according to tourists, the most important route is the Danube 
Quay, while locals mostly use Cara Dušana Street. The area around the Golubac Fortress 
and the quay and the coast are equaly important for visitors, while the locals have chosen 
the area around the fortress. They also recognize the part around the port (the future 
marina) and the green area along the quay as important parts of the town. The four most 
important meeting places for both locals and tourists are the port and space around it, the 
town park, the town square and, of course, the market [13]. 
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Fig. 4.The proposal for Golubac Town: (1) Market place within pedestrian shopping area; 
(2) New pedestrian-car street with adjusted  sidewalks; (3) Pedestrian zone with service 

activities (café-resto); (4) New East Marina with small commercial zone; (5) Quay 
extension – new pedestrian connection with fortress (6) Central area(author: M. Lazarević) 

Based on the collected data from all the above open public spaces, the following areas in 
the settlement of Golubac stand out as the most important for tourists: Urban open areas –
green area along the quay, town park, town square, the market, port/marina, area around 
the fortress, and linear path – town quay. All these spaces proved to be important, but not 
as adequately arranged for the needs of tourists. Since mobility is one of the basic needs, 
the linear elements, especially pedestrian connections, stand out significantly. In this case, 
the Danube Quay needs to be improved with content and networked in the most efficient 
way with the most important tourist attractions, in order to enable visitors to move through 
the entire network. On the other hand, the different types of open urban areas stood out, 
which on the other hand imply different purposes and uses. Based on all the above, the 
needs of tourists, content, and images of the city that these spaces form through their own 
elements in the eyes of visitors, and supported by previous theoretical research, the 
following typology of space can be established: Internal walkable route with catering 
facilities; Walkable shopping zone with local products; Green public areas for recreation; 
River quay with urban furniture for a rest, walking and connecting tourist attractions on the 
river side; The main square with the urban furniture and equipment with the offer of 
traditional and local, physical or social elements; Dock or port with all accompanying 
facilities (commercial or shopping zone). 

Conclusion 
Open public spaces in Golubac Town have great potential to gain their new tourist 

dimension, because they have a strong character that is tied to the place itself, which is 
very important when it comes to the image of the city and its uniqueness. However, 
numerous reconstructions and improvements are necessary, and primarily efforts should be 
made to form a single and coherent network of all the mentioned elements with the 
introduction of new facilities, in order to meet the basic needs of tourists. Developing 
linear paths and connections with the additional contents such as cafes, restaurants, small 
points of sale for the purchase of local products, this pedestrian network would establish 
the interaction of the space with tourists and enable their pedestrian mobility. It is 
especially necessary as a prominent linear element to connect with the fortress and thus 
achieve a connection between the two most important spatial elements according to 
tourists. 

Finally, it can be concluded that important aspects that urban tourism should offer is 
providing opportunities for tourists to explore the city, enabling the visitor to connect with 
people in the environment, to provide him with spaces that offer a variety of facilities and 
provide an environment in which the tourist has the freedom to move and explore. In such 
a network of spaces, it is possible to form a special typology that is based on the original, 
but is also supported by the tourist dimension, which implies specific ways of use. This 
typology could be implemented through affordable urban design that have a key role in 
creating and implementing all analysed aspects, in order to create open public spaces that 
would on the one hand offer visitors a quality experience and on the other hand support 
urban tourism. 
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PUBLIC CITY SPACE AS ART IN THE CONTEXT OF WORLD 
PERSPECTIVES AND GLOBAL TRENDS  

Dr Nataša Živaljević Luxor 1, Prof. Dr Nađa Kurtović Folić 2 

National Heritage Foundation, Belgrade, Serbia 

Abstract: Starting from the fact that public space determines identity of the city, 
current world perspectives and global trends are expected to indicate great 
upcoming changes. In this paper, it was analysed how demographic changes, 
perception of public space and transformation of urban landscape affect sizing of 
public space. The key aspects of correlation between public space and 
socioeconomic reality were discussed.  

Key words: disruption, pandemic, public space, global perspectives, cyber space 

1. Introduction

Socio-economic reality has significantly altered due to pandemic which started in 
2019. During huge limitations of movement for prevention of spreading the disease, new 
reality includes empty streets and squares. Europe faced epidemics many times in the 
history, however this one is different, inter alia, because the public life did not stop, but it 
moved elsewhere – out of public space, almost entirely into the cyberspace. Learning from 
experience that big epidemics led to big and important social changes, and starting with 
hypothesis that some of the changes caused by this pandemic will also be irreversible, we 
question how it affects public space.  

2. Transformation of urban landscapes until the disruption

Transformation of urban landscapes makes dynamism of social changes evident, and 
evidences can be easily found in paintings. “Reading” the paintings should include what is 
obvious as well as invisible layers of human activities beyond visible changes. At any 
point it should not be forgotten that paintings are not photographs, and therefore even more 
valuable because they reveal sets of values and aspirations, and some of them are therefore 
unintentionally visionary. 

1 Dr Nataša Živaljević Luxor, National Heritage Foundation, Belgrade, Serbia, luxornatasa@gmail.com, 
2 Prof. Dr Nadja Kurtović Folić, National Heritage Foundation, Belgrade, Serbia, nfolic@gmail.com,  
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 Urban landscape and demography 

Natural and built heritage 

Transformation of rural landscape + Metropolization 

Fragmentation + deconstruction + flattening > abstract thinking and new “landscapes” 

Fig. 1: Transformation of landscape - from top left to bottom right: Canaletto (2) Jan Both, 
(3) Phillips Wouweman (4) Camille Pissarro (1830-1903) (5) Edward Hopper (1882-1967) 

Road in Maine, Cezanne (6) Marcel Duschamp (7) Sketch of the building Guggenheim 
Museum Bilbao 1993-97 by Frenk Ghery (8) 
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For example, in works of Canaletto, one can assume rapid demographic growth (Fig. 
1); in the works of Dutch painters Jan Both and Phillips Wouweman, architectural heritage 
finds its place in the natural landscape. In the paintings of Camille Pissarro it is clear that 
lanscapes date after Industrial revolution which means that natural in them is declaining 
and space for it must be reserved within urban frame. Urbanisation of rural areas is even 
more dramatically presented in painting Road in Main by Edward Hopper. However, the 
most intense transformation of landscape happened in a process of abstract thinking which 
is very much visible in paintings of e.g. Cezanne and Marcel Duschamp. In that process, 
space was exposed to unobjective fragmentation, then deconstruction, and finnaly 
flattening. The drawing of Marcel Duschamp is in graphical seanse very close to scatch of 
Guggenheim Museum Bilbao, designed by Frank Ghery and built roughly 70 years later.  
However, this process seems to be an intermediate step in process of abstracting space 
which led towards accepting a new parallel binary cyberspace. 

3. Disruption and sizing of public space

Preventive measures against Covid19 left public space vacant. Eventually, not 
because depopulation or economic crises, but because the centre of public life moved out 
of the public space in order to continue developing further, in cyberspace. Separation from 
physical leads to many changes: daily habits, physical activities, communication, loss of 
jobs etc. Therefore, the phenomenon is justly considered a global disruption.  

Our demographic reality in numbers is mostly unchanged and that is why the 
disruption is considered artificially caused, by many. At the same time, our need for 
sustainability and land-use efficiency also remains unchanged. The public space was 
vacant or substantially vacant for several months; it may stay more vacant than usually for 
longer time (possibly summer 2021 or 2020), which means long enough for common 
habits in using public space to be significantly changed. It is commonly known that urban 
habits are the most sensitive aspect of urban planning – they do not change with the speed 
of sport car, not even with the speed of bullock cart, but rather like a riverbed – slowly, 
steadily and mostly irreversible. 

How should urban planner determine appropriate size of public space for sake of 
future plans? The question is if it should be bigger – following global growth of 
population, be left as it is – ignoring the changes, or planned much smaller in size because 
public space is not any more a centre of public life.  

4. Lessons from history

We shall not forget that Europe-cantered concept of public square is essentially 
Greek-Roman, based on understanding of: 

- street, as space serving for transit and access 
- square, as place for existing, communication, trade, exchange of public opinions etc.  

Regardless how obvious and logical such structure of a city may seem many cultures do 
not historically have culture of squares. Typically taking example of Japanese cities, as 
proof of that, we should remind here that streets (directed and more controlled than 
squares) are sometimes considered sufficient for urban living – existing by “circulating, 
constantly moving” rather than “steadily being”.  
Taking a brief look at examples of structure of urban fabric, makes the difference visible: 
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Fig. 2: Urban morphology of Kyoto, Japan vs. New York, USA 

5. Historical diversity vs. universality of cyberspace

The example above demonstrates that we inherited concept of space, which is 
typically and unjustly taken for granted. European concept of street&square has been 
cultivated, tested, developed and preserved over thousands of years. There are other 
famous examples of close ties between urban morphology and culture, as the concept of 
Medina in settlements of the Arab world or winding streets of Mediterranean cities which 
are suitable for protection from sun as well as for defence from an enemy. However, 
suddenly due to pandemic, it is required to integrate into those concepts of space, a sphere 
of personal space, a buffer zone which is standardized and universal – the 2m-zone of 
physical distance.  

It is never “too many times” to point out that physical and social distance should not 
be mixed. Nevertheless, they are connected and correlated. Our real space reflexes our 
historical diversity, our accumulated reflexions about our society, our technological 
achievements, as well as our sense of order, our preparedness and ability to maintain our 
environment. Our physical public space is inclusive and has democratic standpoint, and it 
addresses our emotional intelligence, concrete thinking, and belonging to a local 
community. It straitens identity and it is hierarchical. It uses time which has one direction 
and it is considered the constant in practice; it praises space. A cyberspace reflexes our 
personal perception of a global knowledge and trends, which exclude us from seeing 
beyond our ability of abstract thinking (our IQ). It dissolves identities. It is universal. It 
addresses our belonging to many parallel amorphous global communities. It is real but not 
physical and uses variable, bidirectional time. A cyberspace is indifferent to real space-
dimensions but praises real time. It has limited access and it is indifferent to ideology and 
political standpoints. John Dewey as a pragmatist, argued ”what is recognized or called 
reality even as a world, is our object of knowledge and therefore is closely tied with self. 
Man transmutes as a result of his relationship with different events and visions because 
what he observes, hears and feels, impacts and transforms each moment of his life, since it 
is both an individual and collective experience.”  (Alanis, 2019).   

6. Elements of sizing space in hectares

Sizing public space in hectares is normative act which relies on national consensus 
within public domain. Even in EU, where perception of space is similar in all parts, it is not 
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universal. Those differences have a great significance and leads to a variety which enriches 
our physical environment. 

In practice, it often happens that public space is not planned, but adopted i.e. 
essentially “reconstructed” from “what is available” for which we use numerous terms as 
revitalization, rehabilitation, revival etc. which indicates tendency to include as much 
space as possible into public domain. However, its capacity is strictly limited.     
Sizing a public space is fundamentally ergonomic, but from there it can develop in 
numerous directions. Therefore, it is the outcome that counts and which gives 
physiological profile of the community which generated it. It is four-dimensional. The 
speed of consuming public space matters, and (being commonly measured in km/h) it has 
relatively small range. 

Fig. 3: Image of visualization of living in cyberspace in popular culture 
(https://www.psychologytoday.com, 2020) 

7. Elements of sizing space in yottabytes

Sizing cyberspace is based on international consensus in private domain – it is 
decided by companies and market, not by governmental bodies.  The speed covers wide 
range. The capacity of cyberspace is virtually unlimited. It is proven that it may cause 
addiction and that prolonged immersion commonly leads to psychological and other health 
problems. The use can be easily customized and the focus is on individual experience and 
interaction. Sizing of cyber space is defined by the price of memory unit i.e. technological 
process of production. Its size rapidly increases. Currently it is a yottabyte (YB), a measure 
of theoretical storage capacity equal to 2 to the 80th power bytes or, in decimal, 
approximately 1,000 zettabytes, a trillion terabytes (TB) or a million trillion megabytes. 
Approximately 1,024 yottabytes make up a brontobyte. Terabyte was until recently the 
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“unimaginable big”, however 1,000 terabytes in a petabyte, 1,000 petabytes in an Exabyte, 
1,000 Exabyte’s in a zettabyte and 1,000 zettabytes in a yottabyte. Two proposed names 
for the next levels are hellabyte or brontobyte (1,000 yottabytes), and at this time it is not 
yet in use in practice. 

8. Discussion: sizing public space in hectares or in yottabytes

The question if the public space for the future generations should be sized exactly 
the same as in the past, or if it should be smaller because it is partly becoming redundant, 
or if it should be bigger because of large personal sphere which is nowadays required, 
depends on which kind of public sphere we are taking into consideration. Public space is 
and will be sized both in hectares and in yottabytes. The process of decomposition trough 
abstract thinking which was visualized in paintings in late 19th and early 20th century seems 
to be visible aspect of the adoption of human kind to an idea of a cyberspace. It seems that 
the process which affected painting already in 19th century, finally reached the public space 
in 1990s and after 2-3 decades later it became generally evident. The long delay is not a 
surprise if we keep in mind that architecture and urbanism have always been considered “a 
special case of visual arts” which we learned well already from Renaissance theoreticians.   

The growth rate of cyberspace is expected but nevertheless it is impressively high. 
The pandemic contributes significantly to the adopting of the cyberspace as alternative 
public space, and this process is not reversible. Any exclusive conclusion about future 
trends would have to be speculative. However, we can expect that real public space 
diminishes its role as domain for communication. Sizing of such public space will be less 
and less relevant until the topic closes and opens again in another, fresh context.      

9. Concluding remarks

Our socio-economic reality has been significantly altered due to pandemic which 
started in 2019 and that emptied streets and squares. Our public life has already conducted 
in cyberspace for a while, but the pandemic made us become aware of it. Our public space 
is dual and it is up to us if and when we want to embrace it. It already became our 
collective reality, which, after John Dewey, translates one`s approach to reality “trough 
those things he is taught that allow him to grasp what his environment has to offer to 
produce artefacts, using his knowledge and experience. In this context, art is experience.” 
(Alanis, 2019). The same words written as a comment of Jordi Claramonte in prologue to 
Art as experience, can refer to the subject discussed in this essay. Our physical public 
space is work of art, and so it is the public space which we collectively created in 
cyberspace. Eventually, the entire cyberspace is a work of art with emphases on 
experience, not on reality. It is individual choice of each of us to become followers of that 
art or not.   
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Abstract: The present report is made to identify key issues of Bulgarian building 
regulations for the type of warehouse building and distribution center, which is 
widely used in contemporary building and construction activities. The main goal is to 
assess the scope, completeness and compliance of the applicable law and building 
codes, and to determine the prospective directions for supplementation and 
development of national laws. 
The detailed classification, the general plan and volume scheme of the storage, the 
type and composition of the functional zones are initial data for supporting 
regulations in respect of warehouse building. The legal provisions have been 
systematically analyzed according to each specific object. In the applicable national 
law significant nonconformities and incompleteness are found, as well as 
unreasonable duplicates of valid documents have been noted. Legislative proposals 
for change of the norms are justified by scientific evidence, which is important for 
the overall architectural design and the implementation of investment projects. 

Key words: building codes, building regulations, norm requirements, facilities 
criteria, approved guidance, industrial building, storage, warehouse building, 
distribution center, logistic center, architectural design 

1. Въведение
Изследването на типа складова сграда е актуално в съвременността предвид 

изграждането и функционирането на голям брой и разнообразни архитектурни 
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обекти от тази типология. Ефективното строителство и експлоатация на складовата 
сграда при пълно съответствие с нормативните изисквания е необходимо условие 
при нови инвестиционни предложения, както и при модернизация, преустройство и 
реконструкция на съществуващо производствено предприятие или складово 
стопанство. 

Обект на изследване са складовите сгради и стопанства предназначени за 
закрито търговско складиране на стоки и изделия при конкретен режим на 
съхранение. Предмет е действащата нормативна уредба от закони, наредби и 
стандарти в РБългария, която е приложима при перспективните функционални и 
технологични особености на самостоятелните складови сгради и стопанства и 
архитектурно-конструктивното им решение. Целта на доклада е оценка на цялостта 
и обхвата, пълнотата и съответствието на нормите, и определяне на перспективни 
насоки за допълването и развитието им в контекста на обществено-икономическите 
условия и нормативната рамка през XXI век. 

Оптималното и ясно национално нормиране на типа складова сграда в 
съответствие със съвременните основни изисквания към строежите, определени и в 
приложимите регламенти на Европейския парламент, са рационална база за 
архитектурно-пространствено и строително-конструктивно решение при 
проектиране, изпълнение, функциониране и поддържане на сградите и стопанствата.  

 
2. Складова сграда и стопанство – специфика, структура, типове и видове  
Складът е предназначен за временно съхраняване на суровини и материали, 

части, полуфабрикати и готова продукция (стоки) в мястото на производство или на 
потребление, или по пътя на движение между тях. В складовата сграда се изпълняват 
процеси (разтоварване, приемане, съхранение, издаване и натоварване) 
по складиране на стоки, изделия и материали [1]. Дефинирани са два основни типа 
склад – самостоятелен (търговски) и производствен, съобразно място в 
производствено-търговския процес, спецификата на технологичните дейности и на 
цялостното архитектурно решение (Фиг. 1). 

 

 
Фиг. 1. Дистрибуционен център JYSK – Божурище (класификация: много голям по РЗП, 
взаимосвързано и самостоятелно конструктивно решение, съхранение на стелажи) [2] 

 
Класифицирането на всеки от двата типа склад в редица подтипове по 

организация и управление е в пряка връзка с всички аспекти на сградата. 
Последващо систематизиране на складовата сграда по вид е на основата на четири 
групи характеристики – устройствени, технологични и функционални, 
архитектурно-конструктивни, и технически инсталации и безопасност. Определящи 
и с най-голямо значение за настоящата тема са следните осем включени н групите 
класификации: разположение в отделни видове територии, начин на съхранение 
на товарни стокови единици, санитарно-хигиенни и екологични изисквания, 
температурен режим на складови процеси, разгъната застроена площ и/или 

72



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

застроен обем, конструктивно решение по обвързаност, конструктивна система 
и строително-конструктивна система, и категория по пожарна опасност (Фиг.2). 

Фиг. 2. Складова база за електроматериали ДИМОВ – Аксаково (класификация: малък по РЗП, 
самостоятелно конструктивно решение, съхранение на стелажи) 

При изцяло развит логистичен цикъл на товарите в складовата сграда пълната и 
функционална структура включва всички обособени зони за технологични процеси: 
зона за приемане, зона за същинско съхранение, и зона за издаване, включително и 
товаро-разтоварните рампи [3]. При комплексно развит склад се включват и три 
обслужващи комплекса: обществено обслужващ, за спомагателни дейности, и на 
техническата инфраструктура [4].  

 Подробната класификация, плановата и обемната функционални схеми, вида 
на включени технологични зони и елементи, и тяхното самостоятелно или 
интегрирано композиране са изходни данни за нормативно регулиране на типа. 

3. Отразяване на складови сгради и стопанства в нормативната уредба
Изискванията към складовите сгради и стопанства се определят в българската 

нормативна уредба при взаимовръзка с третирането на типа на архитектурния обект 
в научната литература, и конкретните решения при проектирани и изградени 
инвестиционни проекти за строежи в страната и чужбина. 

В обзора на състоянието на отразяване на предмета на статията са разгледани 
действащите закони, подзаконови нормативни актове и стандарти на национално 
ниво, свързани с проектирането, изграждането, приемането и функционирането на 
складовите сгради. Успоредно с националните нормативи са анализирани и 
приложимите чуждестранни документи, за да се систематизират изискванията и 
правилата, които са перспективни или наложени върху типа сграда. 

Нормативните документи могат да се систематизират в зависимост от 
конкретния им обект на нормиране и по групите основни характеристики за 
складовата сграда и стопанство, към които се отнасят:  

1. С дефиниран конкретен обект складови сгради – Складове с общо
предназначение. Норми за проектиране публикуван през 1984 година, и други 
седем наредби за проектиране и строителство на складове в зависимост от вида на 
складираните продукти или отпадъци, и изискваните режими за тяхното съхранение. 

2. С обект други типове сгради, отразяващи се и при складови сгради и
стопанства – Норми за проектиране на генерални планове на промишлени 
предприятия от 1988 година, Норми за проектиране на производствени сгради за 
промишлени предприятия от 1988 година и Норми за проектиране на обслужващи 
сгради и помещения към промишлени предприятия от 1982 година, които са 
приложими на основание на 20, алинея 2 от ЗУТ. 

73



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

3. Дефиниращи основни функционални елементи на складови сгради и
стопанства, каквито са комуникационната инфраструктура за товари (елементи на 
железопътен транспорт, товарен автомобилен транспорт, и на пристанища) и 
товара-разтоварни рампи – Наредба No РД-02-20-2 от 2017 година за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните 
територии, Наредба No 55 от 2004 година за проектиране и строителство на 
железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от 
железопътната инфраструктура, и други норми за видовете техническа 
транспортна инфраструктура. 

4. С общо поле на приложение включително и за безопасност при пожар
– Закон за устройство на територията и поднормативните актове към него
включващи основни норми за устройството и застрояването на урбанизираните 
територии и извън границите на тези територии, и Наредба No Iз-1971 
от 2009 година за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар и Наредба No Iз-2377 от 2011 година за правилата и нормите 
за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. като нормират цялостното 
изпълнението на строежите – технологични и функционални връзки, 
архитектурно-конструктивни характеристики, и технически инсталации. 

За всеки строеж се изисква съответствие с основните изисквания, за 
удовлетворяване на което е необходимо спазването на действащите нормативни 
актове и технически спецификации. при систематизирани характеристики от 
четирите основни групи: устройство и застрояване, технологични и функционални, 
архитектурно-конструктивни, и технически инсталации и безопасност. 

4. Резултати от изследването на нормативната уредба в РБългария
Основните нормативни документи относно проектиране на складови сгради и 

стопанства са от 80-те години на XX век, като не са претърпели съществени 
изменения и обновяване, въпреки значителното обществено-икономическо развитие 
от тогава. В цялостната нормативна база най-съвременни са документите по 
устройство на територията и наредбите за безопасност при пожар от първото 
десетилетие на XXI век, както и нормите за транспортна инфраструктура и повечето 
хармонизирани европейски стандарти от последните години. Всички български 
нормативи са претърпели многобройни изменения или цялостни редакции. С това е 
създадена съществена нестабилност и несигурност в процеса на инвестиционно 
проектиране и строителство.  

Фиг. 3. Складова база хранителни продукти ЛИДЛ – Равно поле, Софийска област (класификация: 
много голям по РЗП, самостоятелно констр.решение, подово съхранение и съхранение на стелажи) [5] 

Складовата сграда в много аспекти има сходни нормативни рамки с 
производствената сграда предвид еднаквите или близки санитарно-хигиенни 
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изисквания, изисквания за опазване на околно среда и на водите, и за безопасност 
при пожар. Но самостоятелният склад по подтипове и видове се характеризира и с 
редица специфични особености и насоки за развитие, които са основа за отделянето 
му в обособен тип промишлена сграда – преобладаващ процес на съхранение на 
стоки и материали, голям дял на товаро-разтоварни рампи и комуникационни площи 
в генералния план, интегриране на технологично оборудване като носеща 
конструкция и други (Фиг. 3). Много изисквания към производствена сграда 
не са приложими в разглежданите складове – не се извършва получаване, 
обработване, използване на газове, течности и вещества, няма производствени 
процеси с дефинирани пожароопасни и взривоопасни зони, липсват развити 
площадкови технологични инсталации и други. 

В българските норми за складове с общо предназначение е зададена общата 
рамка за разглежданите сгради, но е стеснен кръгът на приложение като са 
изключени складове за: сухи минерални торове и химически средства за защита на 
растенията, за лекарства и медикаменти, и сгради-хладилници [6]. Всички 
изключени видове притежават характеристиката на самостоятелен склад и тяхната 
специфика е само в полето на здравно-медицински или ветеринарно-медицински 
изисквания, които би следвало да се допълнят. Изключването на складови сгради … 
към промишлените предприятия оставя проблема за складовата сграда неизяснен 
като класификация и съдържание, защото и в наредбата за производствени сгради 
не се коментира спецификата на производствения склад. Не се споменава склад за 
отпадъци и въобще проблемите за третиране на отпадъци. В текстове складът 
не е описан по редица параметри, които са важни за архитектурно-строителното 
решение – например: подтипове склад, видове според достъп до товарни 
стокови единици, санитарно-хигиенни и екологични изисквания, технологично 
оборудване, характеристики и значимост на строежа, системи за физическа защита, и 
други. Неизяснени са използваните понятия основна складова площ и зона за 
стоково съхранение. Включеното съхранение на единични пакети и кашони, и дори 
единични бройки стоки не е съответно на съвременния нарастващ товарооборот. 
Изискването за единен вход/изход е в противоречие с развитието на комуникационна 
инфраструктура и с изискванията за безопасност на пешеходния достъп. Въпросите 
за комуникацията за товарите и товаро-разтоварните рампи са частично отбелязани, 
без да се споменава използването на железопътен и воден транспорт. Редица 
нормирани стойности не са актуални с оглед развитието на техниката и 
технологиите, като височина на рампи, средни натоварвания върху една тара, 
междуосови координационни разстояния и други. Препращането към други 
нормативни документи и стандарти е преобладаващо при липса на конкретика и без 
да се представя спецификата им за вида складова сграда. Това е основание да 
се приеме за непълна и недостатъчна наредбата за складове с общо предназначение и 
за неаргументирано препращането почти изцяло към нормите за промишлени 
предприятия. Този извод се потвърждава и от анализа на чуждестранните норми, в 
които самостоятелните търговски складове са в отделна класификационна категория. 

В разгледаните норми за други видове складови сгради са вписани 
преобладаващо организационни изисквания и частично класификации, без да се 
представят правила за архитектурно-конструктивното решение. Почти 
не се включени въпроси свързани с носещата конструкция и ограждащите елементи 
на сградата, а тези за довършителните работи са маркирани с оглед на спецификата 
на съхранението. Техническите инсталации в повечето случаи са само изброени по 
видовете без друга конкретизация. 
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В наредбите за производствени и обслужващи сгради са изведени общите 
принципи и ограничения за определяне на местоположението и ситуиране им, и са 
структурирани изискванията относно генералния план и архитектурното изпълнение. 
Но редица ограничения не са приложими при складови сгради. Съдържат се 
технически и инфраструктурни указания, които не са актуални, а не се разглеждат 
важни въпроси за архитектурно-планировъчното решение при складова сграда и 
стопанство, като: комуникационни площи, системи за физическа защита, 
конструктивни системи и схеми. Също както и в други наредби са фиксирани 
стойности на параметри и отстояния, които са променени с последващи 
нормативни документи.  

Във всички подзаконови актове с възможно приложение и при складова сграда 
и стопанство проличава факта, че са създадени при действието на друг обществен 
строй и в коренно различна социално-икономическа обстановка. Използваната 
терминология не отговаря на съвременните редакции на закони в областта на 
устройството на територията, както и в редица други области на обществения живот. 
Препращането в текстовете към неактуални други наредби и стандарти е пречка за 
правилното прилагане на нормата. 

Фиг. 4. "Зелен" склад ЗАГОРКА – Стара Загора, област Стара Загора (класификация: среден по РЗП, 
самостоятелно конструктивно решение, подово съхранение) [7] 

С наредбата за комуникационно-транспортната система се цели осигуряване 
на ефективно използване на урбанизирани територии и на отделни архитектурни 
обекти, постигане на максимална безопасност за всички участници в движението и 
ефективно изграждане на устойчива и мобилна работна среда. Но за гарантиране 
ва бърз, лесен и удобен трансфер на товари, което е свързано с използване на 
товарни моторни превозни средства, е наложително нормиране на редица техни 
характеристики – геометрични размери, натоварвания, оптимални ъгли на 
паркиране, и траектории на движение, по видове превозни средства (Фиг. 4). 

Наредбата за железопътната инфраструктура определя изисквания към 
изграждането на железопътни линии и обекти, които осигуряват постигането на 
съвместимост с инфраструктурата на трансевропейската железопътна система и 
адекватна възможност за интермодалност. В цялост липсват последователна 
класификация и графично представяне на товаро-разтоварните рампи и 
разтоварищата за товарни железопътни вагони и изясняване на съответствието им с 
нормирания минимален строителен габарит 1-СМ 2 и с техническата експлоатация 
на съвременните типове товарни вагони за превоз на стоки и материали. 

В нормативите за безопасност при пожар са обхванати важни изисквания 
относно разположение, планово решение, и основни технически показатели на 
складова сграда [8]. Но функционално дефинираната фиксирана площ за едно 
работно място от 30 m2/p и изчислителния брой на хора, които се предвиждат за 

76



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

пребиваване и евакуация от складови помещения, не са актуални за самостоятелен 
(търговски) склад, особено при среден и по-голям клас по площ и при автоматизиран 
обект. Определени се допустимите видове строителни конструкции и материали, и 
изискуемите им технически характеристики, както и минималните инсталационни 
решения приложими в типа сграда. Фиксирани са специфични изисквания за 
складова сграда, но те не са разгледани в детайли особено за строежи със увеличено 
количество на съхранявани стоки – при стелажни и високо стелажни системи на 
съхранение. Допълнително внимание би следвало да се отделя на активните мерки за 
безопасност при пожар. Не е аргументирано включването на склад за съхраняване на 
минерални торове в строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4, 
защото няма основното определение относно безопасността при пожар на подкласа – 
селскостопанска сграда, а е с всички характеристики на строеж от подклас Ф5.2, 
като складова сграда за съхраняване на твърди горими вещества н горими опаковки. 

По законовата уредба за устройство на територията основната категоризация 
на номенклатурата на видовете строежи е в зависимост от характеристиките, 
значимостта, сложността и рисковете при експлоатация [9]. Строежите на складови 
сгради се категоризират основно по критерия брой работни места в зависимост от 
максималния брой на работните места, определен в инвестиционния проект, при 
спазване изискванията на нормите за безопасност при пожар (Фиг. 5). По 
действащата наредба броят на хората в помещенията и строежа на складова сгради 
може да се определи по повече от един начин. А при съвременна складова сграда с 
голяма степен на автоматизация на технологичните процеси, броят на работниците е 
относително малък и не е директно обвързан с други характеристики на строежа . На 
основание на горното може да се приеме, че използването на критерия брой 
работни места при основната категоризация на разглежданите строежи е 
необоснован и силно компрометиран. В законовите текстове по типове сгради се 
определени различни основни критерии: за обществени – разгъната застроена 
площ и капацитет за посетители, а за жилищни – характер на застрояването в 
зависимост от височината. Тези критерии в своята общност много по-точно биха 
дефинирали основните характеристики и сложността на складовата сграда. 

Фиг. 5. Обслужваща сграда с офиси и склад СОФСТОК – София, област София (класификация: голям 
по РЗП, самостоятелно конструктивно решение, съхранение на стелажи) [10] 

В действащата номенклатура на видовете строежи е изпуснато въобще 
вписването на складови сгради за видовете строежи от втора категория, трета 
категория и четвърта категория. Нито в дадената дефиниция на производствена 
сграда, нито в самостоятелна дефиниция е включено предназначението на сгради за 
съхранение на стоки и материали, и по този начин складовете са с частично

77



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

неизяснена номенклатура. Отделно при определянето на обхвата на видовете 
строежи от първа категория е неправилно изписано ʺ…складовете…ʺ, а не складови 
сгради, както правилно е посочено при строежи от пета категория. При определяне 
на видовете строежи сградите на складове за търговия са класифицирани 
немотивирано във вида за обществено обслужване в областта на търговията, 
общественото хранене, услугите и хазарта съгласно номенклатурата на сградите, 
съоръженията и на самостоятелните обекти за обществено обслужване. 

Цялостното разглеждане на нормативната база констатира значителни 
несъответствия и непълноти относно обекта на настоящото изследване, при 
неоснователно създадени прекалено голям брой документи, Това изпъква по-силно 
при съпоставяне с изводи от изследване и анализ на проектирани и изградени 
складови сгради и стопанства. 

Изводи, приложения и/или насоки за бъдеща дейност 
Направените подробни научни изследвания дават възможност за формиране на 

препоръки за актуализиране и усъвършенстване на нормативната база в РБългария, 
което е от съществено значение за изпълнението на инвестиционни проекти и за 
общото развитие на научното знание и законовия ред в устройството на територията. 
Обосновават се цялостни предложения за промяна и допълване на нормите относно 
предмета на изследването, които са описани в четирите определени групи норми. 

1. Към норми с дефиниран конкретен обект складови сгради:
 определяне на основни понятия, като складова сграда, складово стопанство,
товарна стокова единица и товаро-разтоварна рампа, които да се използват във 
всички норми. 
 предлагане заглавие на подзаконов нормативен акт Самостоятелни складови
сгради и стопанства, което отразява спецификата на разглеждания обект, като 
елемент от дистрибуционната система, с извършване само на складови процеси по 
приемане, съхранение и издаване. 
 включване в областта на приложение на видове складове: склад за сухи
минерални торове и химически средства за защита на растения, склад за лекарства и 
медикаменти, а след допълнителни проучвания и на хладилен склад. 
 обхващане на складове за отпадъци, както и общо въпросите за временно
съхранение и/или третиране  на отпадъци от площадка на самостоятелен склад. 
 допълване на геометрични размери и други технически параметри на
ситуационни отстояния, товарни единици, функционални елементи, конструктивни 
модули и други. 
 включване и/или допълване на отделни раздели за системи за физическа защита,
за конструктивни системи и схеми, и за технически инсталации. 
 актуализиране на списък на стандарти и норми за строителни и инсталационни
изпълнения с поле на приложение в самостоятелни складови сгради и стопанства. 

2. С обект други типове сгради, отразяващи се и при складови сгради:
 определяне на общи и различни нормативни текстове на проекти за две
наредби Самостоятелни складови сгради и стопанства и Складови сгради и 
спомагателни стопанства към промишлени предприятия. 

3. Към норми за функционални елементи на складови сгради и стопанства:
 разглеждане и обосноваване на специфика на комуникационната инфраструктура
за товари към товаро-разтоварни рампи в складово стопанство. 

4. С общо поле на приложение, включително и за безопасност:
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 при устройство на територията допълване на категоризацията на самостоятелни
(търговски) складови сгради в зависимост от характеристики и рискове при 
експлоатация по критерии разгъната застроена площ и характер на застрояване. 
 промяна в категория III по характеристики и рискове при експлоатация, от
сегашната категория I за складове за химични препарати за растителна защита и 
минерални торове. 
 вписването на типа сграда склад в текстовете за видовете строежи от втора,
трета и от четвърта категория по номенклатурата на видове строежи. 
 заличаване от номенклатурата на видовете строежи на сгради на складове
за търговия във текстовете за видове сгради и съоръжения за обществено 
обслужване в областта на търговията, общественото хранене, услугите и хазарта. 
 включване на раздел за безопасност при пожар при складове със увеличено
количество на складирани стоки и материали – при стелажни системи на съхранение. 
 определяне на складове за съхраняване на минерални торове в строежи във
подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 (вместо в подклас Ф5.4), като 
складова сграда за съхраняване на твърди горими вещества н горими опаковки. 

Пълното и еднозначно дефиниране на нормативните изисквания към типа 
складова сграда са база за създаване на адекватен, безопасен и икономически 
ефективен архитектурен обект със собствено естетическо въздействие от всяко 
инвестиционно предложение за самостоятелна складова сграда и стопанство. 
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[7] арх.Димитър Батчиев и арх.Николай Гълъбов обект "Зелен" склад ЗАГОРКА – 

Стара Загора, област Стара Загора, 2013. 
[8] * * Наредба No Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от МВР и МРРБ, обн. 
ДВ, бр.96 от 04.12.2009 г. 

[9] * * Наредба No 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, 
издадена от МРРБ, обн. ДВ, бр.72 от 15.08.2003 г. 

[10] Иво Петров–Архитекти ООД обект Обслужваща сграда с офиси и склад 
СОФСТОК – София, област София, 2013. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В НОРМАТИВНИЯ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНОТО 

УСТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, ЗА 

ГРАДОУСТРОЙСТВОТО И СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ. 

Борислав Борисов
1

ВСУ „Любен Каравелов” – София 

IMPROVING THE EFFICIENCY IN THE REGULATORY REGULATION 

FOR THE TERRITORIAL PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT, 

FOR URBAN PLANNING AND BUILDING 

Borislav Borisov 

VSU “Lyuben Karavelov” - Sofia 

Abstract: 

It is necessary to improve the efficiency in the normative regulation for the planning 
of the territorial organization and the regional development in Bulgaria. Legislative 
reform in the field of spatial planning, urban planning, investment design and 
construction is possible in compliance with the professional basic principles, for 
which there is a scientific basis and which can motivate the texts of three new laws, 
law on spatial planning and regional development, law for urban planning and 
construction law. By defining these principles, scientific and professional 
cooperation, dialogue and consensus on improving efficiency in the regulatory 
framework can be sought. 

Key words: normative reform, laws, territorial organization, regional development, 

urban planning, design, construction 

1. Въведение

Много са становищата, критиките и препоръките отправени към 

съществуващото правно регламентиране чрез ЗУТ и ЗРР на планирането на 

териториалното устройство и на регионалното развитие, но до сега няма цялостни 

научни изследвания по темата. Процесът на евроинтеграцията на РБългария 

изисква прилагането на доказалите се практики в европейските страни и запазване 

на устойчивите национални традиции. В това отношение специално внимание 

заслужава законодателството на държавното, регионалното и устройственото 

планиране в немския и австрийския опит, с който традиционно е свързано 
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българското законодателство. Многогодишната национална традиция на нашето 

законодателство в тази област обосновава необходимата приемственост и 

устойчивост по отношение на наложили се в практиката определени принципи, 

съдържание, видове планове, проекти, документи, процедури и терминология.  

Цялостният опит от прилагането на ЗУТ и ЗРР през последните години, 

постоянните  изменения и допълнения в тях, включително прехвърляне на 

разпоредбите за държавното устройствено планиране на територията (надобщинско 

пространствено развитие) от ЗУТ в ЗРР през 2012 г., последните промени от 2020 

година в ЗРР с които се приемат предложенията на автора за по-интегрирано 

планиране, професионалната критика и изследването на общественото мнение 

дават основание да се твърди, че са се създали обективни условия  и предпоставки за 

нова цялостна законодателна реформа, чрез която да се постигне подобряване на 

ефективността в нормативния регламент за планирането на териториалното 

устройство, на регионалното развитие, на градоустройството и строителството.  

2. Постановка на проблема

От една страна твърде обемистия и смесен по предмет и съдържание, 

относително разнороден като действие ЗУТ, както и прекомерно усложнените и 

бюрократизирани процедури в него създават мотиви и възможности за 

преосмислянето му в посока неговото разделяне на два отделни, взаимно обвързани 

закона, каквито могат да бъдат евентуално "законът за градоустройството" и 

"законът за инвестиционното проектиране и строителството". Тези нови закони 

могат да обособят специфичните нормативни регламенти на градоустройственото 

планиране и инвестиционно-строителния процес в самостоятелни нормативни актове 

с намалена регулаторна тежест. 

От друга страна трябва да се отбележи, че с не по-малки и подобни на горе 

цитираните основания в ЗРР също са необходими изменения и допълнения в посока, 

на опростяване и облекчаване на процедурите по него. Тенденцията за интегриране 

на териториалноустройственото и градоустройственото планиране с 

регионалното развитие и инвестиционния процес, която застъпва авторът през 

последните десет години частично се реализира с промените в ЗРР от 2020г. 

Твърде дискусионно в този закон остава разделянето на територията на 

България в шест планови района от ниво 2, съгласно чл.4, ал.3 от ЗРР, така 

наречените региони, както и разделянето на територията на страната на два 

района от ниво 1, съгласно чл.4, ал.2 от ЗРР. Друга положителна промяна в ЗРР от 

настоящата година е наименованието РЕГИОНИ, което липсваше до скоро в закона. 

За да се илюстрира обективната необходимост от единна законодателна 

реформа е достатъчно да се посочи факта, че за територията на Столична община 

(както и за много други територии в страната) бяха предвидени прекомерно много, 

дори взаимно съдържащи се и препокриващи се планови документи, които е 

показателно и достатъчно само да изброим за да се забележи излишното 

преповтаряне и усложняване на плановия инструментариум. Такива са например 

регламентираните в ЗРР и ЗУТ: Стратегия за развитие на област София 

дублираше Общинския план за развитие на Столична община, Регионалната 

схема за пространствено развитие на област София дублираше Концепцията за 

пространствено развитие на Столична община, Интегрираният план за градско 

възстановяване и развитие нямаше нормативен регламент и т.н. – всичко това 

по ЗРР и отделно по ЗУТ и ЗУЗСО - Общ устройствен план на Столична община, 

рамкова програма за прилагане на ОУП на СО, структурни и специализирани 

програми за прилагане на ОУП на СО, всички подробни устройствени планове и др. 
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Към това пъстро разнообразие от взаимно дублиращи се и взаимно изключващи се 

документи могат да се добавят и много различни аналитични и прогностични, 

стратегически, планови и програмни документи и материали приемани от 

общинските или държавните органи, касаещи територията на Столична община. Към 

тях през последната година се добави и т.н. "Визия за развитие на Столична 

община", която не е регламентирана в нито един нормативен документ. При такива 

условия и обстановка едва ли има голяма и обществено полезна за Столична община 

инвестиционна инициатива, която да е в състояние оптимално и бързо да се 

допусне, съгласува, координира, планира, проектира и евентуално разреши, да 

преодолее бюрократичната и административната тежест за да стигне до своята 

успешна и ефективна реализация. По примера и в сравнение на ФРГермания може да 

се посочи, че за гр. Берлин Общият градоустройствен план (ОГП) изпълнява ролята 

на всички държавни и регионални, териториално-устройствени планове и 

документи, което е нормативно регламентирано в техния специален закон - 

RAUMORDNUNGSGESETZ (Закон за териториалното устройство). 

От друга страна същата бюрократична и административна тежест ненужно 

поглъща много обществени и частни ресурси, време и персонал и по този начин губи 

своята ефективност. Всичко това води до убеждението за необходимостта от 

преосмисляне на създалото се статукво в съществуващата нормативна уредба на 

РБългария в този сектор, както по отношение на ЗУТ, така и на ЗРР, което пречи на 

ефективното развитие на цялостния инвестиционен процес – от планирането, през 

проектирането до строителството. Необходимо е подобряване на ефективността в 

нормативния регламент за планирането на териториалното устройство и 

регионалното развитие в България . 

Законодателната реформа в областта на териториалното устройство, 

градоустройството, инвестиционното проектиране и строителството  е възможна 

единствено, ако се опира на професионалните основни принципи, за които има 

научна обосновка и с които могат да се мотивират текстовете на три нови 

законопроекта. С дефинирането на тези принципи може да се търси научно и 

професионално сътрудничество, диалог и консенсус в няколко направления, както 

следва: 

- Кодифициране и интегриране на всички закони в сектора, като ЗРР, ЗУТ, 

ЗКИР, ЗМСМА, ЗУЗСО, ЗУЧК, ЗКАИИП, ЗКС, както и на много други спец.закони 

част от които са: за културното наследство, за водите, за горите, за земеделските 

земи, за защитените територии, за опазване на околната среда и др. 

Синхронизирането на цялата нормативна уредба върху едни и същи принципи, 

терминология и стил, в т.ч. координация, кодификация и взаимно обвързване на 

законови и подзаконови нормативни актове в областта на регионалното развитие, 

устройственото планиране и свързаните с него вещни права, инвестиционното 

проектиране и строителството, предполагат положителни последствия от 

нормативната реформа.  

- Облекчаване и опростяване на инвестиционния разрешителен режим и 

намаляване до възможния минимум на бюрократичната тежест, стимулиране на 

инвестиционната инициатива и  на ПЧП. 

- Подобряване на капацитета на публичната администрация и 

ограничаване на корупционната среда. 

- Повишаване на ролята и отговорността на неправителствения сектор, в 

т.ч.  на браншовите камари, в териториалноустройственото, градоустройственото 

и регионалното планиране, инвестиционното проектиране и строителството. 
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- Гарантиране на публичност и прозрачност при демократично и 

професионално провеждане на процедурите в условията на ясно дефинирани 

правила и приоритети за защита на публичния интерес. 

- Приемственост по отношение на дългогодишно действащата национална 

нормативна база относно видове планови документи, терминология, процедури и др. 

фактори даващи възможност за безболезнено и плавно адаптиране на нови 

законодателни текстове към съществуващата устойчива практика. 

- Прилагане на добрите практики от европейското законодателство. 

Проучване, анализиране и ползване на опита от нормативната уредба в Германия и в 

Австрия. 

Горепосочените принципи на една устойчива във времето законодателна 

реформа в този сектор, както и обосновката и мотивите за промяна създават 

предпоставки за предвиждане на общ пакет от три взаимосвързани в синтез и като 

визия законопроекта. Всеки един от тях има обособен предмет на приложение и 

обхваща един от трите ясно изразени полета на цялостния планов и инвестиционно-

строителен процес – от държавното териториалноустройствено и регионално 

планиране, през общинското (местното) градоустройствено планиране до 

конкретното инвестиционно проектиране и строително изпълнение, включително 

въвеждането в експлоатация. 

ПЪРВИЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ, който е по предмета на настоящото 

проучване, се разглежда под работното наименование „Закон за териториално 

устройство и регионално развитие”. Като негова основа може да послужи 

съдържанието на сегашния закон за регионално развитие. Полезно е да се ползва 

опита на ФРГермания и на Австрия, където аналогичния закон се нарича 

"Raumordnungsgezetz" /закон за териториалното устройство/. 

ВТОРИЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ се разглежда под работното наименование 

„Закон за градоустройството”. Като негова основа служи сегашния закон за 

устройство на територията включително частта му относно устройственото 

планиране – общи и подробни устройствени планове. В него е целесъобразно да се 

интегрират специфичните норми, които понастоящем са регламентирани в ЗУЗСО и 

ЗУЧК. Този закон би трябвало устойчиво да урежда трайните обществени 

отношения в устройственото планиране. 

ТРЕТИЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ може да се разглежда под работното 

наименование „Закон за строителството”.  Като негова основа служи голяма част 

от сегашния закон за устройство на територията в.т.ч. частта му относно 

инвестиционното проектиране, строителството, въвеждането в експлоатация и 

строителния контрол. 

През последните десетина години след създаването със закон на 

професионалните камари – Камарата на строителите в България, Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в България се 

очакваше да се подобри законодателството и да се разтовари публичната 

администрация от несвойствените за нея функции. За съжаление вместо облекчаване 

на инвестиционния процес се стигна до неговото усложняване, бюрократизиране, 

забавяне, оскъпяване и в крайна сметка до това, че всички участници в този процес 

осъзнаха необходимостта от промяна и подобряване на ефективността в 

нормативния регламент за планирането на териториалното устройство и 

регионалното развитие и за градоустройството и строителството в България. 

Възможната промяна е в много направления. Могат да се изброят няколко: 

- редуциране на броя и видовете задължителни по законов регламент планове, 

проекти, процедури, съгласувания, лицензионни и разрешителни режими; 
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- интегриране на териториалноустройственото, градоустройственото и 

регионалното планиране; 

- намаляване и по-логично от гледна точка на териториалноустройствента 

специфика деление на територията на страната на обособени райони за планиране. 

По NUTS1 /ниво 1/ от два на един район и по NUTS2 /ниво2/ от шест на четири 

района /региона/. На този въпрос е целесъобразно да се спрем отделно; 

- въвеждане на опростени процедури в градоустройственото планиране, 

инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация; 

- избягване на дублиранията на функции и повторенията на отговорности и 

задължения – например авторският надзор е възможно в много случаи да не се 

дублира със строителния надзор; 

- въвеждане на единни тарифи за аналогични услуги извършвани от 

публичните администрации и операторите с държавно регулиране, при което ще се 

опростят взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес и ще се 

избегнат недоразумения и необясними контрасти, при които например едни и същи 

вид издаване на разрешение за строеж да струва като цена на услуга коренно 

различна величина; 

- въвеждане на единни правила и норми, както за устройственото планиране за 

цялата територия на страната, така и за планиране на разполагането на преместваеми 

обекти  при запазване на свободата местните органи за самоуправление да определят 

конкретния регламент чрез съответните планови схеми. 

От извършеното научноизследователско изследване по темата на 

историческото развитие на българската традиция в законодателството, относно  

териториалното устройство, градоустройството, инвестиционното проектиране и 

строителството, проучване на чуждия опит и анализа на дискусионните принципи и 

разпоредби  в законодателната рамка, които подлежат на преосмисляне, могат да се 

предложат следните законопроекти: 

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ТЕРИТОРАЛНОТО УСТРОЙСТВОТО И 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ (ЗТУРР) 

Проектът на „Закон за териториалното устройството и регионалното 

развитие” като предмет на своя нормативен регламент трябва да се ограничава в 

обхвата, предмета и съдържанието на материята от сега действащия ЗРР.  

В този проект е целесъобразно да се предложи ново деление на нивата на 

планиране, с опростяване на съществуващата категоризация и йерархична  

структура на плановия процес и с по-правилно групиране на териториите по основен 

териториално-устройствен, регионален и функционален признак. Правилно е да се 

намали броя на районите за планиране по NUTS 2 от шест на четири, при което да се 

постигне по-равномерно разпределение на населението по региони и по – 

правилното им оформяне по функционален признак. Такива са Дунавския регион, 

Черноморския регион, Тракийския регион и Югозападния регион. 

В същият проект е целесъобразно да се отбележи, че предложенията на автора 

за интеграция на териториалноустройственото и регионално планиране в 

единни стратегически и планови документи, вече е възприето с промените от 

настоящата година, което надявам се ще доведе до по-добра ефективност на 

плановия процес като цяло и до икономия на ценни и обществено полезни ресурси, 

време и персонал. Можеше да се постигне редукция на по-малко вида планови 

документа, така както е показано на схемата. За онагледяване на част от 

предвидените промени в законопроекта, застъпвани години наред от автора за 
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териториалното устройството и регионалното развитие може да се ползва 

илюстрацията на приложената схема (фиг.1). 

 

  

 

Общо 16 документа до 2020 г. Общо 6 документа Общо 7 документа 

а) б) в) 

 

Фиг. 1. Териториално устройство: а) по ЗРР от 2012; б) по законопроекта на автора 

(2014-2016); в) по ЗРР от 2020  

 

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО (ЗГр) 

Проектът на „Закон за градоустройството” би трябвало да обхваща 

регламентирането  на устройственото планиране в териториален обхват на общините 

в приемственост относно традиционните предмети и поле на приложение, 

характерни за селищното устройство в ЗУТ, ЗТСУ, ЗПИНМ и ЗБ от близкото и по-

далечно минало, а именно: 

- Общи положения в градоустройството и органите на управление. 

- Регламент за предназначението и устройството на поземлените имоти, вкл. 

тяхното урегулиране и застрояване, както и за мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура и др.; 

- Регламентиране на градоустройственото планиране на територията в 

общината, в т.ч. видовете планове като общинските териториално устройствени 

планове, общите градоустройствените планове за населените места - центрове на 

общини и подробните устройствени планове, тяхното възлагане, създаване, 

съгласуване, обсъждане, одобряване и влизане в сила, както и тяхното приложение и 

изменение, информационно обезпечаване и т.н.  

- Възможност да се предвижда регламент за облекчена (опростена) процедура; 

- Регламентиране на специфичното градоустройство за територията на 

Столична община . Действието на съществуващия специален закон (ЗУЗСО) изигра 

своята роля през последните години. Нормите от него биха могли да бъдат заложени 

в закона за градоустройството, както и в съответните планови документи, които 

третират тези територии. Единството на правните норми относно 

градоустройственото законодателство е желателно да бъде постигнато в рамките на 

един закон, така както е в европейските страни. Разнообразието и спецификата са в 

съответните планове; 

- Предвиждат се специфични правила и норми за териториално устройство и 

регионално развитие на черноморското крайбрежие, регламентирани сега в ЗУЧК. 
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- В отделна част от закона може да се разглеждат свързаните с приложението 

му режими и ограничения на вещните права, процедурите по отчуждаване и 

обезщетяване, правото на общината или държавата на първи купувач и т.н.; 

- Този законопроект трябва да регламентира и въпросите свързани с 

компетентността, правомощията и контрола на градоустройството и на 

градоустройственото планиране, включително административния и съдебен контрол 

и административно наказателните отговорности. 

За онагледяване на част от предвидените промени в законопроекта за 

градоустройството (ЗГр) са приложени две схеми (фиг.2 и фиг. 3). 

 Първата схема илюстрира основните промените в градоустройственото 

планиране, а с втората схема  се дава пример за градоустройственото планиране за 

теритоторията на Столична община. 

а) по ЗРР и ЗУТ 2012г б) предложение 2014г. в) ЗРР 2020г. 

Фиг. 2. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – Еволюция на възможните 

промени в нормативния регламент съгласно предложения и публикации на автора 

а) по ЗРР и ЗУТ от 2012; б) по публ.на автора (2014-2016); в) по ЗРР от 2020 и ЗУТ 

а) по ЗРР и ЗУТ 2012г б) предложение 2014г. в) сега 

Фиг.3. Градоустройствено планиране на Столична община - възможни промени. 

а) по ЗРР и ЗУТ от 2012; б) по автора (2014-2016); в) по ЗРР от 2020 и ЗУТ 
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ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО /ЗС/  

(ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО 

/ЗИПС/ ИЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В 

СТРОИТЕЛСТВОТО /ЗИДС/) 

Проектът на Закон за строителството би трябвало да обхваща 

инвестиционното проектиране от началото на стартирането му с регламент за 

евентуални визи за проучване и проектиране, предпроектните проучвания и 

изготвяне на проектите за одобряване от публичната администрация не само до, но и 

след разрешаване на строителството, така и самия строителен процес от неговото 

начало чрез разкриване на строителна площадка до завършването му и въвеждането 

му в експлоатация чрез съответното разрешение за ползване или удостоверение за 

въвеждане в експлоатация.  

Този закон е необходимо да съдържа ясен регламент за класификация и 

категоризация на видовете строежи и свързаните с това разрешителни и 

съгласувателни режими на публичната администрация, контролни и надзорни 

органи и монополни дружества с публична регулация на функциите им, при което да 

се предвидят облекчени процедури.  

В отделна част от закона трябва да се регламентира нормативно участниците в 

инвестиционния процес на строителството, взаимните договорености и 

застраховането в инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в 

експлоатация, както и правомощията и отговорностите на участниците в 

инвестиционния процес, вкл. на главния /водещия/ проектант. Нормативният 

регламент е необходимо да съдържа опростена процедура за разрешаване на 

проектирането и строителството на определен вид строителни обекти,  унифициране 

в определянето на таксите за разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация чрез 

единна държавна тарифа, регламентиране на държавни правила и норми за 

разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на РБългария и 

др. единни нормативи, които биха облекчили инвестиционно-строителния режим в 

страната. Техническата правоспособност, компетентността и нормативното 

регламентиране на минимално допустимите професионални изисквания за всички 

участници в инвестиционно – строителния процес, както и на лицата в звената и 

органите за съгласуване, контрол, одобряване и разрешаване са разписани в 

законопроекта. Регламентират се и административният контрол и административно-

наказателната отговорност.  

Фиг.4. Опростена процедура за инвестиционното проектиране и строителството в 

зависимост от категориите на строежите – възможен пример 
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а)         б) 

Фиг.5. Основни (задължителни ) участници в инвестиционната дейност в 

строителството: а) по ЗУТ; б) по законопроекта на автора (2014-2016) 

а)         б) 

Фиг.6. Предложение за разделяне на обема и съдържанието в зависимост от 

предназначението му и намаляване на административната тежест:  

а) когато е за одобряване – основен /кратък/ обем за публичната администрация; 

б) за изпълнение – разширен обем задължителен за инвестиционния процес 

Тук е мястото да се отбележи, че трябва да се предвиди правилник за 

приложение на закона, който по аналогия на отменения Правилника за капитално 

строителство (ПКС) ще уточни подробно регламента, както на категоризацията на 

строежите, така и на етапите и актовете по време на строителство и тяхното 

въвеждане в експлоатация, така че закона да бъде оптимално балансиран и лесно 
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приложим. За онагледяване на части от предложните промени са изработени няколко 

схеми (фиг. 4, 5 и 6). 

3. Пример за обособяване на ЧЕТИРИ НОВИ РЕГИОНА,

вместо регламентираните в ЗРР шест планови региона.

Хипотезата за ново териториалноустройствено райониране на България и за 

интегриране на регионалното и териториалното /пространствено/ планиране чрез 

единни териториалноустройствени планови документи обосновава, илюстрира и 

потвърждава нова теоретична концепция, за научно мотивирана промяна в 

държавното планиране чрез практическото и приложение в законодателството, въз 

основа на: 

• намаляване броя на районите за планиране и по-логичното им обособяване от

гледна точка на териториално устройствената специфика за членение на територията 

на страната, по NUTS1 от два на един район и по NUTS2 от шест на четири района 

/региона/. 

• интегрирането на териториалноустройственото и регионалното планиране в

единни документи вече може да се счита че е прието предложение на автора след 

промените в ЗРР от 2020 година и предстои приложението му в практиката; 

Чрез намаляване  на районите за планиране по NUTS 2 от шест на четири броя 

се постига измеримо подобряване на членението по следните принципи: 

- по-равномерно разпределение на населението по региони,  

- по-добро съответствие на EUROSTAT,  

- по-добро и рационално управление и  

- по–правилното им оформяне в териториален обхват по функционален и 

комплексен териториално-устройствен признак.  

Такива биха могли да бъдат Дунавския регион, Черноморския регион, 

Тракийския регион и Югозападния регион.   

Фиг. 7. Концепция за ново териториално-устройствено райониране на България, 

Източник: Борисов, Б, 2016: 50 [6] 

Новото териториалноустройствено райониране на страната, заложено в 

хипотезата за четири региона предлага теоретична концепция, при която хипотеза 
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цялата територия на България с общо население от 7 288 017 (НСИ, 2012, когато е 

заложена настоящата авторова хипотеза) е обособена на четири региона, а именно: 

- Дунавски регион (Мизия) обхваща територията на 12 области с общ брой на 

населението – 1965 580 жители; 

- Черноморски регион обхваща териториите на 3 области с общ брой на 

населението – 1 074014 жители; 

- Тракийски регион (Тракия), обхваща териториите на 8 области с общ брой 

на населението – 2 116 175 жители; 

- Югозападен регион, обхваща териториите на 5 области, с общ брой на 

населението – 2 132 248 жители; 

Това предложение е направено въз основа на териториално-устройствените 

особености на отделните райони, даващи основание да се обединят територии с 

еднакви, подобни или допълващи се характеристики, както в социално-

икономическо, така и в техническо и териториално-устройствено отношение, а не 

само в географско или икономическо отношение. 

Системата от новите четири района от ниво 2 е териториално-устройствена 

структура с по-добра потенциална интеграция относно териториалната политика на 

Европейския съюз и служи за по-ефективно осъществяване на  европейските 

междурегионални връзки. Тя по-точно отговаря и на идентификацията в чувството 

на населението за регионална принадлежност, разпознаваемост и идентичност към 

дадена територия.  

Проектът на концептуално различен „Закон за териториалното устройство и 

регионалното развитие” /ЗТУРР/ (Борисов, 2016: 103 [6]), разработен от автора като 

хипотеза на нов нормативен регламент за единно планиране и управление на 

териториалното устройство и регионалното развитие, мотивира нови възможности за 

бъдещо развитие. В този проект е предложено ново деление на нивата на планиране, 

с което е целено от една страна опростяване на съществуващата категоризация и 

йерархична  структура на плановия процес и от друга страна по-правилно групиране 

на териториите по основен териториалноустройствен, регионален и функционален  

признак (фиг.7). 

Теоретичната концепция за интеграция на териториално устройственото и 

регионално планиране в единни стратегически и планови документи теоретично и 

като практическо приложение несъмнено би довело до по-добра ефективност на 

плановия процес като цяло и до икономия на ценни и обществено полезни ресурси, 

време и персонал. Обоснованата редукция на по-малко видове планови документи 

би имало съществено практическо приложение и социално-икономически ефект. За 

онагледяване на част от предвидените промени за териториалното устройство и 

регионалното развитие /ЗТУРР-(Борисов, Б. 2016: 50 [6]) /може да се ползва 

графичната илюстрация на автора от фиг. 1. 

Подобно на направеното предложение е състоянието на нормативния 

регламент в териториалното устройство на Кралство Дания. Там планирането се 

осъществява на три основни нива, а именно: на национално, на регионално и на 

местно ниво. През 2007 г. в Дания се въвежда реформа по подобие на реализираната 

в България реформа през 80-те години на XX век, чрез която 295 общини са уедрени 

в 98 по-големи административни единици. Може да се отбележи, че регионите в 

Дания, съгласно илюстрираната схема разработват Регионален план за териториално 

развитие, който има интегративна функция. Така е направено и в предложението за 

реформа в териториалноустройственото планиране, съгласно разработената от 

автора концепция за РПТУР (Регионален план за териториално устройство и 

развитие), реализирана от настоящата година в ЗРР под друго наименование. 
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Планирането на национално ниво в Дания също се осъществява чрез единен, 

интегративен планов документ по подобие на предложения в настоящето изследване 

НСТУРР (Национална стратегия за териториално устройство и регионално 

развитие), също въведен от настоящата година документ в ЗРР под друго 

наименование. 

Фиг. 8. Схема на Териториалноустройственото планиране в Дания 

Източник: Денева, 2015: 22-23 [11] 

За да докаже хипотезата си авторът предлага сравнителен анализ на 

предвиждането за ЧЕТИРИ РЕГИОНА по няколко професионални критерия. 

3.1. Сравнителният анализ по избрани критерии за регионално членение на 

територията доказва целесъобразността на предложената концепция. Безспорно, 

териториалният обхват и нивата на райониране са важни нормативни регулатори в 

инструментариума на териториално-устройственото и регионалното планиране, 

програмиране, наблюдение, оценяване, информационно и ресурсно осигуряване и 

цялостно управление. В този смисъл възниква въпросът, защо са такива сегашните 

териториалните нива на райониране в България и защо е такъв конкретния 

териториален обхват на всяко ниво? Статуквото в момента е заложеното в ЗРР, а 

именно районите, които образуват ниво1 не представляват административно-

териториални единици и са в напълно нелогичен териториален обхват, както следва: 

Район „Северна и югоизточна България”, включващ съответно Сeверозападен, 

Северноцентрален, Североизточен и Югоизточен райони /т.н. четири региони/ и 

Район „ Югозападна и Южноцентрална България”, включващ съответните 

едноименни райони, дефинирани още от 1961 г. за ниво 2 – региони "югозападен" и 

"южно-централен". Така нормативно определени двата района от ниво 1 са напълно 

формални, необосновани и по–скоро объркващи отколкото подпомагащи плановия, 

управленческия и аналитично–статистическия процес на териториално-

устройственото и регионалното планиране в България. В Германия всяка провинция 

представлява самостоятелно ниво за планиране, без значение от броя на населението 

и площта на територията на всяка една от провинциите, имащи статут на отделна 

страна-държава в рамките на федералната република. България като самостоятелна и 

суверенна унитарна държава в териториално отношение е логично да бъде район за 

планиране от ниво1? Обезпокояващо е обстоятелството, че реално територията на 

цялата страна не е дефинирана в чл. 4 на ЗРР като самостоятелно ниво, район или 

териториален обхват за целите на планирането, програмирането, управлението, 

наблюдението и оценката на развитието. Друг аспект свързан с ефективността на 

планирането е принципът на съответствие между териториалния обхват на 

съответния район за планиране и административно-териториалното устройство и 
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деление и свързаните с него управленчески нива и органи за управление. Без 

никакво съмнение двата така дефинирани района в чл.4, ал.2 от ЗРР могат да бъдат 

подложени на преосмисляне относно тяхната дефиниция и основание да 

съществуват в регулиращите разпоредби на закона, което се предлага от автора на 

настоящия труд. Районирането на територията на България за нуждите на 

територииалноустройственото планиране е въпрос, който в ЗРР се регламентира във 

втора глава "териториална основа на регионалното развитие". В чл. 4, ал 3 се 

определят шестте района, които образуват ниво 2, не представляват 

административно-териториални единици и са с териториален обхват включващ 

отделни административни области. Неустойчивостта и противоречивостта в 

съществуващото регионално деление на територията се потвърждава от факта, че 

областите Ловеч и Плевен се изваждат от Северния централен район и се прибавят 

механично към Северозападния район през 2008 г. Този акт на формално 

преместване на отделните области от регион в регион сам по себе си подсказва 

ненаучния и теоретично необоснован подход при дефинирането на териториалния 

обхват на конкретния регион. Може да се разсъждава с какви ли не критерии по 

въпроса защо Плевенска и Ловешка област принадлежат към северозападния или 

към северния централен район? Едно обаче остава сигурно, че и двете области 

принадлежат без каквото и да е съмнение към дунавско-равнинния регион. Тук е 

мястото да забележим, че критериите за оценка на концепциите за териториално-

устройствено райониране не бива да са свързани единствено с броя на населението, 

което живее и работи на съответната територия или пък с вижданията за 

икономическо райониране от близкото или по далечното минало. Известна е 

възприетата методология на икономическото райониране и на териториалната 

организация на производителните сили в икономическите райони на НРБългария от 

периода на социализма. Тогава /в далечната 1961 г./ е изведена концепцията за 

шестте икономически района, подобно на сега заложените райони по NUTS2 в ЗРР. 

Но тези теоретично моделирани икономически райони не отговарят на редица 

териториално-устройствени критерии за специфика на околната среда, за 

историческа приемственост по отношение на регионалната си идентичност за 

устойчивост на зоната относно границите, териториалния обхват и т.н. Броя на 

районите за териториално-устройствено планиране също е от значение защото по-

големия брой води до по-голяма бюрокрация, повече разход на време, на човешки 

ресурси, на средства и по този начин до намаляване на ефективността. Ако за 

ориентир се спазва горната граница по ЕВРОСТАТ за брой на населението в един 

регион за териториалноустройствено планиране - 3 млн. обитатели, то теоретично 

територията на България би могла да се раздели на три региона. Броя на районите за 

териториално-устройствено планиране също е от значение защото по-големия брой 

води до по-голяма бюрокрация, повече разход на време, на човешки ресурси, на 

средства и до намаляване на ефективността. По ЕВРОСТАТ за брой на населението 

в един регион за териториалноустройствено планиране – до 3 млн. обитатели, 

теоретично територията на България би могла да се раздели на три региона. 

/Борисов, Б. 2010, р-л на колектив в НЦТР/. 

3.2. Системата на културните коридори в Югоизточна Европа включваща 

преминаването на пет коридора през регионите - Дунавски коридор, Диагоналният 

коридор (Via Diagonalis/ Via Militaris), Черноморски коридор Via Pontica, Западен 

трансбалкански коридор, Източен трансбалкански коридор, до голяма степен се 

вписва оригинално в предложената концепция за ново териториалноустройствено 

райониране и доказва неговата целесъобразност. 
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3.3. Интегриране на туристическото и териториално-устройственото 

райониране в нови четири региони е илюстрирано на фигура 9. От графичното 

изображение, на което са насложени границите на туристическото райониране и 

границите на териториално устройственото райониране по разработената концепция 

ясно личи, че разделянето на страната на четирите предложени региона като цяло 

акцептира и критериите на туристическото райониране. 

Фиг. 9. Сравнителна схема на туристическото и териториалноустройствено 

райониране, Източник: Борисов, 2016: 51 [6] 

3.4. От фиг. 10 личи, че всеки от предложените нови четири региона се 

характеризира с една от четирите основни автомагистрали: АМ „Хемус“ за 

Дунавския регион, АМ „Черно море“  за Черноморския регион, АМ „Тракия “ (и АМ 

„Марица“) за Тракийския регион и АМ „Струма“( вкл. АМ „Люлин) за Югозападния 

регион. Удивително точно е съвпадението на районирането относно критерия 

„автомагистрални коридори“ и четирите нови региона. 

Фиг.10. Сравнителна схема на автомагистралите в РБългария и новото 

териториалноустройственото райониране на страната в 4 региона 

Източник: Борисов, 2016: 52 [6] 

3.5. Басейновото райониране на територията оказва влияние на критериите за 

териториално-устройствено райониране. Със Закона за водите на територията на 

България се определят четири района за басейново управление на водите, 

относително съвпадащо с тезата за четири нови региона /Фиг.7/: 

• Дунавски район с център Плевен;
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• Черноморски район с център Варна - обхващащ територията на водосборните

области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, вкл. 

вътрешните морски води и териториалното море; 

• Източнобеломорски район с център Пловдив;

• Западнобеломорски район с център Благоевград.

Ясно очертаните четири региона – Черноморски, Дунавски Източно-

беломорски (бел.автора-Тракия) и Западнобеломорски (бел. автора-Югозападен) на 

басейновото райониране съответства  и доказва териториално-устройственото 

райониране на четири региона по разглежданата тук концепция. /Фиг.11/ 

Фиг. 11. Схеми на разделяне на територията на четири басейнови района. 

Районите  за басейново управление на водите до голяма степен потвърждават 

концепцията за райониране на територията в четири нови региона 

Източник: Борисов, 2016: 52 [6], МОСВ, Басейнови дирекции [15] 

3.6. Много са критериите в териториално-устройствен аспект, свързани с 

възможностите за ново райониране и обособяване на нови региони. Изследването на 

арх. Ваня Манева, публ. в бр. 1 на списание „Архитектура“ от 2014г. на тема 

„Климатични аспекти на енергийно ефективното градоустройство на жилищните 

територии в България“, в първи раздел „Климатично райониране“ се прилага схема, 

с която косвено се дават аргументи за териториално-устройственото райониране на 

България в четири региона. Тя отбелязва „На регионално ниво могат да се посочат 

главните насоки за развитие на ландшафтни стратегии според климатичното 

райониране.“ (Манева, 2014: 50 [13]). 

Фиг. 12. Природно-географските области и Климатичното райониране дават 

основание за разделение територията на България в 4 региона 

Източник: Борисов, 2016: 53 [6], Манева, 2014 [13] , Пенин, 2007 [17] 
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3.7. Историческото райониране на територията от античния период до сега 

също оказва известно влияние на критериите за териториално-устройствено 

райониране и е свързано с приемствеността в исторически аспект. /Фиг.13/. 

Фиг. 13.  Историческа карта на римските провинции (I-IV век) Тракия, Мизия, 

Македония, Дакия, Далмация и др. 

Източник: Древна история-справочник 

http://trakite.info/drevna-istoria-spravochnik/drevna-skitia.htm [12] 

3.8. Илюстриране на концепцията за четири региона с ПРИМЕРИ ЗА НОВИ 

ЧЕРНОМОРСКИ И ДУНАВСКИ РЕГИОНИ. Черноморският регион е обект на 

специална програма на ЕС (съвместна оперативна програма на Черноморския басейн 

2007-2013), финансирана от инструмента за европейско добросъседство и 

партньорство – ENPI за “устойчиво икономическо и социално развитие на регионите 

на Черноморския басейн” чрез икономическо подпомагане и сътрудничество. АМ 

„Черно море“ на север с връзка към Констанца и Тулча, а на юг към Истанбул 

реализира стратегическата цел за „свързаност” и създава условия за валоризиране на 

специфичните потенциали на района (туризъм, земеделие, индустрия, пулсиращи 

трудови пазари, търговия, специфичния атрактивен ресурс на “Via Pontica” – освен 

като орнитоложки коридор и като обновено трасе на древен римски път). 

Фиг. 14. Схема на предложението за Черноморски регион 

Източник:  Dariknews.bg 

По този начин ще се активизира и обогати с неповторима местна 

индивидуалност и регионална специфика източната меридианна ос на развитие по 

черноморското крайбрежие, в рамките на целия Черноморски регион. 
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Фиг. 15. Черноморският регион в част от схемите на НКПР 

Източник: МРРБ, 2013: 54, 102, 105 [16] 

Дунавското крайбрежие е отделено изрично в НКПР. Определянето на обхвата 

на Дунавското крайбрежие е въз-прието там в общо 34 общини, които са се 

самоопределили като такива, членувайки в Асоциация на дунавските общини. 

Фиг. 16. Членове на Асоциация на дунавските общини „Дунав“ 

Източник: Асоциация на дунавските общини “Дунав” [1] 

Този обхват е възприет и в проект „Разработване на социално-

икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално 

развитие” за периода 2014-2020 г. 

Фиг. 17. Територии със специфични 

характеристики – Дунавски общини 

Източник: МРРБ, 2013: 106 [16] 

Фиг. 18. Дунавският район 

Източник: МОСВ [15] 
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МОСВ – Басейнова дирекция за управление на водите потвърждава 

аргументите за териториално-устройствените критерии при обособяване на 

Дунавския регион. 

Фиг. 19. Дунавският регион 

Източник: МРРБ, 2013: 106, 107 [16] 

4. Изводи

Възможната промяна е в много направления. Могат да се изброят няколко: 

- редуциране на броя и видовете задължителни по законов регламент планове, 

проекти, процедури, съгласувания, лицензионни и разрешителни режими; 

- интегриране на териториалноустройственото, градоустройственото и 

регионалното планиране; 

- намаляване и по-логично от гледна точка на териториалноустройствента 

специфика деление на територията на страната на обособени райони за планиране. 

По NUTS1 от два на един район и по NUTS2 от шест на четири района /региона/.  

- въвеждане на опростени процедури в градоустройственото планиране, 

инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация; 

- избягване на дублиранията на функции и повторенията на отговорности и 

задължения – например авторският надзор е възможно в много случаи да не се 

дублира със строителния надзор; 

- въвеждане на единни тарифи за аналогични услуги извършвани от 

публичните администрации и операторите с държавно регулиране, при което ще се 

опростят взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес и ще се 

избегнат недоразумения и необясними контрасти, при които например едни и същи 

вид издаване на разрешение за строеж да струва като цена на услуга коренно 

различна величина; 

- въвеждане на единни правила и норми, както за устройственото планиране за 

цялата територия на страната, така и за планиране на разполагането на преместваеми 

обекти  при запазване на свободата местните органи за самоуправление да определят 

конкретния регламент чрез съответните планови схеми. 

Настоящият доклад е в изпълнение на договор с Фонд научни изследвания 

/National Science Fund /-договор № КП-06-Н35/8 на тема: „Подобряване на 

ефективността в нормативния регламент за планирането на териториалното 

устройство и регионалното развитие в България“. 
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DESIGN 
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Higher School of Civil Engineering „Lyuben Karavelov“ – Sofia 

Abstract: This article examines the functional content of buildings in the wine 

industry with regard to their proper architectural design. The technological 

processes related to the processing, the fermentation process for the production of 

wine are clarified. The shown design solutions are in compliance with the regulatory 

requirements for this type of production buildings. Some characteristic project are 

analysed, some of which are existing similar complexes, and others are projects, by 

the authors. 

Key words: wine producing buildings, architectural project, technological features 

1. Въведение

Разгледаните проучвания и анализи са свързан с нарастващия интерес в 

България и в света за производството на качествени вина, както и винения туризъм.  

Производствените комплекси в сферата на винопроизводството се делят на 

винарски изби за първична преработка, разположени в самите добивни райони на 

страната и винзаводи, в които технологичните процеси са в по-широк спектър. Това 

изисква проучване на нашия опит по този въпрос, както и на нормативната база, за 

да се изготвят проекти на винарски изби за първична преработка на селскостопанска 

продукция. В зависимост от годишния оборот, активите и броя на промишлено-

1 Борислава Манчева – Велкова, д-р/доц. арх., ВСУ „ Л. Каравелов“ 1373 София, ул. „Суходолска“ 175 

e-mail: BOBImancheva@abv.bg  
2 Дениза Кьорова, студент V курс, специалност „Архитектура“ от ВСУ „ Л. Каравелов“ , e-mail: 

deniza_97@abv.bg  
3 Светлана Делинска, студент V курс, специалност „Архитектура“ от ВСУ „ Л. Каравелов“ , e-mail: 

s.delinskaa@gmail.com
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производствения персонал предприятията са микро (по-малко от 10 души), малки 

(по-малко от 50 души) и средни (по-малки от 250 души). 

Производството на лозовите насаждения е свързано с климата (температурно-

влажностните режими), почвения състав, обработване на почвата, релефа, 

изложението, местоположението и др.  

Генералният план трябва да бъде съобразен с технологичните процеси, 

денивелацията на терена и разделяне на товарните и човеко потоци. 

2. Технология за производство на вино

Според действащия в България закон: „Виното е продукт, получен 

изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на 

смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде.“ 

Основната цел на винопроизводителите е да получат напитка, която съчетава гама от 

приятни и интересни вкусови и обонятелни характеристики. Изпълнението на тази 

цел зависи пряко от качеството на изходната суровина (гроздето) и от начините на 

неговата преработка (винифицирането). 

Избата (винозаводът) е мястото, където от гроздето се произвежда вино. Там 

технологът решава конкретно какво, кога и как да се направи, за да се гарантира 

индивидуалния характер и стил на виното. Успоредно с това протичат и общи за 

всички видове вино процеси. 

Фиг. 1. Функционална схема на производствата и вредностите от първично 

винопроизводство – предпоставка за развитие на клъстери от земеделски 

предприятия на база оползотворяване на отпадъка [1] 

В предпроектните проучвания на специалистите по част „Архитектура“, е 

необходимо да се изяснят технологичните процеси в съответното предприятие. (виж 

фиг. 1) Тази информация проектантите получават от специалистите по част 

„Технологична“. 

Основните технологични етапи при производството на вино могат да бъдат 

обобщени по следния начин: доставка на гроздето, претегляне, взимане на проби и 

анализиране на съдържанието на захар и разтоварване за смачкване на зърната 

(ронкане), бурна ферментация (в големи цистерни), тиха ферментация и отлежаване 

(обикновено в дървени бъчви). Цистерните се разполагат най-често в закрити 

помещения, но при големи предприятия има и такива на открито. За 

производствените помещения се предпочита модулно изпълнение на носещата 

конструкция (стоманобетонна или метална), защото се намаляват сроковете за 
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изпълнение на сградите. В наши дни използването на модулните технологии 

значително нарасна, защото те предлагат елементи и конструкции с подобрено 

качество и точност на изпълнението, характеризиращи се с висока степен на 

заводска завършеност. [2] 

2. Проектни решения

Сградата в първия проект представлява композиция от обеми с различна 

височина, разположени около вътрешен двор. Производствената част е решена като 

широкоплощно едноетажно тяло със странично осветление, разделено в две части 

(бурна и тиха ферментация), към тях е осигурен пряк достъп за приемането на грозде 

и експедирането на готовата продукция. 

Предвиден е един стопански двор на -0,90 m височина, от който се извършва 

приемането на гроздето и експедицията. Подходът от улицата е както за товарния 

транспорт, така и за леките автомобили и за зареждането на кухнята-разливна. 

Осигурен е автомобилен паркинг и алейна мрежа, които позволяват достъп до 

сградата. 

Фиг. 2. Ситуация на винарска изба – проект 1 

а) б) 

Фиг. 3. Визуализация на комплекса: а) поглед към предзаводската площадка; 

б) поглед към стопанския двор 

На кота ±0,00 на сградата са разположени производствената, спомагателната 

и обществената част, а поради технологични причини, а именно за запазване на 
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постоянна температура, отлежаването на виното е предвидено сутеренно ниво на 

-3,50 m височина. За работещите в предприятието и за посетителите, входа е един, 

но е с контролиран достъп. По пътя на работещите към производствените 

помещения са разположени санитарно-хигиенните звена. През главния вход 

посетителите достигат до фирмения магазин и дегустационната, а в ляво от тях са 

администрацията и столовата. Осигурен е и достъп на работещите и посетителите до 

вътрешния (рекреационен) двор. 

Фиг. 4. Разпределения 

Фиг. 5. Вертикален разрез 

Носещата конструкция на производствената част е сглобяем стоманобетон с 

греди на 12 m подпорно разстояние, коритообразни панели 3/6 m и странично горно 

осветление от всички посоки, което също така се използва и за вентилация. Ниските 

обеми (спомагателна и обществена част) са изпълнени като монолитна 

стоманобетонна конструкция. 

За сглобяемата част на предприятието е предвидено използването на стенни 

сандвич панели в бял цвят, а за монолитната част със сиви HPL панели. При 

фасадното решение на административната част, стола, фирмения магазин, 

дегустационната и вътрешния двор, е предвидена окачена фасада с големи стъклени 

пана. За останалите помещения също е осигурено необходимото осветяване от 

слънчева светлина за здравословна работна среда. 
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Фиг. 6. Фасада запад 

Фиг. 7. Фасада юг 

Сградата на винарска изба във втория проект представлява композиция от 

обеми организирани около производствената част. Разположена е на стръмен терен, 

като наклона е от дъното на имота към улицата. Предвиждат се два стопански двора 

на различни коти, поради денивелацията. Осигурени са рампи за преодоляване на 

терена. Приемът на грозде се извършва от южния стопански двор на кота +1,30 m 

височина, а експедицията от северния стопански двор на -0,90 m. (фиг. 8) От улицата 

има два подхода за товаро-разтоварните дейности в предприятието. Осигурени са 

паркоместа за леки автомобили, алеи обхождащи цялата сграда и зелени площи. 

Фиг. 8. Ситуация на винарска изба – проект 2 

На кота ± 0,00 са разположени: обществените зони (фоайе, фирмен магазин, 

дегустация, столова с кухня, администрация) производствена част (тиха и бурна 

ферментация ) и спомагателни помещения (съхранение на джибри, зона за пълнене в 

бъчви, лаборатория, техническо помещение, експедиция). В близост до 

производството са проектирани санитарно-хигиенните звена и лаборатория. На 

подземен етаж е проектирана изба за отлежаване за виното в бутилки и бъчви и 
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техническо помпено помещение. Комуникационната връзка е близост до 

производствената част. (фиг. 8) 

 

  
а) б) 

Фиг. 9. Визуализация на комплекса: а) поглед към предзаводската площадка; б) 

поглед към стопанския двор 
 

Фиг. 10. Разпределение на кота ± 0,00 

 

 

Фиг. 11. Вертикален разрез 
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Носещата конструкция на винопроизводството е сглобяем стоманобетон с 

греди на 12 m подпорно разстояние, 2Т-панели - 3/12 m. Обществената част е 

изпълнена като монолитна безгредова стоманобетонна конструкция. 

Фиг. 12. Фасада юг 

Фиг. 13. Фасада изток 

Фасадите са с облицовка от изкуствен камък като производствената част е със 

сандвич панели. Използвани си витрини с еднакви членения за обществената част. В 

производствената част прозорците са на високо ниво. Входът и приемната част е 

подчертана с вертикални елементи, минаващи между прозорците.  

Изводи 

При изграждането на винарски изби, които са малки предприятия е важно да 

се реши възможността за изпълнението им при стръмни терени (използване на 

сутеренни нива за отлежаване на виното) и да се проектира интересен архитектурен 

образ както в композиционно отношение, така и при фасадното третиране. 
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ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО – ОСНОВА ЗА ИНТЕГРАЛНО УСТРОЙСТВЕНО 

РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА 

Валентина Едрева
1
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PLANS FOR THE PRESERVATION AND MANAGEMENT OF CULTURAL 

HERITAGE – A FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF URBAN 

SPACES  

Valentina Edreva  

VSU „Luben Karavelov” - Sofia 

Abstract: In the exposition, I look at the important connection of the instrument of 

territorial preservation of the most valuable objects of cultural heritage – a plan for 

the preservation and management with the policies of structural planning. I derive 

recommendations on how to use the planning methodology for „preservation and 

management of cultural heritage“ as to achieve integral sustainable development of 

the settlements and especially conservation and management of their historic 

centers.  

Key words:Plane for the preservation and management, territorial preservation,, 

territorial management, integral conservation, sustainable development. 

1. Въведение

Плановете за опазване и управление (ПОУ), като териториалноустройствена 

защита на най-значимите обекти на недвижимото културно наследство (НКН) в 

нашето законодателство, включват интегралната консервация и устойчивото 

развитие на всяко място. С устойчивото развитие като термин се означава стремежът 

за преоценка на богатствата от миналото и възможността за опазването и 

интегрирането им удачно отново в съвременния живот, с придадени икономически 

измерения. Техният интегритет и устойчиво опазване е развитие с валоризацията им 

(mise en valeur). 

Устойчивото развитие на дейността „опазване на архитектурното наследство 

(АН)“ предполага защита не само на защитените обекти, но и на по-широкия им  
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контекст, т.е. устойчива урбанизация чрез интегриране на политики за териториално 

устройствена защита на АН. Този подход на защита се нарича интегрална 

консервация. Целта е създаване на съвременна жизнена среда, в която елементите на 

културното и природното наследство присъстват трайно и знаково в нея като я 

обогатяват. 

2. Изложение

Първа Декларацията от Амстердам през 1975 посочва, че архитектурното 

опазване трябва да стане неразделна част от градското и регионалното планиране. 

В международните документи се набляга на задължението всяка страна да 

установи процедури за участие на широката общественост, местните и регионалните 

власти и други заинтересовани страни в прилагане на политиките за опазване на 

културното наследство (КН), както и на ландшафта. Тези заинтересовани страни и 

власти следва да интегрират НКН и ландшафта в своята регионална политика за 

градско планиране. При интегралната консервация местните власти осъзнават, че 

опазването на АН е дългосрочен подход с непрекъснато наблюдение и поддръжка - 

качествен фактор за управление на пространството и жизнената среда. 

Рамковата конвенция от Фаро въздига ролята на КН в обществото като 

споделена отговорност от всички. Наследството вече не се ограничава до обектите и 

елементите под юридическа защита като защитено наследство. На преоценка на 

стойностите е подложена цялата традиционна среда с по-скромните елементи, 

признати от местните общности като ценни за тях. Местните власти трябва да 

включват в устройственото планиране ПОУ на обектите на КН със свои политики. 

Регламентите за устройствено планиране трябва да предотвратяват увеличаване на 

плътността и мащаба и да насърчават консервацията, а не реконструкцията. 

Социализиране на обектите на НКН за обществени дейности с широк достъп трябва 

да е ангажимент и на местните власти и общности, а не само на професионалистите. 

От началото на ХХІ век методологията за опазване на КН разглежда защитата 

на всички исторически следи в по-широк контекст - във всички сфери на живота и 

като неразривно свързани със съвременния живот и устойчивото териториално 

устройствено, социално, културно и икономическо развитие. Препоръката относно 

Историческия градски пейзаж, вкл. речник на определенията е документ за

прилагане на териториална защита на всички следи и стойности – културни, 

природни, социални, промишлени и т.н., характеризиращи индивидуалната визия и 

развитие на дадено място. Съгласно този документ – „Историческият градски пейзаж 

е резултат от историческото наслояване на културни и природни ценности и 

елементи на градската зона, простиращи се извън понятието „исторически център“ 

или „ансамбъл“ и които включват по-широкия контекст на градските части и 

тяхното географско обкръжение“.  

Като териториално-устройствен подход за поддръжка и развитие ПОУ на 

обектите на НКН е удачен инструмент за развитие не само на културния ресурс на 

дадено място, но може да се прилага като инструмент за цялостно устройствено 

опазване и развитие. Основната цел е запазване на автентичността на обектите на 

КН, разкриване на познанието за минали епохи, за представянето му по подобаващ 

начин пред публиката. Освен различни дейности като консервация, реставрация, 

експониране и социализиране, ПОУ осигурява ежедневната грижа за поддръжката на 

обектите на КН. Всички намеси в ПОУ са предвидени да се извършват в 

технологична последователност, с екип от съответните специалисти и дейности. 

Основен въпрос в дейността „опазване на НКН“ са финансовите средства, 

необходими да обезпечат тези дейности. Инструментът ПОУ може да се използва за 
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устройствен анализ, мониторинг и удачни градоустройствени политики за опазване 

на уникалността на всяко населено място с оценка на всички дадености. Колкото по-

пълно и всеобхватно се експонират различните културни ценности – движими, 

недвижими, материални и нематериални в съобщество, толкова по-пълно ще е 

познанието и съответно гордостта от постиженията на предците от минали 

поколения. Чрез ПОУ се постига предвиждане на дейностите по планиране, 

координиране, финансиране, управление на НКН. 

Законовата норма за задължително отразяване на териториалния обхват 

(граници и охранителна зона) на недвижими културни ценности (НКЦ) в 

кадастралните и устройствените планове е индикатор за задължително обследване с 

РУП и силуетно изследване за съобразяване на новопредвидено застрояване с 

градоустройствените параметри на НКЦ и специфичните им характеристики.  

Дейността опазване на АН като дейност с непрекъснато наблюдение и 

поддръжка изисква постоянни нива на финансиране на мерките за териториална 

защита. Във всички устройствени политики и планове трябва да се отразяват 

предвижданията на ПОУ в т.ч. и мониторинга.  

Мониторингът представлява дейността професионално наблюдение: 

• на влиянието от технологичните, физико-химичните, биологичните явления

върху състоянието на обектите на НКН по показатели; 

• на състоянието на обектите на НКН: чрез документиране и научно проучване,

за предвиждане на промените и намесите; 

• за измерване на интегралната консервация на обект на НКН в устройството на

територията и процесите на икономическо развитие; 

• на промените и рисковете за съхраняване на автентичността и цялостта на

обектите на НКН;     

• при възлагане и проектиране на устройствени и инвестиционни проекти,

наблюдение по време на изпълнение и при приемане на КРР и други СМР в обекта 

на АН и средата му;  

• на достъпа, поддръжката, сигурността и управлението на обект на НКН.

Мониторингът допринася за правилната и навременна защита на всеки вид 

обект на НКН, когато е осигурен професионален интердисциплинарен екип на място 

следящ за състоянието на обектите на НКН. 

ПОУ включва всички форми на териториалноустройствена защита като режима за 

опазване, всички устройствени планове и със СПН, инвестиционни проекти за КРР и 

намеса, изпълнение, финансиране, управление, наблюдение, контрол. ПОУ 

анализира, предлага актуализация и изменения и дългосрочна стратегия за опазване 

и използване на културния ресурс.     

3.Предложения

Предвидената норма в Наредбата [1] за изработване на ПОУ и за обекти на 

НКН с по-ниска категория дава възможност на собствениците им да прилагат 

методологията му за по-скромни обекти, изграждащи неповторимата историческа 

визия на централни части на селищата. ПОУ се родее с Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие (ИПГВР), като средносрочен програмен документ  

разработван за икономическо и социално развитие, за възстановяване на населено 

място – град или част от него. Този план е предвиден за прилагане на оперативна

програма „Регионално развитие“. Според Националната концепция за 

пространствено развитие (2013-2025г.) „определяща пространствен модел за 

умерено полицентрично развитие на българската територия“, ИПГВР се разработват 

на базата на процедираните стратегически документи, включително действащите 
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устройствени планове и схеми, както и на базата на изведени „стратегически и 

специфични цели, приоритети и мерки“ в национални, регионални и общински 

секторни стратегии и програми. В тях се планира ресурсната обезпеченост на 

изпълнението. Следователно предвижданията на ПОУ следва да се интегрират във 

всички планове от високо устройствено ниво за съответната територия, и обратното 

– предвижданията на всички устройствени планове да се отразяват в ПОУ.

ПОУ извежда индивидуална стратегия и визия за опазване на културния ресурс 

и вграждането му в икономическото развитие на съответното място. В ПОУ целта на 

анализа е идентифициране на проблемите за опазването и социализирането на 

обектите на НКН и инструментите за интегрирано развитие с планиране и 

консервация. Анализират се факторите за съществуващото състояние и натрупването 

на проблеми. Посочват се силните и слаби страни в защитата и развитието на 

икономическото и социално приобщаване на КН. Направените изводи от анализа 

обосновават предвидените мерки за решаване на проблемите. Изведените цели и 

политики с ПОУ следва да се отразят в ОУП и в Общинския план за развитие (ОПР), 

като документи с дългосрочна визия за развитие от минимум 20 години напред, и 

съвместяване на техните предвиждания. Методите за опазване и управление на КН 

като териториална защита трябва да са съобразени с местното развитие, да включват 

активно местното население във всички политики за опазване, увеличаване на 

стойността и икономическото му развитие. 

Урбанистичните обществени пространства се признават като неделима част от 

урбанистичното наследство, подобряващо архитектурния и естетически аспект на 

града, съгласно Препоръка № R (86) 11 на Европейския съюз. В нея се уточнява, че 

те „играят важна образователна роля, представляват екологичен интерес, 

основоопределящи са за социалните отношения, благоприятстват обществената 

дейност и изпълнението на икономическите цели и задачи…“ 

„КН представлява един от стълбовете на европейската култура и нашето общо 

наследство за бъдещите поколения. Поради това всяка обществена политика в 

сферата на КН следва да взема предвид две гледни точки: това, че КН може да бъде 

значителен източник на работни места и приходи, които са ключови въпроси за 

разглеждане в настоящия икономически контекст, както и че основната ценност на 

КН продължава да бъде неговата културна стойност. Една идеална интегрирана 

стратегия за КН следва да вземе предвид тези две страни на медала и да съчетае 

необходимостта от незабавен растеж и работни места с разбирането, че КН е 

дългосрочен ресурс, който се нуждае от устойчив план за развитие“ [2] 

Поради спецификата му неговото опазване изисква интердисциплинарен 

подход и интегрирана стратегия в дългосрочен план с осигурено финансиране, което 

всяка местна власт трябва да осигури с устойчив план за развитие на своето местно 

КН или с други думи това е ПОУ по нашето законодателство, за да се съчетаят 

всички условия за дълготрайното му опазване. Този план трябва да е интегриран във 

всички устройствени политики и планове, за да се гарантира успешното развитие и 

континюитет на територията. Тази сложна система на обмен на културни ценности 

слага своя отпечатък в развитието на моделите на селищата, архитектурата, 

благоустройството и пространствената организация. Отговорностите за опазване на 

всеки паметник трябва да са споделени от всички власти и нива, както от различни 

местни организации. Те трябва да са съпричастни в усилията за осигуряване на 

финансиране, поддръжка, експлоатация, управление, мониторинг и контрол. Това 

включва осигуряване на: 

● местен финансов инструмент с непрекъснати финансови нива за

непрекъсната поддръжка и опазване; 
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● местен капацитет от  професионалисти за мониторинг, контрол и изпълнение

на консервационно-реставрационни работи (КРР);. 

● местни общински строителни фирми за намеси и КРР върху обекти на НКН.

Всеки град определя съответните политики, необходимите средства за всяко 

действие и инструментите за постигането им. След дефиниране на задачите, се 

изготвя план за действие, обвързан с финансиране. Всяка местна власт трябва да 

изготвя годишен и други междинни доклади за състоянието на обектите на НКН, 

като мониторинг. Въз основа на тези доклади се набелязват мерки за намеса за 

опазване и социализиране на НКН, които се интегрират във всички устройствени 

планове. Новото застрояване в градска среда трябва да отчита характерни 

компоненти на паметта в градската структура. 

Изводи 

● Защитената територия следва да е с регламентиран устройствен режим на

опазване и градско възстановяване на плановата му структура, на изгубени елементи 

на градския пейзаж, мащаба, ритъма, силуета, визуалните комуникации, на 

пространствени съотношения. С регулацията се определят възможностите за ново 

строителство/ или недопускането му. 

Устойчивото развитие се осъществява чрез интегриране на мерки за 

съвместяване на системите за „териториална защита на КН“ и „териториалното 

устройство“, за възстановяване на сградите, съоръженията и инфраструктурата, 

обновяване чрез управление на околната среда, развитието, рисковете. При 

интегралната консервация териториалната защита на АН е дългосрочен подход с 

непрекъснато наблюдение и поддръжка и трябва да стане задължителна норма за 

всички места и обекти на НКН.Изследването обхваща градоустройственото развитие 

на населено място от възникването до настоящето по отношение на всички системи 

– структура, комуникации, функции, обемно-пространствено и архитектурно

изграждане, озеленяване и благоустрояване, обществени пространства и дейности. 

● Цялостното опазване на наследството съвместява политиките за

икономическо, културно и социално развитие на всяко място, като го прави част от 

дългосрочното планиране за градско развитие, с всички видове конкретни действия 

за защита на културния и природен ресурс на мястото. За управление защитата на 

КН на местно ниво е необходимо учредяване на фондация, която създава единен 

продукт от всички видове културни ценности на движимото, недвижимото и 

нематерилното КН за развитие на културния туризъм. В техния състав могат да се 

включват компетентни специалисти, вписани в публичния регистър, представители 

на местната и държавната власт, представители на Институцията за опазване на 

НКН, местни НПО. 

Инструментите могат да включват исторически проучвания, документиране на 

промените чрез различни способи, картографиране на културни и природни 

характеристики на НКН, оценки на въздействието върху околната среда за  

подпомагане процеса на вземане на решения в рамките на устойчивото развитие. 

• Да се приемат местни регулаторни системи, отразяващи местните условия,

включващи нормативни мерки, насочени към опазване и управление на материални 

и нематериални качества на градския исторически ландшафт, както и контрол. 

• Изискванията към обществото са за съпричастност като катализатор за

креативност и растеж чрез използване в по-голяма степен на икономическия 

потенциал на КН за социализация и за културен туризъм, както и контрол.   

Опазването в градската среда трябва да се осъществява:     

- чрез мерки за ограничаване на мащаба, структурата, етажността на новото 
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строителство, както и в обхвата на охранителната зона на паметника, в съотношения 

и визуална връзка с него, в границите и прилежащата му буферна зона;   

- чрез изследвания за определяне на териториална защита, ограничена до 

непосредствената градска зона, с включени визуални връзки в околния пейзаж; 

- създаване на съвременна жизнена среда, в която елементите на културното и 

природното наследство присъстват трайно и знаково в нея като я обогатяват. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА В АРХИТЕКТУРАТА КАТО ЕКСПЕРИМЕНТ 

Велина Панджарова
1

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) 

INTERPRETATION IN ARCHITECTURE AS AN EXPERIMENT 

Velina Pandjarova 

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) 

Abstract: By analyzing and commenting on the architectural approach in examples 

from European practice, an attempt is made to answer the following questions: 

• To what extent does knowledge related to the history of architecture influence

contemporary architectural creativity? 

• Is it possible to achieve realizations of modern buildings in an environment with a

historical context, which are an experiment in architecture and use the interpretation 

of inherited values as a creative approach in architectural design? 

Key words: preservation, experiments in architecture, interpretation 

         Какво е „интерпретация”? Според тълковния речник [1] думата има две 

значения. Първото е „тълкуване на смисъла на нещо”, а второто – „   

„изпълнение/изработка на дадено произведение на изкуството, по зададена тема, с 

вложено лично тълкуване/творчество”. Става ясно, че в същината на понятието 

„интерпретация”, най-често се крие индивидуалното разбиране за нещата, а свързано 

с изкуството – винаги съществува елемент чрез който се привнася персонално 

отношение, емоция, които предават собствено звучене на произведението на 

конкретния артист и неговата трактовка на темата на съответното произведение на 

изкуството. Независимо от факта, че в същината си, като замисъл и мотив, тази тема 

на творбата е нееднократно експлоатирана през годините. Можем ли еднозначно и 

категорично да обосновем кое изображение на Мадоната е повече изкуство: Пиетата 

на Микеланджело в базиликата „Св.Петър” във Ватикана или Черната Мадона от 

манастира Монсерат в Каталуня? Или кои „слънчогледи” са по-истинска творба – 

тези на Ван Гог или тези на Майстора? Във всяко едно от споменатите по горе 

произведения е осезаемо присъствието на автора, на неговото творческо тълкуване, 

ерго, изобразяване на обекта. По тази причина тези творби са и шедьоври. 

1
 Велина Панджарова, доц.д-р, архитект, София, бул „Хр. Смирненски”1, к.”А”, pandjarova@abv.bg 
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         Отнесена към архитектурата, интерпретацията изглежда сложна и може 

би неприложима. Но това е само на първи поглед. Твърде често в разговорната реч, 

ние архитектите, казваме, че „не откриваме топлата вода”, че „всичко ново, е добре 

забравено старо”. И това наистина е така. Разбира се, границата между 

интерпретация и имитация е много тънка. Често се случва, интерпретиран елемент- 

детайл, орнамент,архитектурен принцип, образ  от друг стилов период и др.- изваден 

от контекста на автентичното си приложение, да доведе до бутафорен резултат. 

Буквалното взаимстване, несъобразено с темпоралния и културен контекст на 

средата, е показател за степента на талант, творчески възможности и в крайна сметка 

на интелигентност в конкретния автор. Не за такива примери в архитектурата става 

дума, а за онези, които използвайки интерпретацията като творчески похват, 

създават уникални и адекватни за времето си произведения на архитектурното 

изкуство. 

        Най-общо, случаите при които се прилага интерпретацията, като творчески 

похват и/или като основа на концепцията, заложена при проектирането и след това 

проведена в реализирането на обекта, са: 

1. В новопроектирани територии/сгради със значима смислова натовареност на

функцията или в среда със специфична устройствена и обемно-пространствена 

характеристика; 

2. В среда с културен, исторически контекст и за обекти, които са културно

наследство
2
;

       Не са редки случаите, когато тези реализации освен уникални архитектурни 

произведения са и успешни експерименти в областта на архитектурата – с 

конструкцията си, с използвани материали и технологии, с архитектурен образ и 

обемно-пространствена структура. Те са предизвикателство към начина на мислене, 

статуквото и навика. Задават въпроси или дават отговор. Нерядко, първоначално те 

са възприемани противоречиво от обществото и специалистите. А по-късно се 

налагат като образци на архитектурното изкуство. В този контекст ще бъдат 

разгледани две реализации от съвремената архитектурна практика в Европа, 

съответстващи на по-горе посочените случаи на прилагане на интерпретацията като 

творчески похват. 

         Пример 1 - Нови сгради със значима смислова натовареност на функцията 

         CRICOTEKA, Краков, Полша, архитекти: Wizja Architects + nsMoonStudio 

         Сградата е ситуирана непосредствено на брега на р.Висла, а от юг е 

заобиколена от новите жилищни сгради на кв.Подгорже в Краков. На север, през 

реката съществува важна визуална връзка с кв.Кажимиеж и еврейския квартал на 

града. Теренът е в близост до площада на „Героите на гетото” и на пешеходно 

разстояние да фабриката на Шиндлер и музея за савременно изкуство. Във 

функционално отношение КРИКОТЕКА-та е едновременно музей и информационен 

център свързани с личността и творчеството на Тадеуш Кантор (1915-1990) - 

духовен водач на авангардния и независим театър в Полша. През 1956г. Кантор 

създава театър Крикот 2, който е наследник на съществуващия между двете световни 

войни авангарден театър Крикот. репресиран Заради своето противопоставяне срещу 

налагането на т.н.соцреализъм в културата и цензурата върху свободното творчество 

2
 В този текст понятието „интерпретация” няма да бъде разглеждано в контекста на хартата на 

ИКОМОС за интерпретация и представяне на културното наследство от гр.Квебек-2008г. 
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той е репресиран от социалистическата власт на тогавашна Полша. Привърженик на 

дадаизма и конструктивизма в изобразителното изкуство, автор на хепънинги и 

асамблажи, Тадеуш Кантор е непокорна и търсеща личност и изявен творец. 

КРИКОТЕКА, като институция съвместяваща архив, депа за реквизит, културен 

център, експериментален театър и др., е създадена от самия Кантор през 1980г., но тя 

няма собствен постоянен дом и е разпръсната из целия Краков. До 2014г., когато 

след архитектурен конкурс се сдобива с нова сграда-провокативна като Кантор.  

          Обемно-пространствената композиция и архитектурният образ (Фиг.1)  на 

сградата са инспирирани от личността на твореца и конкретно от една негова 

рисунка. Още при проектирането цел на архитектите е постигане на структура която 

да контрастира на средата, но едновременно с това да е отворена към нея и към 

реката. Съществуващата руина на старата електроцентрала е подложена на 

консервационно-реставрационни работи, адекватно  е вписана в комплекса на 

КРИКОТЕКА-та, без да се игнорира нейното присъствие. Напротив, вертикалният 

акцент в композицията е именно запазеният комин на ел-централата, който е 

елегантно вкомпониран между новите обеми на сградата. Какво се интерпретира в 

този пример? Нещо нематериално, но от съществено значение, каквито са 

личностните характеристики на патрона на обекта Тадеуш Кантор. Всяка една от 

спецификите на характера на твореца има намерен свой архитектурен еквивалент:  

 авангардността на идеите на Кантор се изразява с конструкцията, която е 

своеобразен експеримент – фундирането е с пилоти, които носят три 

стоманобетонни ядра (в две от които е развита вертикалната комуникация) и 

върху които стъпват две стоманени пространствено – прътови конструкции;  

 динамичната, търсеща същност на Кантор – чрез формирането на различни 

пространства – интериорни и екстериорни, както и чрез използването на 

огледални повърхнини, осигуряващи вечно променящи се отражения; 

 бунтарството – чрез използването на оксидирана (кортенска) стомана; 

 принципността и стабилността на идеите на Кантор – чрез налагащата се 

обемно-пространствена структура на сградата; 

 противопоставянето на статуквото – чрез категорична намеса в средата на 

принципа на контраста 

 

  
а) б)  

 

Фиг. 1. Крикотеката в Краков:  а) Поглед към Крикотеката откъм р. Висла, 

фотография източник-http://krainaoza.pl/zobacz-ciekawostke/41; б) Едно от откритите 

пространства и вечно променящите се изображения по огледалния „таван”, 

фотография: В.Панджарова, 2019) 
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         Пример 2 - Среда с културно наследство и обекти, които са културно 

         наследство  

         Die neuen meisterhäuser Gropius, Десау, Германия, архитекти: BRUNO 

 FIORETTI MARQUEZ 

През  1926г. Валтер Гропиус завършва строежа на реализираните по негов 

проект т.н. „къщи на майсторите”, предназначени за преподавателите от школата 

БАУХАУС в гр.Десау, Германия. За съжаление, жилищните сгради на този комплекс 

са обитавани едва до 1932г. В периода на Втората световна война, те приютяват 

военните от армията на Хитлер. По време на бомбардировки над Десау, през 1945 г., 

къщата на Гропиус е разрушена. Единственото, което остава от оригиналния градеж 

е мазето. След края на Втората световна война гр.Десау остава в пределите на ГДР. 

През 50-те години на ХХ в., германското семейство Емер купуват имота и искат да 

си построят жилищна сграда върху руините на старата. От общината на Десау ги 

съветват къщата да е “национална по съдържание”. И тя наистина е такава – с фасада 

от видими тухли и със стръмен двускатен покрив, покрит с керемиди. Принципно, 

архитектурата на БАУХАУС не се приема ласкаво нито от режима на Хитлер, нито 

от социалистическата ГДР, не се възприема еднозначно дори днес.  За щастие 

мнението на специалистите надделява и през 1996г., въпреки че е с нарушена цялост, 

комплексът с къщите на майсторите в гр.Десау получава признание и е обявен от 

ЮНЕСКО за обект на световното културно наследство.  

        През 2003г., 14 години след падането на Стената, общината на Десау придобива 

имота и събаря сградата построена и използвана от сем.Емер. Отново остава само 

мазето – единствената оригинална субстанция от къщата на Гропиус. Комплексът на 

преподавателските къщи продължава да е непълен. Започва да се мисли за вариант 

при който той да бъде възстановен в цялост, Така, след поредица от недоразумения и 

конфликти, през 2010г. е проведен успешен конкурс
3
, спечелен от европейско трио

архитекти (германец, италианка и испанец) с ателие в Берлин. През 2014 г. проектът 

е изпълнен. И този нов обект не се приема еднозначно – и от обществеността, и от 

специалистите. Новата сграда на първи поглед е копие на къщата проектирана и 

реализирана от В.Грипиус. Тя е ситуирана на същото място, стъпва върху старите 

основи и оригиналното мазе,  следва нейната геометрия, параметри и обемно-

пространствена характеристика, извлечени не от техническа документация, а по-

скоро от аналогията с другите къщи. Архитектурният образ също е аналогичен на 

този на изчезналия оригинал.(Фиг.2) Новата сграда провокира въпроси: Какво  

опазваме? Какво всъщност представлява тази реализация? Дали това е 

възстановяване? Или реконструкция? Имитация? Интерпретация? Или ново 

архитектурно творчество? Оригиналът го няма, няма и запазени автентични данни. 

Съществуват единствено стари снимки, неясно копие на чертеж и паметта, но и тя е 

„размита и неточна”, както казват авторите на проекта. [2] На първи поглед новата 

сграда е възстановка на старата. Но немногото разлики от сградата на Гропиус са 

достатъчно съществени, за да може да говорим за интерпретация и в същото време 

не изявено провокативни. Това са:  

3
 Въпросният конкурс се отнася както до решаване на проблема с унищожената къща на Гропиус, 

така и до намеси в тази, която е използвана от Ласло Мохоли-Наги, но тя не се разглежда в текста. 
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        1.Прозоречните отвори и отворите на вратите към балкона, които в творбата на 

Bruno Fioretti Marquez са третирани с матирани, стационарни стъкла, разположени 

без рамка и отстъп във фасадната повърхнината, които не са с висока степен на 

прозрачност, а пропускат „размита и неточна” светлина;  

2. Функционалната организация на новата сграда предполага едно напълно

ново разпределение на изложбено, споделено пространство. Единственото запазено 

като местоположение от жилищната сграда на Гропиус са вертикалната 

комуникация и складовото пространство към бившата кухня. Премахнати са всички 

преградни стени, които са формирали отделните помещения в старата къща; 

         3.Материалът на новата сграда е торкретиран полимербетон, а оригиналът е 

бил изпълнен от зиданите от тухла  и измазани стени. Едно от предимствата на 

използвания бетон е, че той е по-лек от днешните тухли (ако се следваше 

първоначалния градеж), но пък има тяхната здравина и няма да компрометира 

съществуващите основи. Повърхността на бетона по фасадите е  обработена с 

прозрачна глазура.  

а) б) 

в) г) 

Фиг. 2. Къщата на Валтер Гропиус в Десау: а) оригиналното разпределение на 

жилището; б) разпределение на новата сграда; (източник- схеми са приложени в 

брошурата за обекта); в) фасада на оригиналната сграда проектирана и реализирана 

от В.Гропиус (фотография източник-http://www.hugo-junkers.info/junkers-pfad-sieben-

saeulen.html) [3]; г) фасадата днес (фотография: В.Панджарова, 2019) 

         „Това, което търсихме, беше проект, който може да предизвика отсъствие и 

присъствие в същото време, проект, който създава дистанция чрез близост и може 
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точно да се справи със замъгляването.“[2] Всъщност, става ясно, че в този обект е 

интерпретирана паметта. Днес ареалът с къщите на майсторите в Десау е завършен и 

цялостен. Възприема се логично. Реализираните нови сгради не лъжат, че са нови. 

Опазени са посланието на БАУХАУС, обемно-пространствената структура и 

истината, че оригиналните къщи, проектирани от Гропиус, никога вече няма да ги 

има. 

         Ясно е, че тези два примера са крайно недостатъчни за да представят 

многообразието от обекти, които дължаа уникалността си, находките в творческото 

решение, експерименталното, именно на прилагането на интерпретацията. Противно 

на очакванията, че интерпретирани архитектурни елементи, история, преживяване, 

чувство и т.н., вложени в архитектурно произведение водят до имитативен 

архитектурен образ и обем, извън контекста на времето, реализираните на този 

принцип обекти говорят точно обратното – Базиликата в Сипонто на Едуардо 

Трезолди, Библиотеката в Спийкенисе край Ротердам и Кристалната къща в 

Амстердам на MVRDV, Културния център в Кордоба на Нието&Собеано. 
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Abstract: 
The topic concerns the modern problems for the development and integration of the 
less preserved and newly created green oases in the urban environment. It outlines 
the experiments in creating a green public environment, which have become a 
driving force for future urban development.

Key words: Landscape architecture, urban environment

1. Въведение
Динамичното развитие на съвременните градове, с по големи темпове извън

България  и  с  по  –  малки  в  България,  оставя  мрежа  от  територии  с  изчерпана
функционалност  в  градската  среда  и  извън  нея.  С  напредване  на  времето  тези
територии  пораждат  различни  проблеми  за  разрешаване  –  опазването  на
нефункциониращите  сгради  и  имоти,   възможности  за  имплантирането  им  в
бъдещите  предвиждания  и  промяната  на  основните  им  функции,  предизвикване
желанието на собствениците за промяна и съживяване. 

2. Експерименти в градската среда – от „замърсител“ в „пречиствател“
Най-значимите  територии,  като  площ  и  местоположение,  изгубили  своята

функция  и  придобили  необходимост  от  съвременното  им  обновяване  са
промишлените.  Това  е  един  необратим  процес,  тъй  като  едно  промишлено
предприятие  което  е  изчерпало  своята  жизненост  не  може  да  бъде  обновено  и
приведено  към  новите  изисквания  използвайки  остарелият  технологичен  процес.
Тези нужди налагат построяването на нови предприятия който завземат територии в
околностите и извън града и освобождават използваните в градската среда. 
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В последните години сме свидетели на променливите нагласи в обществото за
реконструкцията и обновяването на тези зони и в България, но ние сме в началото на
този  път.  Поглеждайки  към  най  –  близката  ни  зона  „Западна  Европа“,
експериментите в началото са се превърнали в едни устойчиви примери за следване
във времето, създавайки основните зелени оазиси в градската среда. 

Основният проблем пред динамично развиващите се градове е опазването на
съществуващата  зелена  система  и  прилагане  на  неконвенционални  методи  за
нейното  разширяване,  превръщането  на  „замърсителите“ в  „пречистватели“,
каквито са следните примери:

2.1. Градски парк „Parco Dora“, Торино, Италия [1]
Разположен  по  протежението  на  едноименната  река  Дора,  върху

нефункционираща индустриална зона в близост до центъра на град Торино в Италия.
Реализирането  на  парка  си  сътрудничи  и  подпомага  мащабният  проект  за
включването на реката в градската среда - „Torino, Città d‘Acqua” [2]. Torino, Città d‘Acqua” [2]. 

Запазват  се  множество  конструктивни  елементи  на  вече  бившите
производствени сгради, като се използват за акценти в средата, фон за изложбите на
открито, защитно покритие за спортните дейности или като носеща конструкция за
пешеходните  алеи  развити  на  второ  ниво.  Всички  производствени  площи  са
използвани за тревни площи, цветни лехи и др. 

а) б)

Фиг. 1. Изложбена зона: а) използване на съществуващите защитни стоманобетонни
стени като стативи за изложба, б) развитие на пешеходни маршрути на две нива за

различно визуално възприемане на зоната 
(фотография а) Mattia Boero, б) Ornella Orlandini ) 

Проектната  дървесна  растителност  е  пестеливо  използвана  –  само  при
необходимост  за  акценти  или  в  зоните  където  няма  запазване  на  съществуващи
индустриани  елементи.  Максимално  е  запазена  съществуващата  висока
разстителност.
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а) б)

Фиг. 2. а) съществуваща сграда използвана като покритие за спортната зона , б) нова
разстителност използвана като символ на обратното превземане на градската

структура (фотография а) Heidemarie Niemann, б) Andrea Serra ) 

Визуалните акценти са добре подбрани и използвани на точното място.

а) б)

Фиг. 3. а) части от съществуващата метална рамкова конструкция използвани като
конструктивен елемент за пешеходните мостове на второ ниво , б) охладителната
кула е използвана като визуален монумент и акцент на съвременното светлинно

изкуство  (фотография а) Andrea Serra , б) Pfarré Lighting Design  ) 
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2.2. Културен център „GENK C-m!ne“, Генк, Белгия [3]
За  изграждането  на  културния  център  е  използвана  територията  на

нефункционираща  въгледобивна  мина.  Основното  пространство  за  въглищните
отвали е превърнато в градски площад и сцена на открито. Реконструираните сгради
са  подслонили  театъра,  киното,  ресторантите  и  академията  за  дизайн  на  Генк.
Всички нови елементи са открояващи се за своето време, лесно може да различите
миналото и настоящето. 

а) б)

Фиг. 4. а) общ поглед към комплекса, част от разрушената основна сграда се
използва за сцена на открито , б) площадното пространство пред академията за

дизайн  на Генк (фотография а) Pieter Kers  , б) Pieter Kers ) 

За настилка са използвани черни шисти които са отпадъчният материал при
добиването на въглищата и са  символ използван често в  настилките на Генк.  Те
създават  един  равен  фон  за  подсилване  на  акцента  от  дизайнерското  парково
обзавеждане. Използвани са различни водни и светлинни ефекти за подсилване на
визуалното преживяване в посетителите. 

а) б)

Фиг. 5. а) парково обзавеждане през деня , б) парковото обзавеждане през ноща
(фотография а) Hosper , б) Hosper) 

Площадът е решен като квадратно пространство на едно ниво, подходящо за
реализиране  на  различни  събития.  Харизмата  на  пространството  е  със  своята
индивидуаност, както при максимално запълване, така и без посетители.
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а) б)

Фиг. 6. а) запазеното промишлено оборудване като визуален акцент , б)  площадното
пространство като сцена на открито (фотография а) Pieter Kers , б) Pieter Kers) 

2.3. Парк „Duisburg Nord“, Дуисбург, Германия [1]
Основната  цел е  добре реализирана  като  северната  промишлена  зона на  гр.

Дуисбург,  Германия   е  трансформирана  в  екологичен,  социален  и  икономически
център. Символът на парка е металният площад, като неговата настилка ни препраща
назад във времето когато металургичният комбинат е работел на пълни обороти. 

а) б)

Фиг. 7. а) Металният площад , б) сигниране на резервоарите с дървесна
растителност (фотография а) Michael Latz , б) Christ Panick) 

Днес замърсяването е отстъпило пред фотосинтезата, доменните пещи са превърнати
в прекрасни градини, всяка с различна тематика и илюстрираща регион от Европа.
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а) б)

Фиг. 8. а) траспортните ленти и тръбопроводи са превърнати в изгледни площадки ,
б) бускетна градина в една от формовъчните зали (фотография а) и б) Michael Latz ) 

Паркът е осеян с приключенски площадки за малките и големите посетители.
Старите индустриални структури са трансформирани и адаптирани чрез фантазията
на проектантите по необходимият начин за максимално пълноценното съществуване
на всички зони.

а) б)

Фиг. 9. а) Катерачна стена, б) Детска пързалка (фотография а) Michael Latz, б) Jane
Sebire) 

Извод
Интегрирането  и  адаптирането  на  съществуващите  структури  в

трансформацията  на  пространството  е  наложително  за  правилното  бъдещо
функциониране и опазване идентичността на мястото.
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METHODS AND SOLUTIONS IN THE DESIGN OF FULL-DAY 

KINDERGARTENS. STUDY AND ANALYSIS OF INTERNATIONAL 

EXPERIENCE 
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Abstract: This manuscript will discuss techniques for designing all-day 

kindergartens. Examples of international experience are analyzed, on the basis of 

which conclusions are drawn. The main aspects of feasibility studies related to 

the construction of an accessible, healthy and safe children's living environment 

are considered. 
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1. Въведение

В настоящия доклад ще бъдат разгледани похвати при проектирането на 

целодневни детски заведения. Подложени са на анализ примери от международния 

опит, на чиято база са формулирани изводи и заключения. Разгледани са основни 

аспекти на предпроектни проучвания, свързани с изграждането на достъпна, 

здравословна и безопасна детска жизнена среда. 

2. Сетивност и възприятия на детето

Възприятието на заобикалящата среда основно се разделя на три вида: 

визуално, сетивно и слухово.  

2.1. Визуално възприятие 

Визуалното възприятие е пряко свързано с цветове и форми,които детето 

възприема още от пръв поглед. Цветовете и формите на пространствата оказват 

пряко влияние върху емоциите, физическата и умствена активност при децата. 

1
Гергана Петрова, арх.,  gerganapetrova1@abv.bg 
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Острите форми и наситените цветове биха подбудили агресивно поведение, а по-

меките тонове и заоблени форми биха успокоили и уравновесили. 

Цветовете оказват ментален и емоционален ефект  [15]. Те могат да изградят 

хармонично пространството, но могат и да създадът дисбаланс, ако бъдат 

използвани неправилно. Примери могат да се дадат със следните цветове: червен, 

ярко жълт, зелен, син и лилав. Червеният цвят е активен, което води до възбуда у 

наблюдателя, особено у децата. Това би увеличило сърдечната честота и би довело 

до увеличаване на кръвното налягане. Употребата на ярко жълт цвят на голяма площ 

би предизвикало агресия и възбуда. От своя страна употребата на спокойни зелени 

нюанси създават усещане за комфорт и спокойствие, като по този начин спомагат 

паметта. Синият цвят спомага понижаването на кръвното налягане и също като 

зеления успокоява. Доказано е, че употребата на меки лилави нюанси спомага 

умствената дейност и подбужда креативност. [1] 

Към визуалното възприятие може да се причисли и усещането за мащаб у 

детето. При проектирането на детски градини е от първостепенна важност да се 

балансира пространството от вън и това отвътре на сградата, така че то да създаде 

правилното чувство за големина у зрителя. Твърде големи пощения могат да бъдат 

овладени, посредством подвижна или неподвижна мебелировка с размери 

съобразени с детската ергономия, за съответната възрастова група. 

а) б) 

Фиг. 1. Подвижна мебел за деца от 3 до 5 г.: а) размери на детско столче; б) тоалетни 

прибори, проектирани според детската ергономия; [2] 

а) б) 
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Фиг. 2. Kindergarten Vashavskoye Hwy 141 Russia 2017.: а) интериорно решение на 

дневна стая ; б) изглед екстериор; [3] 

2.2. Сетивно възприятие 

Доказано е, че детската сетивност е по-добре развита в сравнение с тази на 

възрастните. Децата опознават заобикалящия ги свят чрез възможно най-близък 

контакт. Посредством допир, те сетивно възприемат средата, която обитават. Поради 

това е от първостепенна важност средата на обитаване на детето да бъде 

здравословна и обезопасена. 

При проектирането на обществени заведения за деца се препоръчва употребата 

на естествени материали като дървото, както и естествени тъкани като памука. 

Не се препоръчва употреба на синтетични материали, различни пластмаси и 

изкуствени тъкани. 

а)   б)        в) 

Фиг. 3. Råå Day Care Center , 2013,  Denmark.:а) интериорно решение на дневна стая ; 

б) игрална стая;  в) изглед екстериор [4] 

2.3. Слухово възприятие 

Нужно е да се отдели специално внимание на акустичните характеристики на 

помещенията обитавани от деца. Препоръчва се употреба на звукопоглъщащи 

материали, които да осигурят здравословния звуков комфорт.  

3. Жизнена среда на детето

3.1. Ергономия 

При проектиране на сгради и/или отделни помещение предназначени за деца, е 

важно да се спазва мащаба , произтичащ от ергономията на детето. Препоръчва се 
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употреба на естествени материали, устойчиви на износване, с възможност за лесна 

подръжка и почистване. 

а) б) 

Фиг. 4. Ергономични особеност на деца от 3 до 5 г.: а) оразмеряване на подвижна 

мебелировка спрямо детската ергономия; б) оразмеряване на парапет според 

детската ергономия; [5] 

3.2. Нормативни изисквания при проектиране на целодневни детски 

заведения 

При проектирането на целодневни детски заведения у нас и в чужбина се 

спазват строго определени нормативни изисквания, целящи да осигурят 

здравословна и безопасна жизнена среда на детето. Специфични изисквания 

определят нужната квадратура, определена на брой деца; благоприятни посоки за 

ориентация на различните типове помещения; подходящи материали, които да се 

вложат в изграждането на сградата; определени санитарно-хигиенни изисквания към 

възможностите за поддръжка и експлоатация на вложените материали; допустимо 

ослънчаване и засенчване в основните и второстепенните помещения; нива на 

достъп и др. [6], [7], [8] 

4. Териториалноустройствени изисквания при проектиране на целодневни

детски заведения 

Посредством задълбочени анализи на актуални Общи и Подробни 

устройствени планове [11], [14] е необходимо да се имат в предвид следните 

основни изисквания към устройството на територия, предназначена за проектиране 

на целодневно детско заведение: 

4.1. Градоустройствено разполагане 

Предназначените за проектиране на целодневни детски заведения терени, би 

следвало да бъдат разположени извън производствени територии, далеч от 

потенциални източници на замърсяване, каквито представляват високоскоростни 

градски магистрали, натоварени пътни връзки, бензиностанции, гробищни паркове и 

др. [9], [10]. 

Радиусът на обслужване на детските заведения е 500 м., като е желателно 

терена да бъде обезпечен откъм възможност за автомобилен, вело и пешеходен 

достъп ненадвишаващи времето за пристигане от максимум 30 мин. 
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Важно е да се вземат под внимание и следните задължителни показатели: 

П застр. = 30%, К инт. = 0,6 , П озел. = 40% [10]. 

4.2.Устойчиво използване на природните ресурси 

Функционално-планировъчното разполагане на сградата на детското заведение 

е от първостепенно значение, с оглед на възможностите за ефективно използване на 

природните дадености и ресури. Нужно е да бъдат изследвани даденостите на 

терена, неговите силни слаби страни. Правилното и устойчиво планиране на 

съответния УПИ, използването на добрите посоки, в зависимост от функцията на 

отделните помещения, периодите на ослънчаване и засенчване, въздушните течения 

и др., биха спомогнали бъдещата експлоатация и ефективна функция на сградата. 

[12], [13] . 

4.3.Благоустрояване и озеленяване 

Озеленяването е неделима част от благоустрояването на всеки поземлен 

имот. С оглед санитарно-хигиенните условия и изискванията за огряване от 

слънцето се препоръчват следните най-малки разстояния на декоративните и 

овощните насаждения до границите на съседните имоти: 

1. за ниски дървета (с височина до 2,5 м) - на 1,0 м от границата;

2. за средно високи дървета (с височина до 5,0 м) - на 1,5 м от границата;

3. за високи дървета (с височина над 5,0 м) - на 3,0 м от границата.

 На вътрешна регулационна линия към съседни имоти се препоръчват живи 

огради с височина до 1,20 м. [10]. 

Изводи 

След направените анализи, би могло да се заключи, че проектирането на 

целодневни детски заведения е отговорно и неподлежащо на компромис начинание. 

Жизнената среда на детето трябва да бъде изградена хармонично със заобикалящата 

градска тъкан. Да отговаря на нормативните изисквания, санитарно-хигиенните 

норми, нормите за достъпност на средата, изисквания за пожаробезопасност и др. 

Здравословната среда на обитаване, изградена посредством правилно подбрани 

материали, цветове, размери и др. са предпоставка за доброто физическо и ментално 

развитие на децата. Задълбочените проучвания на урбанизираната тъкан, биха 

подобрили териториално-устройствените и функционално-планировъчните качества 

на целодневното детско заведение. 
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СГРАДИТЕ НА БЪДЕЩЕТО – УМНИ И ЖИВИ! 
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Университет по архитектура, строителство и геодезия 

THE BUILDINGS OF  FUTURE - SMART AND ALIVE! 

 Gichka Kutova  

University of architecture, civil engineering and geodesy 

Abstract: Increasing the population of the earth along with the climate change creates 

new requirements. Buildings are becoming an adaptive structure that can be applied to 

changing functional, constructive, aesthetic and energy-efficient requirements for users and  

occupants. 
The buildings will change their shape and parameters of the building envelope to ensure 

an optimal microclimate of the premises not affected by the global climatic and current 

atmospheric conditions in the natural environment. 

The purpose of the presentation in this report is to give the main characteristics of 

building tools responding the requirements of consumers and the dynamically changing 

environment. The study of the problem includes an analysis of the architectural and structural 

elements of the buildings, which have the potential to turn the building into an adaptive structure 

- the use of "smart" building materials, building envelope and building installations. 

Special attention is given  to the adaptive building envelope as the main intelligent and 

reactive component with which the building meets the interaction between user requirements 

and environmental changes. 

Key words: building materials, building envelope, sustainability, energy efficiency 
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1.Въведение

Идеята, изказана кратко в заглавието на настоящия доклад звучи лаконично, просто 

и в същото време доста необичайно, защото дава различен и необичаен поглед към 

сградите, очертавайки една нова тенденция в развитието на сградостроителството - 

сградите на бъдещето да функционират като живи организми, които ще се променят под 

въздействието на различни фактори и  ще реагират като умни и живи същества.  

Сигурността и смелостта на тази идея идва от неоспоримото развитие на 

технологиите във всички области на живота, нарастващо  през последните години с 

темповете на геометрична прогресия.  Това предпоставя използването на технологичните 

нововъдения  и възможности  в областта на проектирането и строителство  на сгради, за да 

се осигури все по-успешното удовлетворяване на изискванията  на обитателите и 

ползвателите за адаптивно поведение на сградите в условията на динамично променящата 

се околната среда.  В изложението са изяснени и класифицирани основните въздействия 

върху сградите, посочени са сградните инструменти за отговор  и реакция на сградата  

спрямо тези външните и вътрешни въздействия, като по този начин сградата се дефинира 

като жив организъм с определено поведение.  Акцентът е поставен  върху сградните 

компоненти и елементи, които имат потенциала  да превърнат сградата в реагираща и 

жива  структура, а именно -  изпозването на „умни“ сградни материали, 

високотехнологични сградни инсталации и адаптивна сградна обвивка като гранична зона 

на въздействията отвън и отвътре.  

И след като вече е използван терминът „умни“, тук е необходимо да бъде направено 

терминологично уточнение и изясняване на контекста на употребата му в настоящето 

изложение.  „Умни“ или „интелигентни“ всъщност е българското значение на широко 

навлязлата в ежедневието  английска дума „smart“,  използвана най-често за устройства 

като мобилни телефони от последно поколение,  таблети, телевизори и др., които със 

специални протололи за връзка работят  автоматично и интерактивно. 

Понятието „smart“  се използва и за качествата на някои материали, които запомнят 

и могат да се върнат в първоначалното си състояние след прекратяване на външни 

въздействия, довели до промяна на състоянието им. Това е една от първите дефиниции за 

такива материали, дадена  от НАСА, в чиито технологии тези материали се използват от 

десетилетия. [1]   

В настоящето изложение се защитава идеята за подобно поведение  от сградите на 

бъдещето и по тази причина вместо английската дума „smart“  се използва българският й 

превод – „умни“ за сградите,  които благодарение на новите технологии се проектират да 

функционират по интелигентен начин, да осигуряват комфортна среда на обитаване чрез  

адаптация на сградните системи, инсталации  и сграднита обвивка на  промените в 

околната среда. 

2. Предпоставки за реакция на сградите на бъдещето като жив организъм.

Сградите са физически структури от архитектурно-конструктивни елементи, които в 

своята стационарност, физическа стабилност и геометрическа неизменяемост гарантират 

изпълняването на основната им функция – да осигурят адекватна материална среда за 

осъществяване на човешките дейности. На физическо ниво сградите се отнасят към 
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нематериална жизнена среда, но подложени на въздействието на  определени фактори с 

цел запазване на комфорта на ползвателите и гарантиране на дългогодишното изпълнение 

на предназначението им, сградите е необходимо да реагират на следните категории 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 

2.1. Първоначално заложени и непроменливи  за сградите фактори - 

ПОСТОЯННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 

 Градоустройствено  местоположение;

 Ситуиране спрямо световните посоки;

 Географско местоплоложение – релеф и надморска височина;

 Форма на сградата;

 Слънчева радиация;

 Ветрово натоварване;

 Енергийни източници - конвенционални и възобновяеми;

 Източници на вода.

2.2. Външни въздействия с динамично променлив  характер – 

ВЪНШНИ СТИМУЛИ, предзвикващи  реакция  на сградите: 

 Климатични фактори - средна годишна зимна и лятна температури; сила и

посока на ветровете; влажност на въздуха; атмосферно налягане;

 Фактори от околното пространство - засенчване от околното застрояване;

околно озеленяване; шумово замърсяване; вредни околни емисии.

2.3. Вътрешни въздействия за запазване на комфорта  и гарантиране  на 

функционирането - ВЪТРЕШНИ МОТИВИ, предзвикващи  реакция  на 

сградите: 

 Параметри на комфорта  - топлинен, визуален, звуков комфорт;

 Вентилация и климатизация – скорост на въздушните течения, качества на

вътрешния въздух, възможности за естествена вентилация;

 Качество на елементите на интериора – температура на интериорните

повърхности, отблясъци и отражения на вътрешни повърхности, цветово

съобразяване с функция, изложения, остъкляване и др.;

 Емоционални и психически изисквания на ползвателите;

 Естетически изисквания.

2.4. ПРОГНОЗНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ от функционирането на сградите през целия 

им експлоатационен жизнен цикъл върху околната среда: 

 Изразходвани енергийни ресурси;
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 Отпадъци от всички инсталации и извършвани дейности;

 Отделени въглеродни емисии.

Всичките споменати по-горе групи въздействия върху сградите отвън и отвътре, 

илюстрирани схематично във Фиг.1 са предпоставки за реакции, които да поддържат 

сградите в съотвестващо на фунцкционалните, конструктивни, енергийно-ефективни, 

естетически изисквания към тях състояние и по този начин дефинират сградите на 

бъдещето като умни и живи.  

Фиг.1. Видове въздействия върху сградите. 
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3. Сградни инструменти за реакция на сградите при наличие на  въздействия

Предвид систематизираните  в предходната точка основни групи външни и 

вътрешни въздействия за сградите, могат по аналогичен начин да се формулират и 

сградните инструменти за реакция на тези въздействия: 

ПОСТОЯННИ  ВЪЗДЕЙСТВИЯ – отразяват се още в процеса на проектиране на 

сградите като параметрите на тези въздействия с постоянен характер се отразяват като 

предварителни данни за проектиране и се залагат в заданието за проектиране; не се 

очакват реакции и някакви значителни промени в сградите по време на строителството и 

експлоатацията им. 

Реакцията на ВЪНШНИТЕ СТИМУЛИ е динамична и зависима от промените на 

външните стимули във времето и пространството. Като сграден инструмент за реакция в 

този случай е важна високата технологичност и автоматизираното управление на 

сградните инсталации, системи и компоненти.  Технологичното обновяване и 

осъвременяване на сградните инсталации независимо от тяхното предназначение и 

функция е трайна тенденция в сградостроителството от десетилетия и един от критериите 

за удовлетворяването на изискването за енергийна ефективност на сградите и 

предпоставка за бъдещето на сградите като умни и живи. 

Реакцията на ВЪНШНИТЕ СТИМУЛИ също е динамична и касае не само 

сградните инструменти, споменатите в предишната точка, а и по-високото качествено 

ниво на материалите, които са използвани в интериора и екстериора на сградите, от някои 

от които също се очаква да реагират като умни и да имат своя принос за подобряване на 

комфорта и задоволяване на всички изисквания на обитателите. 

Един много важен компонент, който се явява сграден инструмент за реакция 

едновременно на ВЪНШНИТЕ СТИМУЛИ на ВЪНШНИТЕ МОТИВИ е адаптивната 

сградната обвивка, която като гранична повърхност между динамично променящите се 

параметри на околната среда и вътрешното пространство предполага реактивно  

поведение и динамичен отговор на  тези промени. По тази причина в последните години 

усилията на изследователите в областта на  умни  материали са насочени към  

материалите и елементите, използвани не само в сградите въобще и по-целенасочено в 

сградната обвивка. Напредъкът  във физичните науки и науките за материалите към 

настоящия момент доведе до създаване на УМНИ материали, които се променят и 

реагират  в зависимост от  различни външни и вътрешни условия и стимули като 

влажност, температура, слънчева радиация, светлина, движение на въздуха и др. [2] Това 

са материали, които имат структурни и физически свойства за генериране на енергия, за 

движение или могат кинетично да се адаптират в реално време към промените в околната 

среда по подобие на живите  организми, които  оцеляват благодарение на това, че могат да 

се нагаждат и променят  според условията на околната среда. [3] Такива умни материали 
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се прилагат  в сградите както на ниво отделен материал, използван в някои от 

компонентите на сградите, така и на ниво цялости системи от сградни елементи за 

изграждане на фасадите и/или покривите на сградите, които чрез автоматизирано и 

интерактивно управление  реагират динамично на външните промени с цел осигуряване 

на  вътрешен комфорт при реализирани значителни икономии на енергия. Примери на 

подобни реализации вече се появяват в строителството на сгради от последните години и 

при настоящите темпове на развитие на научните изследвания и усъвършенстването на 

технологиите им за производство се очаква да намират все по-широко приложение. 

Умните материали и инсталации  за управление са неизменнно условие за успешното 

адаптивно функциониране на сградната обвивка като инструмент за реакция на 

ВЪНШНИТЕ СТИМУЛИ  и ВЪТРЕШНИТЕ МОТИВИ, затова са важни и някои други 

характеристики във функционирането й:  

 Защита на сградна обвивка от прегряване през летния период, както и

съхраняване на топлинния комфорт през зимата със засенчващи устройства и материали с 

добри изолационни характеристики; [4]  

 Енергиен принос на сградна обвивка за намаляване на консумираната от

сградата енергия чрез подходящ избор на материали, и архитектурно-конструктивни 

елементи с възможност за интегриране на активни слънчеви елементи; [5] 

 Оптимално настройване на сградната обвивка към променящите се външни

условия чрез изпозване на  система за сградна автоматизация, гарантираща ефективно 

адаптиране към външните условия.  

ПРОГНОЗНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ от фунционирането на сградите върху околната 

среда  могат да се оптимизират чрез  всички споменати по-горе сградни инструменти по 

отношение на енергийното им осигуряване като приоритет се дава на възобновяемите 

енергийни източници – слънце, вятър, вода и др.  като неизчерпаеми, относително 

постоянни  и екологично чисти. От съществено значение за целия жизнен цикъл на 

сградите е тяхната енергийната ефективност  не само като вид и количеството на 

използваната енергия, а и предварителното залагане още във фаза проектиране на 

способността на сградите да задоволяват сами енергийните си нужди чрез интегриране в 

сградната обвивка на преобразуващи слънчевата енергия материали, интегриране на 

ветрови генератори и др.  Тенденция е дори сградите да произвеждат повече от 

необходимата им за нормалното функциониране енергия, която да обслужва енергийни  

нужди на околни сгради или други потребители и все повече сгради да стават енергийни 

„плюс“ сгради. 

Рециклирането на отпадъците също е  свързано не само с предварително заложени 

изисквания към инструмента сградни инсталации, но и с предварително заложена 

стратегия за управление на отпадъците в целия жизнен цикъл на сградта, както и 

съобразен с конкретната специфика на мястото, функцията на сградата и предварително 

изготвяне на график за  максимално автоматизирана подръжка и регулярна профилактика 

на всички архитектурно-конструктивни елементи и инсталации. 
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Всичко това допринася за намаляване на въглеродния отпечатък на сградите и дава 

възможност за използване на редица финансови механизми, които да подпомогнат 

инвестициите в това сградите на бъдещето да бъдат умни и живи. 

4. Вместо заключение - исторически факти,  предвещаващи  бъдещето развитие

на сградите като умни и живи. 

Независимо, че идеята за умна и жива сграда е нова и технологично обоснована, 

доказателства за нея могат да бъдат потърсени и в изторическото развитие на 

сградостроителството и то най-вече – в развитието на високите сгради. Те са най-яркия 

пример за стремежа на човечеството да строи все по-нагоре и все по-нагоре и според 

диаграмата от Фиг.2 може да бъде направен изводът, че по отношение на височините на 

сградите за един век те са стигнали до почти 1 километър височина. 

Фиг.2. История на най-високите сгради в света, изт.Интернет. 

Що се отнася до очакваните в близките години високи сгради, които са в процес на 

проектиране и строителство, амбициите на иинвеститорите са още по-големи не само по 

отношение на височината, но и по отношение на функционалното и технологичното им 

обезпечаване. Например за нормалното функциониране на небостъргача Джеда в 

Саудитска Арабия, който  се очаква, че ще счупи рекорда от 1 километър височина са 

проектирани специални асансьори от ново поколение, както и други технологични, 

инсталационни и енергийни нововъдения, пазени в тайна. А планираният за след 45 

години  4.8-километров небостъргач на компания  Arconic се предвижда да бъде построен 
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изцяло от разработвани в момента  умни материали и технологии, сред  които се очакват 

поглъщащи смог фасадни инсталации, самопочистващи се и шумопоглъщащи покрития, 

прибиращи се балкони. Разбира се, всичко това се  е случвало в годините и продължава да 

се случва не просто подтиквано от стремежите и амбициите на човечеството, а и поради 

цялостното прогресивно технологично развитие във всички области на живота, което се 

отразява и в сградостроителството. 

Изводи. 

Все по-високите сгради са възможни безспорно благодарение на проектанстската 

смелост на архитекти и инженери от една страна и на развитието на строителните 

технологии и инсталационното оборудване на сградите от друга страна. И ако първата 

висока сграда в Чикаго - Home Insurance Building от 1885г., проектирана от архитекта 

Уилям Льо Барон Джени е била реализирана донякъде благодарение на използването на 

новата за времето си стоманена конструкция и измислянето на по-сигурните заклинващи 

механизми  за асансьори от американският изобретател Илайша Отис през 1852г., то в 

настоящето сградите растат все по-нагоре и благодарение на технологичните 

нововъведения в строителство,  безпрепятственото и  енергийно-ефективно 

функциониране на съвременните сградни инсталации, управлявани от 

високотехнологични системи за регулиране  на енергиите в сградите без компромис по 

отношение на изскванията на потребителите. И продължавайки все така амбициозно в 

развитието на сградоствоителството от сградите на бъдещето се очаква да достигнат до 

едно много по-различно качествено ниво – нивото на реакция на живите органзми, на 

което е посветен направения в настоящето изложение анализ на предпоставки и 

инструменти за реакция. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ В 
РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ 

Григор Дойчинов1,  

Технически университет Грац, Австрия 

ORGANIZATION OF SPATIAL PLANNING IN THE REPUBLIC OF 
AUSTRIA 

Grigor Doichinov 

Graz University of Technology (TU Graz) 

Abstract: 
Spatial planning competencies lie entirely at the level of the individual provinces, 

whose provincial parliaments adopt the Provincial Spatial Planning Laws 
(Raumordnungsgesetz des Landes). At the provincial level, laws that are directly or 
indirectly related to spatial planning are also adopted: building laws (Landesbaugesetz), 
laws for the protection of the appearance of settlements (Ortsbildschutzgesetz), laws for 
the protection of old urban areas (Altstadterhaltungsgesetz), laws for natural protection, 
laws to stimulate housing policy, energy laws, etc. The specific names of the legislation 
vary from province to province, taking into account regional specifics. Due to the specifics 
of the capital Vienna, which has the status of a province, the laws on spatial planning and 
construction law are merged into a single Law for the Development, Planning and 
Construction of the City of Vienna (Wiener Stadtentwicklungs-. Stsdtplanunggs- und 
Baugesetzbuch, in short Bauordnung Wien) .vsu .bg / Instructions.html) as an MS Word 
template or as a PDF-file (instructions only). 

Key words: spatial device, development norms, legislation, federation, region, 
Municipality, populated place 

Австрия обхваща територия от 84 000 кв. км и население 8 800 000. Тя заема по 
абсолютни стойности на брутния социален продукт от 370 милиарда евро/година 
девета позиция сред страните от ЕС. По показателя за бруто социален продукт/жител 
от 42 000 евро заема редом с Люксембург челна позиция в ЕС (за сравнение: същия 
показател за България е 8 000). Динамиката на икономиката води след себе си 
мащабно строителство, за чиито нужди през периода 2013-2016 са усвоявани средно 

1 Григор Дойчинов, професор/доктор, ТУ – Грац, e-mail, doytchinov@tugraz.at 
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по 14,7 ха/ден незастроени площи. Средния брой новопостроени жилища/година е 16 
500, като към тях се прибавят и 4 700 нежилищни сгради/година.  

Населението в големите градове расте динамично, като една от основните 
причини е механичния прираст, последствие от миграционните потоци. В първичния 
сектор на икономиката са ангажирани по-малко от 5% от работещите, 25% са 
ангажирани в индустриалното производство, а над 2/3 в третичния сектор. Най-
големият град е столицата Виена (1 800 000 ж.), следван от Грац и Линц с по-малко 
от 300 000 обитатели.  

Топографията на страната е изключително сложна и диференцирана поради 
алпийските условия, което води до нехомогенна урбанизация и концентрация по 
протежение на долините. Съпоставянето на ограничаващите природни условия с 
динамиката на социалното и икономическото развитие, както интензивно, така и 
екстензивно, и необходимостта от опазване на уникалните природни ресурси, 
поставя системата за пространствено устройство на страната пред сложни за 
решаване проблеми. Към усложняващите рамкови условия се прибавят и 
централното геополитическо разположение в ЕС и транзитните потоци през 
страната.  

Системата на пространственото планиране в Австрия в сравнение с тази на 
други страни-членки на Европейския съюз и с оглед на относително малката 
територия на страната e много комплексна и диференцирана. Тази комплексност и 
диференцираност произлиза от федералната структура на държавата и 
разпределението на компетенциите межда федерацията (Bund), провинциите (Land) 
и общините (Gemeinde). Основата на федералната структура и разпределението на 
компетенциите са заложени в Конституцията от 1925 г. Съгласно конституцията 
държавата е съставена от девет културно-исторически утвърдили се провинции (от 
запад на исток): Форарлберг (Vorarlberg), Тирол (Tirol), Залцбург (Salzburg), Горна 
Австрия (Oberoesterreich), Долна Австрия (Niederoesterreich), Каринтия (Kaernten), 
Стирия (Steiermark), Бургенланд (Burgenland) и федералната столица Виена (Wien) 
като град-провинция. 

С изключение на специализираните функционални ресори (вода, гори, 
железопътна мрежа, пътища, въздушен транспорт, опазване на наследството), за 
които компетенциите лежат на федерално ниво (в някои случаи разпределени между 
федерацията и провинциите), на федерално ниво липсват закони за пространствено 
планиране. Конституцията на страната не предвижда координиране на цялостното 
пространствено устройство на федерацията на основата на съответен федерален 
закон. Като координиращ гремий на федерално ниво служи Австрийската 
конференция за пространствено устройство (Oesterreichische 
Raumordnungskonferenz), която е създадена към институцията на Федералния 
канцлер и се ръководи от него. Канцлерът има правото да делегира 
председателството на конференцията на министър. В конференцията участват 
представители на федералното управление, на провинциите, на градове и на т.н. 
Сдружение на общините. Задачата на конференцията е да изготви респ. да 
актуализира на всеки десет години Концепция за пространствено устройство на 
Австрия, която е с препоръчителен характер. 

Компетенциите за пространствено устройство лежат изцяло на нивото на 
отделните провинции, чиито провинциални парламенти приемат Закони за 
пространствено устройство на провинцията (Raumordnungsgesetz des Landes). На 
провинциално ниво се приемат и закони, които имат пряко или косвено отношение 
към пространственото устройство: строителни закони (Landesbaugesetz), закони за 
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защита на облика на населените места (Ortsbildschutzgesetz), закони за защита на 
стари градски части (Altstadterhaltungsgesetz), закони за природна защита, закони за 
стимулиране на жилищната политика, енергийни закони, закони за корабоплаването 
и др. Конкретните наименования на законодателството варират от провинция до 
провинция, отчитайки регионалните специфики. Поради спецификата на столицата 
Виена, която е със статут на провинция, законите за пространствено устройство и 
строителния закон са обединени в единен Закон за развитие, планиране и 
строителство на град Виена (Wiener Stadtentwicklungs-. Stаdtplanungs- und 
Baugesetzbuch, накратко Bauordnung Wien). 

Дейността по пространственото планиране се извършва на две нива: 
провинциално и общинско. На провинциално ниво могат (без това да е 
задължително) да се приемат програми за развитие на територията. Тези програми са 
в съответствие със специфичните дадености и могат силно да се различават една от 
друга, както по отношение на съдържанието, така и по отношение на тяхната 
задължителност. През последните години се забелязва тенденция към повишаване на 
тежестта на програмите за развитие в цялостния процес на устройство на 
територията. Като пример може да се посочи провинция Стирия, в която през 2018 за 
пръв път в Австрия агендите на програмата за социално и икономическо развитие са 
закотвени в новия Закон за развитие на провинцията и регионите. 

Междинното ниво на регионалното планиране е въведено формално в законите 
и на другите провинции. То обхваща територията на две или повече общини или 
части от техни територии. В тази връзка трябва да се уточни, че в Австрия 
регионалната политика не е регламентирана със закони. Доколкото такива 
регионални планове се изработват, те са с препоръчителен характер, като 
компетенцията е в ръцете на провинцията. Най-често провинцията е инициатора на 
регионални планове. Инициативата произлиза много рядко от общините. 

Основната тежест на усилията за пространствено устройство е планирането на 
нивото на общините. В преобладаващата част от провинциите то се структурира в 
три нива:  

•  Концепция за развитие на общината за следващите 20 години, като
съдържанието на тези концепции могат да варират силно, 

•  Площоразпределителния план – традиционен инструмент на планиране,
обхващащ цялата територия на общината (не само на населеното място!) и 

•  застроителните планове за части от общинската територия.
Площоразпределителния план и застроителните планове влизат в сила с 

наредби на общината. За общинското пространствено планиране отговаря кмета, 
който има правото да делегира тази дейност на свой заместник или на 
специализирани звена. Плановете на общинско ниво минават на формална проверка 
от съответните служби към провинциалното правителство. В този смисъл дейността 
по пространственото устройство е както силно децентрализирано, така и носи 
белезите на йерархичност. 

В рамките на провинциалното законодателство е етаблирана и специфичната 
форма на договореност между общината, като представител на обществеността и 
частни лица и фирми/организации за постигане на определени устройствени цели. 
Тази форма на пространствено устройство се среща много рядко и не е популярна.  

Наред с така изложените нива на пространствено устройствено планиране, 
след приемането на Австрия в ЕС през 1995 се засилва и косвеното влияние на 
европейските политики и програми за развитие. С влизането в ЕС страната се 
задължава да постига и спазва критерии за пространствена организация, които са 
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дефинирани на общоевропейско ниво. Концепцията за европейските транспортни 
коридори има пряко влияние върху пространствената организация на страната. 
Наред с това Австрия, най-често чрез провинциалните правителства, влиза в 
координационни програми с региони в съседни държави. Макар и с препоръчителен 
характер, тези програми влияят също върху развитието на пространственото 
устройство. 

По традиция федеративното начало на Австрия се изгражда на 
принципите на кооперирането и координирането. Пространственото устройство 
рефлектира тези принципи, като през последните години се наблюдава тенденция 
към засилено разширяване и обогатяване на правните инструменти и паралелно с 
това на задълбочаване на диференциацията, което прави система сложна и трудно 
обозрима. Нараства и значението на неформалните, партиципативни процеси на 
планиране като допълнение на инструментите на пространствено устройство на 
страната. 

Федерално законодателство, релевантно за пространственото устройство на 
Австрия освен цитираната в доклада нормативна рамка обхваща и следните закони:  

•  Федерален закон за пътищата, 1971
•  Закон за отчуждавани и обезщетяване за ЖП строителство, 1954
•  Закон за ЖП транспорт, 1957
•  Закон за горите, 1975
•  Закон за газовото стопанство 2011
•  Закон за високоскоростния ЖП-транспорт, 1989
•  Закон за въздушния транспорт, 1975
•  Закон за силнотоковите пътища, 1968
•  Закон за проверка на поносимостта на околната среда, 2000
•  Закон за водното право, 1959

Настоящият доклад е в изпълнение на договор с Фонд научни изследвания 
/National Science Fund /-договор № КП-06-Н35/8 на тема: „Подобряване на 
ефективността в нормативния регламент за планирането на териториалното 
устройство и регионалното развитие в България“. 
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ДИЗАЙНЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОТКРИТИТЕ ГРАДСКИ 

ПРОСТРАНСТВА, КАТО ИНСТРУМЕНТ ВЛИАЕЩ ВЪРХУ ЧОВЕК 

Даниела Стайкова1, Веселин Рангелов2 

Лесотехнически университет 

Резюме: В съвременния град съществува силен обществен интерес към 

качеството на откритите градски пространства. Добре премислената и 

реализирана среда допринася за повишаване на положителните показатели на 

живот. Това се отнася, както до физическото здраве на човек, така и до 

развиването на една устойчива социалната среда, влияеща върху поведението 

на жителите на града и върху начина на използване на откритите 

пространства [1]. Чрез инструментите на градското планиране, е 

необходимо създаването на среда отговаряща на всички изисквания за 

модерен град, взимайки под внимание термалния, визуалния и звуков комфорт, 

както и нуждите от активности и развлечения на обитателите. Заедно с 

архитектурните ансамбли, дизайнът на градските пространства има водеща 

роля при определянето облика и характера на града, съответно и дефинира 

възможностите, които средата може да предложи на своите ползватели. 

THE DESIGN OF THE ENVIRONMENT AND THE URBAN OUTDOOR 

SPACE AS A HUMAN INFLUENCE TOOL 

Daniela Staykova, Vesselin Rangelov 

University of Forestry 

Abstract: In the modern city there is a strong public interest in the quality of open 

urban spaces. A well-thought-out design and  healthy environment contribute to 

increasing the positive indicators of life. This relates both to a person's physical 

health and to the development of a sustainable social environment, affecting 

people’s behaviour and usage of outdoor spaces. Through the tools of urban 

planning, it is necessary to create an environment that includes all the requirements 

for a modern city, and pay attention of the thermal, visual and sound comfort, as 

well as the needs of activities and entertainment of the residents. Both the 

architectural ensembles and the design of urban spaces have a leading role in 

determining the appearance and character of the city, respectively, to define the 

opportunities that the place can offer to its users. 

Key words: urban design, quality of life, green city, outdoor spaces 
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2 Веселин Рангелов, доцент, гр.София, бул. Климент Охридски №10, veskorangelov@abv.bg 
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Въведение 

Градовете предоставят на жителите възможности, свързват хората и често 

правят ежедневието по-практично. За да се възползваме от всички даденостите, 

които големият град може да предостави е изключително важно да проектираме 

активно градската среда, като основните градоустройствени решения бъдат в 

интерес на гражданите.  

Повече от половината от глобалното население прекарва ежедневието си в 

градска среда. В Европейския съюз почти трима от четирима граждани живеят в 

градове, което до голяма степен, определя социалната и икономическата активност 

на дадена страна [2]. Забързаното ежедневие, както и работата в офис увеличава 

нуждата от качествени зелени пространства в близост до работното място или дома. 

Това спестява време в път до по-голям парк или градина, и дава възможност на 

ползвателите да инвестират повече време в отдих на открито.  

Откритите градски пространства следва да бъдат планирани по отношение на 

ежедневието, което се провежда в тях. Качественият градски дизайн е необходимо да 

подпомага социалното сближаване, да създава жизнени и безопасни пространства, 

както и да поддържа устойчива среда на обитаване. Изключително важно е при 

проектирането им да се запази идентичността на населеното място.  

Чрез похвати в ландшафтното проектиране можем да влияем върху топлинния 

режим, състава на въздуха, също така върху физическото и психологично здраве на 

човек [3]. Добре проектираните и достъпни пространства в градската тъкан могат да 

насърчават устойчивостта на средата и нейните качества. Има много предимства при 

комбинирането на компактни и по-отворени типове градски структури, където в 

застроените площи намират приложение водни обекти и зелени елементи.  

1. Повишаване качеството на атмосферната среда

За създаването на добре функционираща градска зона голяма роля играят 

зелените обеми в нея. Адаптирането на градовете към съществуващите проблеми 

като градските топлинни острови (фиг.1) и очакваните ефекти от глобалното 

затопляне изисква нови фокуси в професиите занимаващи се с градски дизайн [5]. 

фиг.1 Профил на градски топлинен остров 
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Основно предизвикателство се отнася към ландшафтни архитекти, тъй като 

„материалите“, с които работят, като растителност и вода, оказват голямо 

влияние върху градския климат, който има пряко отношения към хората.

Например, в град като София, който, за разлика от повечето големи 

европейски градове, не е разположен на голяма пълноводна река или на 

морско крайбрежие, изкуствените водни площ в градската среда са 

изключително ценен ресурс както от климатична, така и от визуално- 

композиционна гледна точка. [11,2] 

1.1. Климат и влажност на въздуха 

Дърветата и растителността понижават температурата на повърхностите и на 

въздуха. Засенчените места могат да бъдат с 11–25°C по-студени от максималните 

температури на откритите зони. Съвкупността oт изпаряването и транспирацията на 

растенията от земната и водна повърхност, самостоятелно или в комбинация със 

засенчване, може да помогне за намаляването на пиковите летни температури с 1–

5°C3 [6-8] (фиг.2). Градските пространства е необходимо да бъдат така, проектирани, 

че да могат максимално да се използват през целия ден. Създаването на засенчени 

места позволява това и допринася за благоприятното усещане на ползвателите му. 

Също така не бива да се подмина баланса на открити и закрити пространства за 

територии с налични 4 сезона.  

когато едно дърво е засадено близо до сграда, 
то може да намали използването на климатик с до 30% 

фиг.2 Как дърветата намаляват температурата на въздуха? 

 1.2. Състав на въздуха 

Дърветата имат забележителна съвкупност от качества, които спомогнат за 

намаляване замърсяването на градския въздух. Голямото количество автомобили 

съсредоточени в сърцето на града, както и производствата рязко променят състава на 
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въздуха, насищайки го с прахови частици и редица замърсяващи вещества. 

Изследвания доказват негативното влияние върху здравето на човек, според проект 

на име Aphekom, съфинансиран от Европейската комисия, замърсяването на въздуха 

в Европа води до намаляване на очакваната продължителност на живота с около 8,6 

месеца на човек [9]. За това е много важно при дизайн на градски пространства, да се 

внася едроразмерна растителност с фитонцидни свойства [4] (фиг.3). 

 едно голямо дърво може да поеме 
по 150 кг въглероден диоксид годишно 

фиг.3 Как дърветата намаляват замърсяването на въздуха? - 

Необходимо е да се обърне внимание и на уличното озеленяване, тъй като то е един 

от основните „пречисватели“ на въздуха в градовете. [фиг. 4] 

фиг.4 Разлика в температурата при наличие на улично озеленяване и при отсъствие 
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2. Повишаване качеството на градската среда

Съвкупността от похватите за решаване на градските зони определя характера 

на територията и диктува профила на ползвателите. Голямо предизвикателство 

представлява проектирането на откритите градски пространства, тъй като е 

необходимо те да задоволяват голям диапазон хора с различна възраст, интереси и 

потребности. Изключително важно е създаването на многопластови пространства, 

които също така да могат да сменят предназначението си. [фиг. 5] Също толкова 

важно е и те да бъдат достъпни от хора в неравностойно положение. Предлагайки на 

жителите пространство, което задоволява нуждите им, то става сцена и за развитието 

на социален живот.  

фиг.5 Пример за многопластово градско пространство 

Има много примери за градски зони, които в по-голяма част от деня са пусти и 

празни. Редица междублоковите зелени пространства са лишени от всякаква 

поддръжка, съответно имат и минимално потребление [фиг. 6]. Това води до 

негативно влияние върху жителите, за които е необходимо да инвестират повече 

време в път до друг зелен обект, където да проведат отдих на открито.  

фиг. 6 Пример за междублоково пространство с незадоволителен характер 

Добре премислените открити градски зони, предлагат на хората пълна гама от 

положителни емоции. Известно е, че отдих сред природа успокоява човек и влияе 
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добре върху здравето му, спомага за концентрацията, съответно повишава и 

работната способност [3]. За хората живеещи в градовете, е много важно в близост 

до работното място и дома, да се намира зелено пространство, което да задоволява 

всички потребности на човек, това може да се постигне именно, чрез качествен 

дизайн на градската среда. 

Често срещани в страни като Китай и Сингапур, са така наречените „urban 

rooms” – стаи за градско планиране, те биват места под формата на музеи за 

градоустройство, градски галерии или изложбени центрове, където обществеността 

има възможност да съдейства при проектирането и преосмислянето на бъдещето на 

своя град [10]. Toва е изключително полезен подход, защото до проектантите 

достига информация от първо лице, следва отсяването и адаптирането на идеите, 

което е голямото предизвикателство, с което е необходимо да се справят 

архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите. Но по този начин биха могли 

да се генерират качествени открити градски пространства, максимално 

задоволяващи жителите на града. 

Изводи 

Дизайнът на околната среда и откритите градски пространства, е важен 

инструмент влиаещ върху човек. Градското населението в глобален мащаб 

постоянно нараства, това налага човек да живее в постоянно променяща се и все по- 

комплицирана градска среда. Зелените градове помагат на хората да живеят 

относително нормално, като създават повече условия за съприкосновение с 

природата. За това в градските политики е необходимо да се залагат повече „зелени“ 

и устойчиви решения в градоустройствените практики, а общините да работят за 

тяхното правилно реализиране. Резултатът от постигането им ще повиши не само 

качествата на околната среда и здравето на жителите, респективно ще повлияе 

положително и на икономиката, което от своя страна е показател за развитието на 

дадена страна. Живеейки в контекста на глобалните климатични промени и 

непрестанно замърсяване на атмосферата в следствие на човешката дейност, е 

необходимо въвеждането на инструменти, които да намалят негативното 

въздействие на тези фактори, както върху човека, така и върху околната среда, която 

той обитава. В световната практика могат да се открият много положителни примери 

за добре обмислени и реализирани градски политики работещи за създаването на по-

добра среда за живот, но това не бива да ни успокоява. Подобряването на условията 

на непосредствената среда на човека, трябва да бъде перманентна, глобална 

политика. Отговорност на проектантите е да изграждат адекватни пространства 

оказващи положителен ефект върху възприятието, здравето и социалния живот на 

хората. А като обитатели на градовете, трябва да бъдем ангажирани към опазването 

на околната среда и съхраняването на градските пространства. 
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ПРИЛАГАНЕ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕН ПОДХОД ПРИ 
ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ХОРА С АУТИЗЪМ 
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APPLIYING PHENOMENOLOGICAL APPROACH WHEN DESIGNING 
FOR PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

Denitza Dincheva-Merdzhanova 

Department “Interior and Architectural Design” 
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 

Abstract:  
Autism is a developmental spectrum disorder that is characterized by a broad range 
of challenges such as difficulties with communication and socialization. This is not 
an illness but a lifelong condition. Autistic people get often excluded by society and 
have a limited to minimum access to basic social services such as education, cultural 
and entertainment activities etc. They develop a different, atypical functioning of the 
sensory systems. Following the principles of J. Ayres’ theory of sensory integration 
an activation and stimulation of the senses is applied in the therapy of people in the 
spectrum. Stimulation of all the senses and not only of the vision is key principle in 
the phenomenological approach in architecture. Architects phenomenologists strive 
to create diverse experiences of the surrounding world by providing a variety of 
sensory stimuli. Space is being experienced not only observed. The 
phenomenological approach in architecture could offer to autists and their 
caregivers an opportunity for integration and communication through the senses. At 
the same time, it would enrich the environmental experiences for everyone else.         

Key words: phenomenology in architecture, autism, multisensory, sensory 
integration, universal design  

1. Въведение
Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията, САЩ [1] в днешно 

време броят на хората с аутизъм се увеличава прогресивно с всяка изминала година, 
стигайки до плашещото число от 1:59 деца за 2018 година. Възниква проблемът с 

1 Деница Динчева-Мерджанова, докторантка, гр. София, dedincheva@gmail.com 
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интегрирането на тази съществена група хора, тъй като тя твърде често остава извън 
общодостъпните пространства и услуги. Изследователката Диан Смит (Diane Smith) 
нарича затрудненията, породени от аутистичния спектър, „по-малко видими“ (“less 
visible“) [2]. Проблемите, които изпитват лицата с аутизъм, сякаш остават невидяни, 
неразбрани или дори криворазбрани от обществото, което общество на свой ред не 
предлага адекватна приобщителна реакция. Липсата на разбиране и знания по темата 
възпрепятстват успешната интеграция. Материалната среда е важен фактор за 
интегрирането, осигурявайки достъпност до множество социални услуги, както и 
комфорт на живот. Затова е от изключително значение, проектантите да проявят 
разбиране и да открият най-добрия начин да отключат способностите и потенциала 
на аутистите с цел изграждане на универсалана среда. 

2. Същност на аутизма
Аутизмът е пожизнено разстройство на развитието на мозъчните функции. 

Това е състояние на нарушения в развитието, които водят до поведенчески, 
социални, сензорни затруднения. Аутизмът е спектрално заболяване – проявява се 
под най-различни форми и включва различни състояния и симптоми.  
Понятието „Аутистичен спектър“ (Autistic spectrum) се въвежда през 2013 г. от 
Американската психиатрична асоциация [3] и се налага повсеместно, описвайки 
сложността и голямото разнообразие от случаи. Нарушенията от аутистичния 
спектър не поставят индивидите в еднакво неравностойно положение – има по-леки 
форми на аутизъм, които не възпрепятстват дотолкова самостоялтелността на 
засегнатия. Има и такива форми на аутизъм, при които се развиват изключително 
специализирани и високo професионални умения или заложби, които биха били 
много ценни за обеществото, ако то ги открие. Всеки случай е различен, всяко 
лице, страдащо от аутизъм, е уникално по свой собствен начин. 

Фиг. 1. Схема на аутистичния спектър (графика от авторката по данни от: 
 http://www.myaspergerschild.com/2007/08/autism-spectrum-disorders-pervasive.html) 

Обособяват се две по-главни групи от характеристики на аутистичното състояние. 
Първата група касае когнитивните, социалните и поведенчески възможности и 
затруднения. Едни от главните затруднения, за които може да се каже, че се срещат в 
различна степен при повечето аутисти, може да се обобщят от Триадата на 
аутистичните нарушения [4], описана от Уинг и Гоулд (Wing and Gould) през 1979 и 
доразвивана и надграждана през годините: 

- Нарушения в социалната комуникация 
- Нарушения в социалната интеракция 
- Нарушения в социалното въображение –наличие на ограничени интереси и 

репетитивно поведение 
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Втората група от характеристики е свързана със сензорния свят на хората с аутизъм. 
Не случайно, описвайки аутисти, често се използва твърдението, че „те сякаш 
живеят в свой собствен свят“, но често правилата в този свят не са пригодени към 
правилата на света, създаден и наложен от невротипичното2 общество. Това е 
причината за появата на дискомфорт и множество затруднения в ежедневния 
живот: „...да виждаш света през калейдоскоп и през това време да се опитваш да 
слушаш радио станция, която непрестанно пращи. Добавете към това и развален 
контрол на силата на звука, което кара шума да скача от изключително силнен и 
стряскащ до трудно чуваем на моменти“ [5].  
 Аутистите виждат света по по-различен начин от типичните хора и това се дължи на 
разлики в сензорната интеграция. Хората възприемат заобикалящата ги среда,  
получавайки информация от всичките си сетива – зрителната, слуховата, 
ветибуларната, проприоцептивната система и системата на обонянието и допира. 
Способността да се обработва тази информация и да се формира понятие относно 
какво се случва наоколо се нарича сензорна интеграция. Аутистите често изпитват 
затруднение да преработят информацията, идваща от няколко сетива наведнъж и 
това определя така наречените сензорни дисфункции. Сензорната дисфункция може 
да се прояви за всяка сетивна система и с различна сила. 

В Теорията на сензорната интеграция [6], развита за пръв път от психоложката 
Джийн Еър (Jean Ayres) през 70-те години, се поставя идеята за връзката между 
сензорната интеграция и когнитивните, социалните и речевите способности. Според 
теорията, която по-късно доразвиват Фишер, Мурей и Бънди (Fisher, Murray and 
Bundy) [7], правилната съвместна работа на сензорните системи, т.е. наличието на 
добре функционираща сензорна интеграция, води до правилно развитие на речта, 
моториката, организационните и социални умения и процесa на учене. В тази връзка 
изграждането на среда, в която се обръща внимание на сензорните стимули, би била 
от съществено значение за хората с аутизъм. Стимулирането на сетивата би могло да 
се осъществи чрез елементи, заложени в пространството. 

3. Феноменология в архитектурата
Активиране на повече сетива стои в основата на феноменологичния подход в 

архитектурата. Архитект Юхани Палазмаа (Juhani Pallasmaa) говори в книгата си 
„Очите на кожата“ [8] с безпокойство за окуларцентризма, за превъзходството на 
зрителното възприемане и потискането на всички останали сетивни системи и 
изразява нуждата от развиване и връщане към една мултисензорна среда:  
 „Очевидно е, че вдъхновяващата архитектура трябва да е насочена към всички 
сетива едновременно и да слее представа ни за са себе си с нашия опит от 
света.“ [8]. 
Като представител на феноменологията в архитектурата, арх. Ю. Палазмаа силно 
се интересува от преживяванията, които предизвикват различните пространства. 
Феноменологичният подход в архитектурата предполага използването на 
пространството, материалите, светлината и сянката, за да се създаде запомнящо се 
преживяване през сетивата. Сетивните възприятия се явяват функция на 
материалната среда. Представителите на този подход, сред които арх. Юхани 
Палазмаа, арх. Петер Зумтор, арх. Стивън Хол, арх. Алвар Аалто и много други, 

2 Понятието „невротипичен“ (neurotypical) произлиза от „неврологично типичен“ (neurologically 
typical) и се използва сред аутистичното общество като описание за човек, който е извън аутистичния 
спектър. 
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целят изграждане не само на физическа връзка с дадено пространство, но и на 
емоционална такава. Поставена е необходимостта от архитектура и дизайн, 
съобразени със сетивата, с преживяванията – феномените, случващите се в дадена 
физическа среда. Архитектура и дизайн, който дават усещане за място, обвързано с 
конкретен контекст. Подобен подход оказва благоприятен ефект върху здравето и 
психиката на хората и би могъл да допринесе към изграждане на една универсална 
среда, достъпна за всички.      
“Архитектурата е основен инструмент, с който се обвързваме с тук и сега и 
който придава на пространството и времето човешки измерения. Тя 
(архитектурата) опитомява безкрайното пространство и време, превръщайки ги в 
по-лесно приемливи, обитавани и разбираеми за човечеството.” [8]. 

Фиг. 2.  Korundi Cultural Centre Concert Hall, Финландия, арх. Юхани Палазмаа 
(фотография: Rauno Träskelin) 

С цел да добием пълна представа за дадена среда е необходимо да получим колкото 
се може повече информация от нея. Зрението само по себе си ни дава информация, 
но непълна. Гастон Бачелад (Gaston Bachelard) говори за „полифония на 
сетивата“ (polyphony of the senses), постигането на богатство и хармония в 
преживяването чрез многосетивни възприятия [8]. 
Според дизайнерът Кеня Хара (Kenya Hara) [9], мозъкът не е съсредоточен 
единствено в главата, а се намира из цялото тяло, оформяйки информативна 
система. Хара смята, че дизайнът трябва да бъде ориентиран именно към 
удовлетворяване на този многообразен мозък, който обединява цялото ни 
тяло. Архитектурата трябва да дава информация през всички възможни 
информационни канали. Хара смята, че представата за света около нас се изгражда 
както от външни данни, така също и въз основа на спомените, които са били 
създадени от въпросните външни стимули. Получава се натрупване на сетивни 
възприятия съзнателно и подсъзнателно. 
Архитектът Петер Зумтор (Peter Zumthor) говори в своята книга „Атмосфери“ [10] 
именно за пространства – богати, наситени на звуци, различни материали, светлина 
и сянка, температура дори, пространства със специфична атмосфера и дух. Зумтор се 
стреми към създаване на усещане за място, в което човек да се припознае чрез 
всичките си сетива. В желанието си да придаде конкретен дух на своите сгради и 
пространствата, които те обособяват, Зумтор прилага многосетивен подход. 
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Подходящ пример за това е швейцарският павилион за световното изложение 
ЕКСПО 2000 в Хановер през 2000 година (Фиг.3.). Зумтор находчиво използва 
влажна дървесина за конструкция на павилиона, създавайки множество усещания 
у посетителя. През цялото време на изложението влажната дървесина се движи, 
намествайки се, скърца и издава аромат. Архитектът съумява да вдъхне живот на 
структурата и да провокира въображението и представите на посетителите относно 
материалното пространство.    

Фиг. 3. Швейцарският павилион     Фиг. 4. Therme Vals, Швейцария, арх. Петер
Експо 2000, Хановер, арх. Петер      Зумтор (изображение: https://www.arch2o.com/)              
Зумтор  (фотография:  
https://en.wikiarquitectura.com/) 

Феноменологията в архитектурата предполага прилагане на многосетивен подход 
при проектиране. Подобен подход би допринесъл за интегрирането на аутистите, тъй 
като състоянието аутизъм често се изразява в затруднения в една или повече сетивни 
системи и невъзможност за използването им едновременно. Т.е. прибягва се до 
други, компенсиращи сетива, през които да се осъществи общуване със средата и с 
обществото. Съобразявайки средата към нуждите и способностите на хората с 
аутизъм, като се вградят повече сензорни стимули, неминуемо ще се обогатят 
преживяванията за всички – ще се даде възможност за многосетивно преживяване и 
за универсализиране на средата – осигуряване както на физическа, така и на 
сензорна достъпност. 

4. Мултисензорен подход в терапията на хора с различни потребности
В терапията на хора с аутизъм, както и на други видове дезинтегративни 

състояния, когнитивни затруднения и др. е отдавна заложена идеята за 
мултисензорен подход. През 1973-1974  г. идеята за позитивните ефекти от 
многосетивните преживявания за хора с когнитивни и поведенчески проблеми се 
развива и проучва задълбочено от ниделандските терапевти Ян Хулсеге и Ад 
Верхойл (Jan Hulsegge and Ad Verheul) към Центъра за ежедневни грижи Де 
Хартенберг (De Hartenberg), в Нидерландия. Подтикнати от желанието да изградят 
условия, в които хората с подобни проблеми да се чувстват добре, те разработват 
концепцията за включването на първични сетивни стимули в тяхното ежедневие в 
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обособени пространства за спокойствие и почивка [11]. Ражда се терминът 
“Snoezelen” като комбинация от двата нидерландкси глагола  "snuffelen" 
(помирисване, любопитстване) и "doezelen" (дремя, почивам си). 
Успехите от техните проучвания задвижват развитието и разпространението на 
т.нар. „Snoezelen rooms“ или мултисензорни стаи, които се възприемат и в 
множество общински училища в Западна Европа, особено в Германия, тъй като 
създават пространство за почивка, за успокоение на хиперактивни или превъзбудени 
деца. В днешно време мултисензорна стая присъства във всеки терапевтичен център 
за хора с аутизъм в чужбина. Във все повече центрове се забелязват многосетивни 
елементи и извън пределите на мултисензорните стаи под формата на тактилни пана 
или стени, сензорни градини, сензорни пътеки и др.  

Фиг. 5. Тактилни пана (Фотография: http://www.sensoryone.com/) 

Редуват се груби с нежни, твърди с меки, студени с топли, естествени с изкуствени 
материи и текстури, които на допир издават и различни звуци.  
Търсене на по-богата цялостна сензорна среда се цели и в проучванията на доц. арх. 
Шон Алкист (Sean Ahlquist) към Мичиганския Университет (University of Michigan's 
Taubman College of Architecture and Urban Planning), който разработва Социална 
Сензорна Архитектура (Social Sensory Architectures) [12]. Алкист търси 
алтернативен подход, чрез който децата с аутизъм да могат да развиват двигателни и 
комуникационни умения, като съдава интерактивни текстилни структури. Той 
развива два вида инсталации фиг. 6. и фиг. 7. 

Фиг. 6. и фиг. 7. SensoryPLAYSCAPE  
(фотографии: Sean Ahlquist, University of Michigan) 

1. Двуизмерни текстилни пана (sensorySURFACE | stretchCOLOR), върху които
се прожектира черно-бяло изображение, което при допир се оцветява в цвят в
зависимост от натиска [12].
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2. Тризизмерни структури (sensoryPLAYSCAPE), върху които също се
прожектират изображения и които се превръщат в динамично игрово
пространство. Отново е налице интеракция с текстила и прожектираното
върху него, както и преминаване през текстила, увиване и ред други
дейности, които развиват двигателните умения [12].

От една страна тази структура позволява да се работи върху фината и груба   
моторика, от друга – това е дизайн, който мотивира, провокира любопитство и 
откривателство и стимулира комуникация. Водеща концепция е тази за 
интеракцията човек – текстил (материя), човек – човек. Подобрявайки фината и 
груба моторика по един забавен и иновативен начин, децата с аутизъм подобряват и 
сензорната си интеграция, комуникацията и социализацията. Това е пространство, 
което общува на няколко различни сензорни нива и по този начин засилва връзката 
между тяло и ум. Пространство, което не само обогатява преживявнето, но има и 
голям терапевтичен потенциал. 
Все по-често архитекти откриват необходимостта от създаване на многосетивна 
среда за хората с аутизъм, не само на отделни елементи или стаи: 
„Развита в директно сътрудничество с клиента и ползвателите, сградата 
предлага една тактилна, сетивна и интерактивна среда.“ 
 Арх. Сара Вигълсуорт [13] 

Фиг. 8. Mossbroock School, Англия, арх. Сара Вигълсуорт (Фотография: 
https://www.swarch.co.uk/)  

Изводи 
Основен принцип на мултисензорните терапевтични пространства и елементи е 

възможността човек сам да избере на кой стимул да отговори. Предлага се избор от 
различни сетивни стимули. Подобен избор би следвало да бъде възможен и извън 
мултисензорните стаи, да съпътства аутиста в цялото му ежедневие – от дома, през 
образователното или терапевтично пространство към общественото такова. 
Необходимо е прилагане на многосетивен подход общо, „глобално“, не само локално 
– в ограничени терапевтични пространства. Феноменологичният подход предлага
възможно решение, третирайки средата като съвкупност от разнообразни сетивни 
преживявания. Способностите на аутистите да владеят в различни нива сетивата си 
предполага пространство, което да стимулира експериментирането и да мотивира 
развитието на тези сетивни комуникационни канали. Не е ли точно това и целта на 
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феноменологичния подход в архитектурата - да създава преживявания на базата на 
дейността на сензорните системи? Включването на повече сетива ще превърне 
средата за аутистичния човек в по-разбираема и достъпна, в по-аутизъм-приветлива. 
Наличен е избор – при дадено слабо функциониращо сетиво, може да се използва 
друго, което да осигури необходимата информация за по-нататъшни действия и 
реакция. Феноменологията в архитектурата би осигурила повече опорни точки, 
повече ориентири, повече възможностти за хората в аутистичния спектър. 
Материалната среда ще допринесе за разкриването на потенциала и скритите в 
различните сетива заложби на своите аутистични ползватели. Стремежът към 
изграждане на универсална среда чрез един многосетивен подход ще превърне 
възприемането на заобикалящия ни свят в едно още по-богато преживяване.   
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Abstract: At the present stage of economic development in our country many 

different business interests have come about, as they quite often give rise to a conflict 

in the development and the planning of the central urban parts of a small town, 

which is also related to the general vision of its development and the policy pursued 

by the local authorities. The issues concerning planning regarding the improvement 

and renovation of the central urban parts including their cultural and historical 

heritage is determined by the complex relationships incurred by the different status 

of the property ownership, the cultural monuments in these parts, and the various 

personal desires stated by the owners concerning their function in the future. 
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1. Въведение

Приетият през последните години ОУП на гр. София, неговия проект за 

изменение, както и приетите ОУП на градовете Костинброд, Божурище и Самоков, с 

изменения на ЗУТ, обуславят, развитието на крайградските територии на 

горепосочените градове - спътници на столицата, както и  нейното устройствено 

развитие по периферията, като се разглежда определящата близост на големия град, 

неговият демографски потенциал, нуждата от нарастване и развитие на прилежащата 

му територия, по отделните показатели и параметри на устройствения план, 

засягаща зелената система на същите градове. 

1 Димитър Власарев, доцент, д-р, арх., ВСУ „Любен Каравелов“, ул. „Суходолска“ 175, 1373 София, 
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2. Нови устройствени похвати от централната градска част на град

Костинброд 
Приетият ОУП на град Костинброд включва развитие на зелената система под 

„дисперсна“ форма, без тя да съставлява цялостна структура във функционално-

рекреативно и естетическо отношение. С малко думи казано, планът на града не 

предлага принципно решение на градски парк. В опорния план на град Костинброд 

съществуват няколко „зелени“ територии, останали частично по предвижданията на 

предходния застроителен и регулационен план от 1983 г. 

Съгласно новият ОУП от 2007 г. част от зелените терени са запазени като се 

предвиждат и нови без органична връзка между тях, както и с липса на зелени 

цезури, улично озеленяване, зелено защитни пояси и ивици, така необходими във 

връзка с устойчивото развитие на зелената система на териториите, базираща се на 

ясно структуриране на санитарно-защитните зони и сервитути между предприятия и 

жилищните територии ( за взаимодействие на системите отдих, обитаване и труд).  

Като нов опит за подобряване на предвижданията на ОУП на града по 

отношение неговата зелена система бяха направени проучвания и изследване на 

съществуващото положение като се излезе с проектопредложение за подобряване и 

обновяване на системата „отдих“ с единна концепция за изграждане на градски парк 

с рекреационна ос на град Костинброд.  

Фиг. 1. Примерен интегриран проект за рекреационна ос и парк. 

Проектът не третира проблематиката по собствеността на земите, но отчита 

условията на чл. 16 от ЗУТ с анализ на някои въпроси по оптимизация на 

стопанските дворове, творческото прилагане на нормативната уредба, при 

планирането и с правилата на регулацията. Предложението не налага промени на 

устройствените режими на ОУП на града и неговото изменение. Планирането на 
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рекреационна ос и парк на град Костинброд, като резултат от устройственото 

проучване за обновяване на системата „отдих“ в ОУП на града и общината е с важна 

обществена значимост. Потвърждение, за което е големия обществен интерес, 

появил се след публикуване на проектопредложението на рекреационна ос и парк в 

местни медии, по инициатива на обществена организация.  

Фиг. 2. Фрагменти на зони по продължение на рекреационната ос 

Проектирането на интегрирания проект за рекреационна ос, включва 

изграждането на амфитеатър, велоалея , спортни площадки за три възрастови групи,  

картинг писта, множество места за отдих. Потърсена е връзка с обществените 

пространства на централната градска част, като са включени терените на гимназията 

по ветеринарно дело и прилежащата улична мрежа водеща към центъра на града, 

както и държавни и общински терени, които да изпълняват определени функции на 

рекреационната ос, с ограничено обществено ползване (имотите на гимназията по 

ветеринарно дело и гимназията на града).  

Фиг. 3. Схема на района на 

късноримска резиденция 

„Скретиска“ 

Друг структурен похват в обновяването на града е Късноримският 

архитектурно-археологически комплекс „Скретиска“. Открит през 1973 г., той е един 

от най-големите резиденциални комплекси в цялата Римска империя. Затова 

„Скретиска“ се счита и за един от най- значимите обекти от този род на територията 
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на Блгария. Той е извънградска резиденция, която е била ядро на комплекс, който 

включва няколко обекта, разположени по продължението на древния римски път 

„Виа Милитарис“, а именно крайпътна станция, резиденция и ротонда с 

предполагаеми представителни функции. Разположена в непосредствена близост до 

Сердика, резиденцията е използвана от Константин Велики.  

Фиг. 4. Топографска схема на района на късноримска резиденция „Скретиска“ 

Южната част от комплекса представлява крепостна стена, за чието 

изграждане са използвани материали от по- ранна постройка. На южната стена е 

разположен главния вход на резиденцията, който се е отличавал с подчертана 

представителност.  

Не е решена възможността за създаване на устройствен маршрут, 

приобщаващ резиденция „Скретиска“, като културно-исторически паметник в 

обновяването на централната градска част на гр. Костинброд. В проекта за 

обновяване на централната градска част следва да се заложат и възможностите, 

които дават културно- историческите маршрути с оглед устойчиво устройствено 

решение на същите, съвместно и с рекреационните паркови оси. 

Фиг. 5. Възможни 

рекреационни и 

туристически маршрути, 

включващи културно- 

историческия туризъм, 

относно късноримската 

резиденция „Скретиска“ и 

късноримски пътни станции 
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Фиг. 6. Подробна разработка на рекреационна ос от резиденция „Скретиска“ до 

централния градски площад на гр. Костинброд. 1.) Археологически разкопки на 

късноримската резиденция „Скретиска“; 2.) Селскостопански терени за овощарство. 

3.), 4.), 6.), 7.) Зелена площ по ОУП на гр. Костинброд. Възможни реплики на 

устройствения исторически маршрут; 5.) Подлез за пешеходно преминаване под жп 

инфраструктура 

Фиг. 7. Примерно решение на рекреационна ос, оформящи няколко паркови зони с 

рекреативни функции 

Фиг. 8. Примерно решение на рекреационна ос, оформящи няколко паркови зони с 

рекреативни функции 
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Фиг. 8. Примерно решение на рекреационна ос, оформящи няколко паркови зони с 

рекреативни функции 
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Фиг. 9. Примерно решение на паркови зони с атракции за краткотраен отдих, 

включваща трите основни района на града 
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Фиг. 10. Новопостроената църква на гр. Костинброд, ситуирана извън площадното 

пространство, което налага възприемането й от площада само към южната фасада, 

без допълнителна възможност за приобщаването й със средствата на зелената 

система и настилките в общо съзвучие с градския дизайн на централния градски 

площад.  
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Фиг. 11. Нарушено силуетно оформяне на храм „Кирил и Методий“, 

новопроектирана сграда в двора на комплекса в първи район на града 

Изводи 
ОУП на малкият град Костинброд, предлага създаване на реално бъдеще на 

сателитния град от Софийската агломерация. Всички ресурси и дадености на тази 

територия отреждат сериозното му място като град от западната дъга на столицата. 

1. Нараства значително предвижданата територия за застрояване по ОУП на малкия

град за многофункционални и жилищни територии- близо два и повече пъти от 

съществуващата такава, съгласно баланса на териториите по ОУП. 

2. Явява се важна необходимостта в преценката на екологичната програма по

планирането на тези територии във връзка с условията и изискванията на опазване на 

културно- историческото богатство на града, екологичното разнообразие в 

защитените територии, засягащи западните части на Софийска област. 

3. Непосредствената близост на град Костинброд до столицата предопределя

възможността за исторически туризъм, възможни спа услуги, като се има предвид 

богатото наследство на резиденция „Скретиска“, уникалните римски мозайки от 

времето на Константин Велики, град Костинброд освен като развит производствен 

център на хранително- вкусовата промишленост и земеделието, достойно може да се 

гордее с обновени културно- исторически паметници, зелена система и 

благоустрояване. Потенциалните възможности на града и на Общината като цяло са 

големи. 
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Abstract: Central Town Area related to the general conditions and policy of the 

European requirements on this matter, as well as the willingness and intended policy 

of the local government with concern for improvement of the living conditions and 

qualities of the central parts of these cities. With regards to the European forums 

having been held, as well as to the Leipzig Charter for Sustainable European Cities 

drawn up in 2007, and the 2010 Toledo Declaration on the Development of Small 

and Large Cities, the actuality of the topic may be deemed relevant. 

Key words: urban planning, urbanism, sustainable development, central urban parts 

Въведение 
Във връзка с европейски форуми, по съставените Лайпцигската харта за 

устойчиви европейски градове от 2007г. и Декларацията от Толедо от 2010г., са 

направени проучвания по отношение европейски актове и декларации за развитие на 

малките и средни градове, посочени като хронология по години на развитие на ЕС, 

същите подчертават актуалността на темата. Във връзка със срещите на различни 

европейски форуми у нас и в чужбина въпросите с обновяване на градската среда и 

по специално централната или градска част, могат да бъдат изтъкнати следните 

прояви: 

1 Димитър Власарев, доцент, д-р, арх., ВСУ „Любен Каравелов“, ул. „Суходолска“ 175, 1373 София, 
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1. „На неформална среща на министрите от ЕС от 2015г. е поставен въпроса

за обсъждане и приемане на декларация за политическа подкрепа за развитие на 

Градския дневен ред. „Гинка Чавдарова - Изпълнителен директор на НСОРБ изказа 

благодарност за подкрепата на JASPERS* за развитие на общините в България и 

подчерта ролята на подобни форуми с практическа насоченост. Българските и 

европейските градове са изправени пред общи предизвикателства и Градският 

дневен ред се явява, като силен импулс в ежедневната ни работа, НСОРБ търси 

различни партньорства за споделяне на добри практики и устойчиви бъдещи 

решения.“ [1] 

2. Mиниcтъp Πaвлoвa: „Бългapия имa виcoĸи нивa нa eмигpaция oт cтpaнaтa,

нaй-вeчe пo oтнoшeниe нa млaди и дoбpe oбpaзoвaни пpoфecиoнaлиcти. Teзи 

нeгaтивни пpoцecи ce зacилвaт oт ycтaнoвeнoтo пpeз пocлeднитe гoдини 

мoнoцeнтpичнo paзвитиe нa тepитopиятa нa cтpaнaтa и oт pacтeжa нa гoлeмитe 

гpaдoвe зa cмeтĸa нa пo-мaлĸитe гpaдoвe в пepифepнитe paйoни.“[2]  

3. „От 2004 г. нататък Съветът на ЕС се ангажира по-пряко с проблемите на

градовете. Това става с приемането на ,,Актове на Общността в областта на 

урбанистичната политика“ (Urban Acquis). На всеки две години се провеждат 

неформални срещи на министрите, отговарящи за териториалното планиране и 

развитие, на които градското измерение е централна тема.“[3].  

Във връзка с българското законодателство, касаещо устройство на 

територията, градовете се класифицират на много малки градове , малки градове, 

средни градове, големи градове и много големи градове в зависимост от броя на 

жителите. Преобладаващият състав от градовете в България, са категоризирани като 

малки и средни и възлизат около 250 града. Повечето от тях са благоустроени в 

периода на държавно - плановата икономика, със съответните архитектурни 

достойнства, благоустрояване и зелена система на централните градски части, по 

отношение изградените пешеходни зони, площади и комуникации към сградите на 

общественото обслужване, държавната и местна власт, културно- исторически 

обекти и др. С преминаването към пазарна икономика се развиха много и различни 

бизнес интереси, по отношение частната собственост в централните градски части, 

както и новата визия за развитие на органите на местната власт. На настоящия етап 

концепцията за устройчивост на плановете, респективно планирането на 

централните градски части, съчетава в себе си критериите, икономическа 

ефективност, екологичност на плана и финкционалност на социалнито обслужване. 

Редица европейски документи подчертават тази тенденция на устойчивост от 

началото века, а именно: Европейска конвенция за ландшафта от 2000г.; Конченция 

за опазване на нематериалното културно наследство от 2003г.; Рамкова конвенция на 

Съвета на Европа за значението на културното наследство за обществото, от 2005г. и 

др. В тази насока, у нас в последните години се извършиха редица 

благоустройствени промени в обхвата на централните части на малкия град, но често 

без визията за връзка с останалите структури на градовете.  

Фиг. 1. Примерно обемно- устройствено 

проучване с ръководител доц. д-р арх. 

Власарев по научно- изследователски 

проект на ВСУ „Любен Каравелов“ на 

централната градска част на гр. Кюстендил 

- изглед към културно- исторически 

паметник „Дервиш баня“ от XVI век 
*Партньорство между ЕК, Е Инв.Б и Евр. БВР
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Разгледани са градовете Кюстендил и Самоков, като е търсена възможността за 

удачно решаване на дейностите по обновяване и хармонизация на градската среда, 

на база обемно-устройствено проучване. 

1. Град Кюсендил

Целта на обемно- устройственото проучване, показано на фиг. 1, е да се

създаде пространствена рамка, оформяща кръглия площад на Дервиш баня, 

възможност за експониране археологията- крепостната стена на древна Пауталия и 

интегриране на пространствата и зелената площ на градината пред художествената 

галерия, както и възможно експониране на част раннохристиянски базилики. В това 

проучване „Дервиш баня“ е включена в балнеологичен, пешеходен маршрут, 

включващ останалите балнеологични обекти в централните градски части на 

гр. Кюстендил. Устройственият маршрут е подчертан с характерен растер на 

усилената настилка.  

Алай Баня (Войнишката баня) е обществена баня, построена върху основите 

на късносредновековна турска баня. Намира се в централната част на града. 

Първоначалната турска баня е частично 

разрушена след Освобождението и е 

възстановена през 1912 - 1914г., като неголяма 

двуетажна сграда с едно отделение. Тя има и 

външна чешма с минерална вода. През 1928г. е 

преустроена в настоящия си вид. Днес банята 

включва: сауна, басейн за релаксация, масажно 

отделение и спомагателни съоръжения. 

Фиг. 2. Сегашен вид на Алай баня 

Изграждането на балнеоложки маршрути, както и възстановяване на 

рекреационната зона край р. Баница, кв. „Плана“ е важен елемент от мерките, 

включващи обновяване на Ц.Г.Ч. на гр. Кюстендил. 

Фиг. 3. Примерно обемно- устройствено проучване с ръководител доц. д-р арх. 

Власарев по научно- изследователски проект на ВСУ „Любен Каравелов“. 

Предвижда се реставрация и облагородяване на „Фатих Мехмед цхамия“, както и 

изграждане на прилежащ парк в рамките на квартала, следващ стилово 

съществуващия в непосредствена близост парк към летния театър. Паметникът е 

включен в културен пешеходен маршрут, включващ поредица културно- 

исторически обекти от централните градски части на гарада, чрез превръщането на 

бул. „Цар Освободител“ в пешеходна зона, също е основан похват в решаване 

проблемите с културно-историческото наследство при обновяване центъра на града. 
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Целта на проучването, показано на 

фиг. 4, е да се създаде оптимално 

устройствено решение на пространството 

около „Фатих Мехмед“ джамия, касаещо 

изграждане на нова пешеходна зона по 

бул. „Цар Освободител“ и ново решение 

на зелените площи и прилежаща зеленина 

към културно- историческия паметник – 

„Фатих Мехмед“ джамия, както и 

решаване проблемите с общинския пазар. 

Фиг. 4. Примерно обемно- устройствено проучване с ръководител доц. д-р арх. 

Власарев по научно- изследователски проект на ВСУ „Любен Каравелов“. Обемно 

проучване на пространствата по бул. „Цар Освободител“ и „Фатих Мехмед“ джамия, 

богати на културно- исторически паметници.  

Търсено е запазване мястото на сергийния пазар, като са отредени нови 

площи за поставяеми обекти и освобождаване на съществуващите около летния 

театър. Създадена е възможност за експониране на археологията като подземен 

урбанизъм под съществуващия площад на градския пазар. 

2. Град Самоков

Ново решение на кварталите по ул. „Житна чаршия“ – търговска зона от Ц.Г.Ч. на 

града е показано на фиг. 5. 

а)            б)  

Фиг. 5. Град Самоков на база на примерно обемно проучване с ръководител 

доц. д-р арх. Власарев по научно-изследователски проект на ВСУ „Любен 

Каравелов“ : а) сателитна снимка; б) обемно проучване на застрояването на старите 

търговски улици („Житна чаршия“) от центъра на града. 
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На фиг. 5 е показано изграждане на нова пешеходна зона на мястото на 

сергийния общински пазар, оформяне на пространството, улиците от старата част на 

центъра на града, включваща „Житна чаршия“ и прилежащите пешеходни улици. 

Създаване на акценти на кръстовището пред жилищна сграда- паметник на 

архитектурното културно наследство. Обновяването на тази градска част от центъра 

предвижда застрояване с максимална плътност 100 на сто и височина на сградите от 

10 м, включваща надстрояване и престрояване със запазване характера и 

историческия облик на сградите. Тази част интерпретира някогашните дюкяни, 

обновени като малки търговски обекти, бутици, ателиета и обекти на общественото 

хранене в партерните части от застройката. 

Фиг. 6. Примерно обемно- устройствено проучване с ръководител доц. д-р арх. 

Власарев по научно- изследователски проект на ВСУ „Любен Каравелов“, 2019г. по 

улица „Търговска“, гр. Самоков. Показане оформяне на пространствената рамка на 

двата площада, триъгълен с „Голямата чешма“ и площада пред общината 

Целта на проучването, показано на фиг. 6, е създаването на нова пешеходна 

зона по ул. „Търговска“, включваща пространствата около „Байракли“ джамия, 

„чешмата с обицата“ и триъгълния площад към нея. Пространството около 

читалището, паметник на архитектурното културно наследство, също се обновява 

като  пешеходна зона. Запазена е формата на градския площад пред Общината. Сега, 

градската градина, като зелени площи, обвързва сполучливо в композиционно 

единство паметниците на културата, „Байракли“ джамия, читалище, музеят и 

„Голямата чешма“, като алейна мрежа, материалът на настилките, както и удачното 

решение на денивелацията на двете нива от градската градина. Възможно е и 

възстановка на бившата часовникова кула на града като втори акцент от рамката на 

триъгълния площад с „Голямата чешма“, по съществуващи архивни данни за 

местоположение и архитектурен образ. 

Реализарано е обновяване на градската градина, с подчертаване на единството 

на настилката, иглолистната растителност и паметниците на културно- 

историческото наследство („Байракли“ джамия). Настилката е с материал, 

подчертаван от местния ландшафт. Пространството пред сградата на 

съществуващата автогара е оформено с подходи към културно- историчесите обекти 

„Байракли джамия“, „Голямата чешма“, читалището и музея в обхвата на 

централната градска част. Възможно е ново застрояване на мястото на бившата 

автогара с предназначение за хотел, обществено хранене, търговия, както и подземен 

паркинг, с оглед удачно включване на съществуващия преход, денивелация между 

пространствата от двете страни на съществуващата автогара.  
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Фиг. 7. Примерно обемно- устройствено проучване на централната градска част на 

гр. Самоков, касае обновяване на съществуващите квартали по ул. „Житна чаршия“, 

застрояване и уплътняване на съществуващото такова по двата бряга на река Искър с 

възможно премостване и обединяване на крайречната територия, както и 

реконструкция на пространството в центъра на града. Предвижда се нова пешеходна 

зона, обединяваща съществуващия площад пред общинска администрация, 

общинския пазар, както и кварталите при двата бряга на река Искър. 

Изводи 

1. Средните и малки градове съставляват значителната част, като брой от

градовете в България. Обновяването на центровете им е належащ и целесъобразен 

устройствен похват за цялостното им устойчиво развитие. В устройствените планове 

(ОУП и ПУП), следва да се включат публичните пространства с доказана 

композиционна роля на зелената система, като рекреативни структури и елементи от 

културно- историческото наследство. Интеграцията в устройственото решение на 

зелена система, сградите на комплексното общественото обслужване и тези на 

културно-историческото наследство обуславят качествено и устойчиво реализиране 

на същите публични пространства, в централните градски части на малките и средни 

градове, с подчертаване на историческата памет на населеното място. 

2. Обновяването на централните градски части на малкия град следва да се

разглежда като функция и зависимост между системите „Обитаване“; „Отдих“ и 

„Труд“, същите следва да се развиват паралелно, с оглед бъдещето устойчиво 

развитие на тези градове по отношение икономика, благоустрояване, зелена система, 

демографски фактор, туризъм и привлекателност за обитателите им.  

3. Европейските директиви по отношение планирането и обновяването на

малките градове в България, намират категорично място и реализация в устойчивото 

им развитие, доказано от посочените примери, направени изводи и устройствени 

проучвания. 
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СПЕЦИФИЧНИ УСТРОЙСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА ДОБИВНИ ИЗБИ НА 

НАКЛОНЕНИ ТЕРЕНИ 

Димитър Власарев1 

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 

VOLUME-PLANING MAKING SOLUTIONS FOR WINE PRODUCING 

AND DAIRY BUILDINGS ON INCLINED TERRAINS 

Dimitar Vlasarev 

University of Structural Engineering and Architecture: VSU “Lyuben Karavelov” - 

Sofia 

Abstract: The topic of the report deals with the possibilities of some functional-

planing making solutions for wine-producing buildings and dairy - in mountainous 

and semi-mountainous regions of Bulgaria. As is known, nearly half of the country's 

territory includes these areas. Solutions of buildings on inclined terrains are also 

suitable for technological and structural aspects. This not only leads to economical 

planning of the levels decisions, but also requires optimal possible design solutions 

for the floor structures and the underground levels of enclosing structures. The 

report proposes a study of such buildings.  

Key words: wineries, dairy, inclined terrains, architectural-constructive solution 

Въведение 
Винодобивната промишленост е непосредствено свързана с развитието на 

селското стопанство по отношение на териториялния фактор и потенциалните 

възможности на районите, агроклиматичните фактори, почвените и природни 

условия и др., също така и от развитието на подотраслите в селското стопанство и 

хранителната промишленост. В момента лозарските райони, от стопанството на 

страната, както и сградите и комплексите към тях, в чертите на населените места, се 

явяват и един сложен казус на териториалната локация от малки предприятия, 

включително изби, цехове и складови бази за виносъхранение. Много често дори и в 

добро състояние, съществуващата инженерна и техническа инфраструктура, 

съгласно предвижданията на плановете, подлежи на преустройството и 

1 Димитър Власарев, доцент, д-р, арх., ВСУ „Любен Каравелов“, ул. „Суходолска“ 175, 1373 София, 

dvlasarev@abv.bg  
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реконструкция, като в повечето случаи и на ново проектиране за промишлените и 

аграрни сгради и техните комплекси, във връзка с обновяване на бившите стопански 

дворове. 

На настоящия етап хранително вкусовата промишленост в България е 

поставена пред проблема на развитието на малките и средни предприятия в 

планинските и полупланинските райони. Териториите на тези райони включват 

около 50% от общата територия на страната като, крайните гранични райони са 

особено удачни за развитие на биоземеделие и екологични хранителни продукти. 

Потенциалните възможности на тези територии могат да бъдат илюстрирани на база 

възможностите на кръговата икономика и териториалните клъстери. 

2. Планови решения на избите на наклонени терени

Планирането на малки населени места по отношение земеделската територия 

от горепосочените райони, става на база подробни устройствени планове с ПЗ (план 

на застрояване). Отделните предприятия включени в земеделския клъстер* са 

функционално обвързани по отношение оползотворяване на отпадъците от 

винарската изба за храна на животните. 

Фиг. 1. Схема на Струмския лозаро-винарските райони в България (5), с фрагмент 

от землище на малко населено място включващо обработваеми земи – лозови 

масиви 

*земеделски клъстер – група предприятия във общи функционални връзки и зависимости, обединени

с икономически интереси на база критериите конкурентноспособност на пазара, кръговата икономика 

и екологичност на продукта. 
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Фиг. 2. Клъстерни структури в малки населени места от подотрасъл 

винопроизводство, с. Устина (Пловдивско) 

Схема, илюстрираща отделни елементи на земеделския ландшафт на вино-

производствения район „Тракия “– землището на с. Устина, включваща: винарска 

изба, лозови масиви, животновъдство (ферма за кози и птици). 

Винопроизводственият комплекс е разположен в чертите на населеното място в 

непосредствена близост до жилищните квартали на селото, като е създадена удобна 

връзка към лозовите масиви от земеделския ландшафт. Предприятията са 

интегрирани в жилищните структури с удобни комуникации към суровинните 

райони – лозови масиви в землищата на малки населени места. Комплексът е 

разположен в полупланински аграрен ландшафт. 

Капацитетът на избата (землището на с. Хърсово) е 800 t/год, (реализация и 

перспективно развитие на територията с агростопански и рекреационни функции – 

винен туризъм. Спецификата на Струмския регион, показва богатство на лозови 

насаждения и минерални извори в подножието на Пирин планина. Сателитната 

снимка илюстрира полупланинския земеделски ландшафт на района на винарската 

изба, с възможни нови територии на развитие и дейности. В състава на хранително-

аграрните промишлени комплекси влизат главно предприятията от добивните 

подотрасли на хранително-вкусовата промишленост, които притежават голям 

процент на отпадъци в баланса на производството и използващи се за фураж или 

отпадни води за напояване, което е предпоставка за устройство на териториални 

комплекси от клъстерни структури. 

Фиг. 3. Примерно устройствено решение – предложение за развитие на 

лозаровинарския район на с. Хърсово Включва: съществуващите винарски изби, 

както и интермодален комплекс от хотел, зона за атракции и нов винопроизводствен 

комплекс в близост до културно историческият град-музей Мелник. Съчетание на 

културен винен и селски (еко) туризъм. 
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С настъпилите нови промени в развитието на подотраслите лозарство и винарство, 

може да се отбележи, че създаването на нови лозови масиви изисква доста средства и 

време за изключване от оборот на обработваемата земя (около 4 години). Ето защо 

при добиването на виното е от съществено значение окрупняване на 

съществуващите лозови масиви и изграждане на нови, с оглед концентрация на 

площите и капацитетите на производствата. 

Избите за първично винопроизводство е добре да се разполагат също на 

наклонени терени, с оглед разполагането на помещенията за отлежаване под земята, 

на постоянен температурен режим. Съдовете за ферментация на съвременния етап са 

метални (стоманени) с неръждаемо покритие, но съществуват и изби със 

стоманобетонни резервоари. При монолитното изпълнение (стоманобетонни 

резервоари) обемно-плановото решение може да бъде: двуредово, многоредово и 

групирано (различни схеми). 

Устройственото решение е на наклонен терен. Сградите са ситуирани на 

терен, с наклон до 15%, в полупланински район. Характерно за планировката на 

винарската изба е решението й с два стопански двора – за приемане на суровината и 

за експедиция на готовата продукция. Основната сграда на винарската изба с 

отделенията за бурна и тиха ферментация е полувкопана, като на подземно ниво са 

помещенията за съхранение (отлежаване) на виното. Сградата се проектира със 

смесена носеща конструкция (монолитно изпълнение в подземната част и сглобяема 

част на цеха за ферментация). Предвижда се горно осветление и естествена 

вентилация. На същия принцип е решена сградата в показания следващ пример на 

Фиг. 4. От направените проучвания се доказва варианта за удачно технологично и 

устройствено решение на модел на добивна винарна, с два стопански двора, 

възможни са и три такива. Решението с два стопански двора за приемане на 

суровина и експедиране на готова продукция на по-ниско ниво, с наклон на терена 

до 10%, възможни са и такива с по-голям наклон. Решението на сглобяемата 

конструкция може да бъде от стоманобетонни готови елементи: фундаменти и 

колони, греди и покривни панели. Котата на основното ниво, на отделението за 

ферментация е препоръчително да се предвиди с монолитно изпълнение: 

гъбообразни или сводови плочогредови конструкции, с оглед въздействията от 

съдовете за ферментация (наредени в групи концентрирани товари). Показани са 

примери и варианти на решение със стоманена и смесена конструкции. 

а). генерален план 
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б). изглед 

 в). вертикален разрез по наклона на терена 

Фиг. 4. Примерно обемно-устройствено проучване на винарска изба с два стопански 

двора, смесена конструкция - ръководител доц. д-р арх. Д. Власарев 

 а). генерален план 

Необходими са удобни стопански дворове за приемане и експедиция на продукта. 

б). вертикален разрез 

Фиг. 5. Примерно обемно-устройствено проучване – смесена конструкция, 

ръководител доц. д-р арх. Д. Власарев 

185



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

Достъпът на суровини и експедиция на готова продукция е също от два 

стопански двора, осигурена е самостоятелна площадка за обслужване на кухнята, на 

подземно ниво е съхранението на виното с оглед осигуряване на оптимален 

микроклимат. Цехът за ферментация е със стоманена носеща покривна конструкция, 

с горно зенитно осветление. 

В районите с полупланински характер, на непродуктивни терени, може да се 

предвиждат и други обемно-устройствени решения на винарски изби, а също на 

малки предприятия, мандри, хранилища за кореноплодни, складови бази и др. 

Показана е сграда, която се състои от две части: производствена и обслужваща.  

а). генерален план 

б). разпределение

в). разпределение 

Фиг. 6. Примерно обемно-устройствено проучване на мандра на наклонен терен 
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в). вертикални разрези 

Фиг. 6. Примерно обемно-устройствено проучване на мандра на наклонен терен 

Изводи 
Независимо от наложилата се трайна тенденция на намаляване на площите от 

лозовите масиви, в последните години съществуват нови тенденции при 

проектирането на добивните винарски изби на наклонени терени, касаещи 

развитието на винения туризъм и екотуризма, което води до планирането им във 

винопроизводствени райони на наклонени терени, съчетани с предлагани атрактивни 

туристически услуги. Следва да се отбележи, че същите се разработват на наклонени 

слабо продуктивни терени, решени на две или три нива и обслужвани минимум с два 

стопански двора. Добивните изби на наклонени терени решават устройствено и 

функционално добре процесът на винопроизводство, извършван по гравитачен път, 

съхранението задължително е на подземно ниво с оглед осигуряване на оптимален 

микроклимат за стареене на виното. 
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ТУРИЗМЪТ С КЕМПЕРИ И КАРАВАНИ: 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

Димитър Ников1 

УАСГ, София 

TOURISM WHITH MOTOR CARAVANS AND CARAVANS: 
OPPORTUNITIES FOR PRESERVATION  
IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE 

Dimitar Nikov1

UACEG, Sofia 

Abstract: 
The issue of overbuilding is generally important everywhere and is even more acute 
in areas with immovable cultural heritage. Motor caravans and caravans are habitable 
spaces for accommodation that does not require construction in the host area. This 
creates opportunities for a protected area out of season not to be built with units for 
accommodation and to calm the investor pressure on it. Motor caravans also reduce 
traffic in the host area because their owners do not use them to move during the 
deployment. Due to the similarity of motor caravans and caravans with vehicles, 
many people and professionals classify them only as transport and miss the function 
of living. The problem has not been studied enough. The main issues related to the 
integration of this type of accommodation in territories with immovable cultural 
heritage are considered. Tourism with motor caravans and caravans, with appropriate 
regulation, helps to preserve immovable cultural heritage, and in those of the 20th 
century can complement them with samples from the same period. 

Key words: heritage, preservation, spatial planning, motor caravan, caravan 

1. Въведение
Всички територии, към които има засилен интерес от съществуващи и 

потенциални обитатели или посетители са застрашени от презастрояване. Това е 
особено важно за територии с недвижими културни ценности (НКЦ). Често 
реакцията на инвеститорите е да търсят максимална възвръщаемост от съответния 

1 Димитър Ников, арх., докторант, кат. „Градоустройство“, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ 1, София 
Dimitar Nikov, Arch, PhD candidate, Dept. “Urban Panning”, UACEG, Sofia, e-mail:dimitar.nikov@mail.bg 
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имот, с колкото може повече разгъната застроена площ. Възможно ли е част от тези 
площи да не са застроени, а да са мобилни? Точно това предлага туризмът с кемпери 
и каравани. Общо наименование за тях, описващо основните  им функции - 
обитаване, мобилност и туризъм липсва. Затова тук ще бъдат наречени мобилни 
единици за туризъм (МЕТ) и площите в тях - обитаеми площи, по подобие на 
застроените площи. 

Кемперите се появяват преди повече от 110 г. Днес има исторически образци, 
които вече са движими културни ценности. Туризмът с такива МЕТ започва да се 
развива активно в България по-късно от колкото в Западна Европа. Независимо от 
това, и тук вече има над 60 годишна история [1].  Този вид туризъм е вариант за 
опазване както на природната [2], така и на антропогенната среда, съответно и на 
НКЦ, защото не е необходимо изграждане на застроени площи за настаняване. 

При културния туризъм „туристите от този сегмент посещават предимно 
дестинации, които са извън маршрутите от масовия туризъм, а това благоприятства 
целогодишния туризъм и разширяването на туристическите региони“, „Културният 
туризъм може да активира взаимодействия между различни видове отрасли“  и „ще 
играе все по съществена роля за регионалното развитие в България“ [3]. Анкетни 
проучвания за туризма с кемпери и каравани (цитирано от МСС [4], от големи 
производители на консумативи за кемпери и каравани, от дисертационния труд на 
автора и др.) показват интерес на тези туристи към НКЦ, културно-исторически 
обекти и природата. Характерна особеност е, че този тип туристи много рядко 
ползват друг вид настаняване. Имайки впредвид, че кемперите и караваните в 
Европа са над 5 милиона [5], се оказва, че липсата на условия за посрещане на 
кемпери и каравни намалява сериозно количество потенциални посетители на 
недвижимите куртурни ценности, особено в територии със слабо развит туризъм. 

Пространственото планиране и интегрираните подходи за устойчиво 
регионално развитие разглеждат развитието на културния туризъм и опазването на 
НКЦ. Научните публикации, свързани с кемперите и караваните, основно изследват 
къмпингите. Няма достатъчно проучвания за това, как обитаемата площ от МЕТ 
може да се интегрира с околното пространство в различни видове територии, в 
случая територии с НКЦ и опазването им. 

Планирането на културен туризъм с кемпери и каравани, може да се сравни с 
една мисъл на проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев във връзка с проекта му за моста в 
морската градина в Бургас: „С други думи, стремях се към архитектурна идея с 
абсолютна простота. На нея би съответствала архитектура, която е дискретна, 
лаконична, неутрална, и не се опитва да конкурира морето, облаците, изгрева и 
залеза. Мислех си светотатствено за архитектурата без „архитектура“.“ [6]. 
Всъщност именно архитектурата и урбанизма, чрез интегриран подход в 
пространственото планиране могат да дадат отговор на въпроса къде да се строи, и 
къде да се търсят други решения за посрещане на туристите в територии с природни 
и недвижими културни ценности. 

2. Кемперите, караваните, НКЦ и нивата на пространственото планиране
По принцип липсата на функция обрича културното наследство на деградация, 

а претоварването може да го разруши. За да бъде то съхранено, трябва да се 
дефинира допустимия натиск върху дестинацията [7]. В интеграцията между култура 
и туризъм, при щадящи обеми на туристопотока, приходите от туризъм могат да 
допринесат за опазване на културното наследство [8].  Комбинацията на културен 
туризъм с кемпери и каравани, тряба да се разгледа от различни сфери на науката и 
практиката. Необходимо е да се отчетат както различните влияния върху такъв тип 

190



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

туризъм, така и как той може да повлияе върху съответната територия. Взаимните 
влияния, може да бъдат различни на различните пространствени нива. 

При такъв тип туризъм, мобилността на обитаемите пространства има 
специфични особености. Например позволява бърза промяна на количеството им на 
едно място и риск да се превиши капацитета на територията. Затова трябва да се 
следи постоянно този показател. Друг пример за риск е от грешки на водачите на 
МЕТ, той се минимизира с ясна и добре обозначена организация на безопасността на 
движението на кемпери и каравани в територията, съобразена с опазването на НКЦ. 
Едно от основните преимущества на мобилността е, че имено тя позволява лесно да 
бъде коригирано количеството на МЕТ, без да се строи или събаря нищо. 

В сферата на недвижимите културни ценности редица международни и 
национални организации, и нормативни документи, според необходимите критерии 
и териториален обхват, класифицират съответните категории. За целите на 
настоящото изследване са търсени припокриванията в териториалния обхват на 
нивата на пространственото планиране, туризма и категориите недвижими културни 
ценности. Без претенции за изчерпателност  са очертани основни въпроси, свързани 
с интегрирането на кемперите и караваните на следните пространствени нива: 

- Макро ниво – коридор, маршрут, пейзаж, селищна територия и др.; 
- Мезо ниво - групови недвижими културни ценности (ансамбъл, зона, резерват 

и др.), охранителна зона; 
- Микро ниво – единични недвижими културни ценности. 
Чрез литературен обзор и изследвания от дисертационния труд на автора, са 

търсени възможните аспекти на пространственото планиране за опазване на НКЦ 
при развитието на културен туризъм с кемпери и каравани. 

2.1. Макро ниво – пейзаж, маршрут, коридор 
България има значителен принос в еволюцията на разбирането за културно 

наследство и утвърждаването на културните маршрути като част от него. 
Българският национален комитет на ИКОМОС играе активна роля за разработването 
на културните маршрути в Югоизточна Европа [9]. 

На това ниво МЕТ от една страна са част от трафика по пътищата за превозни 
средства. И като такива, наред с потребностите си от специфична инфраструктура, 
спазват общите разпорежданията за всички транспортни средства. ЮНЕСКО още от 
средата на 20 в. лансира и стимулира „проучването на пътищата като носители на 
ценностни характеристики“ [9]. В този смисъл кемперите и караваните именно с цел 
туризъм, могат да се разглеждат като възможност за споделяне на такива ценности. 

От друга страна МЕТ предлагат настаняване на ползвателите им в обитаеми 
пространства, които не са трайно свързани с повърхността на земята. В по-широк 
смисъл, когато се отдели обитаемата площ от повърхността на земята, по-голям 
процент от територията остава незастроена. 

Този вид МЕТ не са високи и не въздействат прекалено във вертикално 
отношение. Примерно средностатистическият кемпер е висок около 3-3,5 м, Най-
големите образци, на основна на камиони или двуетажни автобуси са по-ниски както 
от ниското застрояване във вилни зони (до 7 м), така и от висока дървесна 
растителност. Когато кемперите и караваните са голям брой на едно място, заемат 
големи площи. Обемите им имат временна, но силна намеса в хоризонтално 
отношение в ландшафта и пейзажа. От много години, това негативно въздействие 
лесно се тушира когато са под висока растителност и планирано определяне на 
максималния брой на МЕТ [1]. Друго решение е вместо да бъдат концентрирани 

191



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

голям брой на едно място, те да бъдат разпределени на повече места по по-малко на 
брой МЕТ, като тази идея има и други преимущества в рядко населени територии 
[10]. Научни методи за ландшафтно-архитектурно оформление на НКЦ [11] създават 
възможности за формиране на различни видове пространства около тях [12] и могат 
да се приложат за интегрирането на МЕТ  в такива територии. 

Автентичността на ландшафта е от значение не само като визуално 
въздействие, а и като структура на територията [13]. При запазена автентична 
териториална структура с частично или напълно унищожени сгради в нея МЕТ 
предоставят възможност за временно обживяване на територията с обратимо 
въздействие, без застрояване или преоразмеряване с нови постоянни обеми. На 
пример в рядко населени или обезлюдени територии при изчезващите махали и 
селца. [10]. По този начин тези структури, загубили някогашната си функция 
оживяват временно със същото предназначение за периода на пребиваване на 
туристите с кемпери и каравани. Същественото е, че няма унищожаване и трайна 
намеса, а има периодично възстановяване на функцията на съществуващата, но 
неизползвана редовно структура. 

2.2. Мезо ниво - ансамбъл, зона, резерват, охранителна зона и др. 
За това пространствено ниво, основните въпроси за пространствено планиране 

при интегрирането на МЕТ са достъпност, плътност и коефициент на интензивност 
на територията (Кинт). 

- Достъпност. МЕТ са приложими, където е възможно да достигнат. В този 
смисъл могат да се приемат като намаляване на трафика, защото е технологично 
невъзможен достъпът им в определени части от територията. Редовна практика е 
ползватели на кемпери да носят велосипеди и да се придвижват с тях в мястото, 
където са се разположили. 

- Плътност и Кинт. По отношение на тези показатели туризмът с кемпери и 
каравани в гъсто населени територии в случая и с НКЦ не е приложим, те трябва да 
са разположени в съседна зона. Докато при рядко населени територии, с малка 
плътност и интензивност на застрояване, използването на кемпери и каравани 
увеличава ефективността на инфраструктурата, намалява необходимите инвестиции 
от местния бизнес и частните стопани, увеличава интереса към природни и културни 
забележителности [10]. Следователно комбинацията на културен туризъм с кемпери 
и каравани насърчава развитието на рядко населени територии. 

В охранителните зони, като резултат от съответните регулации са ограничени 
възможностите за строителство. Когато вече има туристически интерес, се увеличава 
натискът от инвеститори за застрояване на такива територии с цел търсене на 
икономическа ефективност. При терен, който трябва да бъде съхранен без да се 
застроява, а собственикът търси икономическа ефективност, могат да бъдат 
използвани МЕТ. Чрез адаптиране и рефункционализация на този терен за приемане 
на МЕТ, се създават възможности за доходи на собствениците на имота, без той да 
бъде застрояван. По този начин се успокоява, тушира инвеститорския натиск за 
застрояване на територията. Намалява се и рискът при постоянно застрояване с 
масивни сгради да бъдат унищожени НКЦ, неразкрити под повърхността на земята. 

Според FICC [14] кемперите и караваните оставят почти нулев отпечатък върху 
околната среда. В слаби туристически сезони при този вид туризъм “територията 
диша” [2]. Това е възможно да бъде приложено и за територии с НКЦ. В тези случаи, 
съответните територии са без почти никаква намеса. Така туризмът с кемпери и 
каравани е много по-щадящ средата в сравнение с презастрояването със стационарни 
сгради. 
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2.3. Микро ниво – недвижими ценности 
НКЦ формират характерен контекст и духа на средата, определят нейната 

идентичност, докато МЕТ са част от движимата среда. Тази разлика може да се 
разглежда в положителен аспект. Визуалната намесата в контекста на НКЦ е 
рискова, както с постоянни сгради, така и с мобилни единици при следните разлики: 

- Рискът от изграждане на неясна и недоказана хипотеза на НКЦ, за да се 
използват застроените площи в нея, при ползване на МЕТ не съществува. 

- Рискът от преизграждане на фалшиво подобие на сграда НКЦ при ползване 
на МЕТ не съществува. 

- Рискът от необратимо въздействие е многократно по-малък при мобилни 
структури. Това се прилага и в момента в практиката, най-вече с разглобяеми 
постройки. 

- Въпросът с мярката е еднакво валиден както за постоянното застрояване, така 
и за МЕТ, с разликата, че при МЕТ въздействието е временно и обратимо. 

Запазените исторически кемпери и каравани могат да бъдат подходящо 
допълнение на средата с недвижими ценности от началото на 20в. до днес, като по 
този начин да подсилват въздействието от съответния период. Например някои 
линии на трамваи в различни градове по света се обслужват от мотриси, които вече 
са движими културни ценности. Те успешно допълват градската среда, разбира се в 
повечето случаи това са гъсто населени територии. В много държави, включително и 
в България има инициативи с исторически влакове и кораби, превърнали се в 
движими културни ценности с технологиите си от съответния период или с 
исторически събития, свързани с тях. Тази практика може да се използва и за 
кемперите и караваните, които са приложими най-вече в рядко населени територии. 

Тези МЕТ могат да бъдат както допълнение така и контраст, който е  метод за 
съхранение и изява на наследството, използван в проектирането свързано със сгради 
НКЦ. Някои автори аргументират контраста като символ на събитията и историята 
на това място. В други случаи с контраста се цели изява на наследството, без самият 
контраст да символизира събитие, свързано с ценността. В този смисъл дозираният 
контраст между НКЦ, кемперите и караваните също може да се възприеме като 
възможност за изява на наследството. 

Независимо, че при МЕТ намесата в средата е временна, място за 
разполагането им спрямо даден обект може да бъде определено в зависимост от 
конкретните контекст и ситуация. За целта е необходим проект от съответните 
специалисти, работещи с НКЦ. Също така трябва да се отчете, че на такова място, в 
различни периоди, ще се разполагат различни видове МЕТ. 

Заключение 
Комбинацията на културния туризъм с кемпери и каравани може да разшири 

възможностите за развитие на съответната територия, без тя да бъде застроена. С 
това намалява презастрояването в територии с НКЦ и развит туризъм,  насърчава 
развитието на рядко населени територии с наличие на НКЦ. Този вид туризъм, при 
подходяща регулация може да подпомага опазването на НКЦ като: 

- Подпомага опазването на автентичната структура на територията; 
- Извън сезон, духът на средата е съхранен без външна намеса; 
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- При необходимост от обитаеми площи, намалява опасността от изграждане на 
хипотеза за визуалния облик на ценността в миналото и рискът от необратимо 
въздействие е много по-малък; 

- За НКЦ от началото на 20-ти век, кемперите и караваните от същия период 
могат да допълват средата бидейки движими културни ценности от същия период на 
недвижимите; 

Настоящият доклад може да послужи за основа на научни, административни 
или проектантски екипи в работата им по пространствената организация на такъв 
тип туризъм. Културният туризъм с кемпери и каравани може да се превърне в 
продължение на началото, положено от ЮНЕСКО, Европейски институт за 
културните маршрути и българския комитет на ИКОМОС за развитието на 
културните маршрути. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА 
ТОПЛИННИЯ, СВЕТЛИННИЯ И АКУСТИЧНИЯ КОМФОРТ В 
УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ СПОРЕД ФИЗИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИМ 
СВОЙСТВА 

Иванка Маринова 1 

ВСУ „Л. Каравелов” 

PSYCHOLOGICAL-QUALITY BASED COLOR APPLICATION FOR 
THERMAL, LIGHT AND ACOUSTIC COMFORT OPTIMIZATION OF A 
STUDY ROOM 

Ivanka Marinova 

High Construction Scool (VSU) “Ljuben Karavelov 

Abstract:  
The subject of the research is psychological-quality based color application for 
thermal, light and acoustic comfort optimization of a study room.  
The color appliance to increase energy efficiency by reducing energy costs for air 
conditioning and lighting is one of the most modern tendencies in sustainable 
development, energy efficiency and creating a healthy living environment. 
The main concept is based on the integration of two areas of color knowledge, as 
well as the results of research with the latest technology. 
The report analyzes theoretical and practical studies of the physical and emotional 
impact of colors on the inhabitants. Sensations and physical reactions in a particular 
color solution lead to lowering, respectively increasing of the requirements to the 
levels of living comfort, a direct consequence of which is lowering, resp. increasing 
energy consumption for air conditioning. 
Possible applications are proposed, specifically related to the spatial and functional 
specifics of university study rooms. 

Key words: Interior Design, Color Combinations, Light Color Combinations, Work 
Environment, Living Environment, Living Comfort 

1. Актуалност на темата
Световна тенденция е количеството енергия, изразходвана за постигане на 

комфорт в средата на обитаване да се увеличава драстично. Освен конвенционалните 
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методи за намаляване на разходите на енергия при запазване и дори повишаване 
нивата на комфорт, все по-често се добавят алтернативни подходи и разработки. 
Такъв подходът е приложение на цветовете според  физио-психологическите им 
въздействието им върху обитателите. 

Приложение на цветовете за оптимизиране на топлинния, светлинния и 
акустичния комфорт се отнася към групата пасивни мерки за повишаване на 
енергийната ефективност в помещенията, подобно на ориентацията, форма, 
материали и термичен капацитет на ограждащите конструкции, и др. 

Същевременно е преразгледана и дефиницията на „комфорт на обитаване”. 
Доказан е силно субективния характер на психологическите реакции на създадените 
условия на обитаване [1], [2].  

Изследвания на физическите свойства на цветовете и възможностите да бъдат 
прилагано с цел оптимизиране на комфорта на обитаване датират от по-ранен 
период [3]. 

Оптимизиране на комфорта на обитаване чрез психо-физиологичното 
въздействие на цветовете в интериора е съвременна тенденция, възможна 
благодарение на развитието на технологиите и съответно на възможностите за 
прецизно отчитане на възприятията на обитателите. 

В настоящия доклад са анализирани теоретични и практически изследвания на 
физико-емоционално въздействие на цветовете върху обитателите. Усещанията и 
физическите реакции при конкретно цветово решение водят до занижаване, респ. 
завишаване на изискванията към нивата на комфорт на обитаване, пряко следствие 
от което е занижаване, респ. завишаване разходът на енергия за климатизиране. 

Предложени са възможни приложения, конкретно обвързани с 
пространствената и функционалната специфики на учебни зали във ВУЗ. 

2. Физио-психологическо въздействие на цветовете
Приложението на цветовете в интериора с цел оптимизиране на комфорта на 

обитаване се базира на физиологическата реакция и на възприятията и асоциациите 
на обитателите. 

Физиологическото въздействие включва стимулирането на определени процеси 
в човешкия организъм, както и някои ефекти на синестезия. 

Изследвания показват, че червеният цвят се възприема като топъл и 
дискомфортен, а синият - като студен и комфортен дори от участници с пълна степен 
на цветна слепота и незрящи [6] 

Психологическото въздействие на цветовете е свързано с разнообразните 
асоциациите, които цветовите тонове и нюанси пораждат, и се отнася към 
субективното чувство на комфорт. 

Комбинации от интериорни цветови решения и осветление с различна цветова 
температура също имат за цел прецизиране на оптимални варианти и могат да 
доведат до намаляване необходимото количество изкуствено осветление [4] 

Изборът на цветови тон и цветова гама за интериора също е от значение за 
това, как обитателите се чувстват в съответната среда. Топлите цветове (червено, 
оранжево, жълто) предизвикват усещане за топлина и светлина. Физиологическото 
въздействие на червеният цвят, например, се изразява в покачване нивата на 
адреналин, ускоряване на сърдечния ритъм, съкращаване на мускулите и като 
резултат – повишаване на телесната температура [5]. Подобно въздействие имат и 
някои нюанси на оранжевия цвят. Допълнителни изследвания показват, че 
обитателите на среда с преобладаващи оранжеви и червени нюанси имат занижени 
изисквания към комфортните температури нива с до 40С [6]. 
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Жълтият цвят стимулира зрителния център и като резултат обитателите на 
преобладаващо жълта среда имат подобрена видимост и намалени изисквания към 
количеството и качеството на светлината. Това прави жълтият цвят подходящ за 
работни помещения.  

Топлите цветове обаче на са подходящи за интериорни решения на помещения, 
които получават големи директни и индиректни топлинни приходи през лятото, тъй 
като могат да доведат до завишени изисквания към охлаждането и вентилацията. 

В такива помещения е удачно използването на студени цветове - зелено, синьо, 
виолетово. Освен че по-светлите им нюанси се асоциират с вода, простор, хлад и др., 
зеленият и синият цветови тонове действат успокояващо на нервната система и 
забавят сърдечния ритъм, в резултат на което се наблюдава леко понижение на 
телесната температура [5]. Изследвания в производствена среда показват, че 
обитателите на помещения с преобладаващи зелени, сини и виолетови нюанси имат 
занижени изисквания към климатизирането през лятото (по-конкретно – към 
скоростта на движение на въздуха), но изпитват дискомфорт през студените сезони 
[6]. 

Нюанси на синия  и лилавия цветове стимулират хипоталамуса да произвежда 
лептин, които потиска апетита.  

Резултати от изследвания показват, че цветът на осветлението също оказва 
въздействие на възприемането на нивата но термален и светлинен комфорт на 
средата на обитаване, като участниците отчитат осветление със жълт цвят като по-
топло и по-комфортно [7]. 

Цветовите решения в архитектурната среда винаги са в пряка връзка със 
светлината, като отношенията по между им не са само количествени. Помещения, в 
които цветовите решения са на базата на засилен контраст и ясни граници между 
елементите (без значение от избраната цветова гама) се възприемат като по-добре 
осветени. Когато цветовото решение на помещението е на базата на нюанса и 
ограждащите елементи и обзавеждането на помещението се сливат, тогава 
обитателите изпитват необходимост от засилено естествено и изкуствено 
осветление[8]. 

3. Цветове за оптимален комфорт в учебна зала
В Таблица 1 са дадени основните цветове и отношението им към оптимизиране 

на комфорта на обитаване. 

цвят Усещане за топлина Усещане за 
хлад 

Подобрено 
осветление 

бял х х 
жълт х х 
оранжев, червен, кафяв х 
зелен, син, виолетов х 
черен х 

Отчитайки режима на обитаване на учебни зали - активно в периода Септември  
- Юни и, с малки изключение, не се използва в периода Юли – Август, може да се 
заключи, че по-подходящи за приложение биха били оттенъци на топлите цветове – 
жълто, оранжево, червено и кафяво. Оттенъците на студени цветове е подходящо да 
се прилагат единствено в зали, в които се получава прекомерно осветяване в 
определени часове на деня и се отчита недостиг на вентилация. 
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Изводи 
От направения в проучването анализ се установява, че чрез 

психофизиологичните свойства на цветовата да променят възприятието на нивата но 
климатизация и отопление е възможно оптимизиране на топлинния и на светлинния 
комфорт на средата на обитаване. 

Цветовете  влияят върху усещането за комфорт, като предишен личен опит и 
предпочитания, както и културни нагласи, са от минимално значение. 

С цел повишаване на комфорт в учебни зали е по-подходящо да се прилагат 
нюанси на топлите цветове. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА 
ТОПЛИННИЯ, СВЕТЛИННИЯ И АКУСТИЧНИЯ КОМФОРТ В 
УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ СПОРЕД ФИЗИЧЕСКИТЕ ИМ СВОЙСТВА 

Иванка Маринова 1 

ВСУ „Л. Каравелов” 

OPTICAL-QUALITY BASED COLOR APPLICATION FOR THERMAL, 
LIGHT AND ACOUSTIC COMFORT OPTIMIZATION OF A STUDY 
ROOM 

Ivanka Marinova 

High Construction Scool (VSU) “Ljuben Karavelov 

Abstract: the subject of the research is optical-quality based color application for 
thermal, light and acoustic comfort optimization of a study room.  
The color appliance to increase energy efficiency by reducing energy costs for air 
conditioning and lighting is one of the most modern tendencies in sustainable 
development, energy efficiency and creating a healthy living environment. 
The main concept is based on the integration of two areas of color knowledge, as 
well as the results of research with the latest technology. 
The report examines the range of the interior color scheme. Characteristics of a 
university study room are analyzed in connection with the optimization of thermal 
comfort. Physical properties of the colors have been studied from the point of view of 
their application for optimal comfort in the living environment. Variants of 
application of colors for optimal comfort in the living environment are proposed, 
specifically related to the spatial and functional specifics of classrooms in 
universities. Conclusions are drawn about the way in which the physical properties 
of colors affect the comfort of living. 

Key words: Interior Design, Color Combinations, Light Color Combinations, Work 
Environment, Living Environment, Living Comfort 

1. Актуалност на темата
Към съвременното интериорно цветово решение се поставят множество 

изисквания, насложили се в процеса на развитие на познанието на цветовете и 
отношението им към обитаемата среда. 

1 Име Фамилия, научна степен/звание, адрес, e-mail, Times New Roman 10 pt 
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Някои от по-съществените са представени по-долу, според историческа 
последователност на тяхната поява. 

Традиционно цветовете  в обитаемата среда е да са носители на информация за 
заобикалящите обектите. Тук могат да бъдат отнесени цветовите решения, 
обозначаващи отделни функционални зони. 

С появата на антропогенната среда на обитаване цветовете се прилагат според 
естетическа им стойност. 

Скоро след това на цветовете започва да се придава и символично значение, 
т.е. информацията, която носят, е разбираема само при предварително познаване на 
кодировката. 

На по-късен етап цветовете в обитаемата среда се прилагат не само според 
установени правила, но и според индивидуалните възприятията и предпочитанията 
на обитателите. Тази тенденция търпи развитие и до наши дни. 

Изследвания върху свойствата на цветовете да променят възприятието на 
обектите и пространствата води до приложението им с цел визуално допълване и 
коригиране на характеристиките на средата на обитаване. 

Приложението на цветовете според светлоотражателните им свойства 
всъщност датира отдавна. Съвременни изследвания разкриват нови възможности 
при разпределение на светлината и при най-вече при акумулиране на топлина от 
слънчевата електромагнитна енергия [1]. 

Като продължение и допълнение на горното е използването на нови 
технологии при покриващите материали с цел подобряване на топлотехническите им 
показатели [2]. 

2. Характеристики на учебна зала във вуз във връзка с оптимизиране на
топлинния комфорт 

Основна характеристика са обитателите  – около 40-50 души, от които 
постоянни обитатели са студентите, възраст около 20г; временните са 
преподаватели, времето на престой и възрастта варират. Характерно е и 
разнообразието от дейности – изнасяне на лекции, провеждане на упражнения, 
самостоятелна работа, социализиране, отдих. 

Съвкупността на разнообразни дейности и обитатели изисква отчитане на 
голям брой обективни и субективни фактори при намиране на оптимално решение за 
топлинния комфорт [3], [4], [5]. 

Таблица 1. Съпоставката на традиционното цветово решение в учебна зала със 
съвременните изисквания 

Съвременно цветово решение Учебна зала във ВУЗ 

информация за заобикалящите обектите, 
обозначаване на функционални зони 

информация за заобикалящите 
обектите, обозначаване на 

функционални зони 
естетическа стойност естетическа стойност 
символично значение - 

визуално допълване и коригиране на 
характеристиките на средата на обитаване 

- 

разпределение на светлината и при 
акумулиране на топлина 

- 

нови технологии при покриващите 
материали 

- 
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От илюстрираната в таблица 1 съпоставката на традиционното цветово 
решение в учебна зала със съвременните изисквания, се вижда, че приложението на 
цветовете не е съобразно онези техни свойства, които допринасят за повишаване на 
топлинния комфорт на обитателите. 

Залите са едностранно осветени, като изложението варира: северно, западно и 
източно. 

Тъй като разгледаните учебните зали, част от кампуса на ВСУ „Л.Каравелов”, 
са санирани, с ефективна външна изолация, с цветовото решение се цели 
допълнително оптимизиране на интериорния комфорт и като следствие да се завиши 
резултатността от протичащите в залата процеси. 

3. Цветове за оптимален комфорт в обитаемата среда
Методът оптимизиране на комфорт на обитаване чрез цветово решение набира  

популярност най-вече поради  осъзната ресурсна невъзможност да се покрият 
постоянно завишаващите се енергоефективни изисквания единствено чрез 
средствата на ефективни топлоизолации. 

Изследвания върху свойства на цветовете и начини им на въздействие върху 
обитателите им придават нови функции в архитектурната среда, които са в пряка 
връзка с повишаване на енергийната ефективност. 

Физическото свойство на цветовете, което е от значение за енергийната 
ефективност, е количеството електромагнитна слънчева радиация, което те отразяват 
или респективно поглъщат. Когато помещението е планирано като директна пасивна 
система, оцветяването на съответните конструктивни елементи в тъмни нюанси 
подобрява акумулирането на слънчева енергия. Недостатък на помещение с тъмни 
повърхности, които поглъщат и не отразяват светлината, е появата на изискване за 
по-ранно включване и по-голяма интензивност на изкуственото осветление.  

Като допълнителни мерки за подсилване на енерго-спестяващите свойства на 
цветовете се разработват оцветители с подобрена отражателна способност в областта 
ултравиолетовите и инфрачервените лъчи [7], [9], както и съвършено нови 
материали, реагиращи на външни фактори [6], [8]. Такива материали имат 
положително влияние върху и радиационната температура в помещенията. 
Комбинацията от материали, текстури и оцветяване може да допринесе за 
оптимизиране на движението на въздуха в помещението, като по този начин 
подобрява ефективната температура [10].  

Разгледаните учебни зали се използваj активно в периода Септември  - Юни и, 
с малки изключение, не се използва в периода Юли – Август. Съответно приоритет 
при цветовото решение се дава на методи за повишаване чувството за топлина. 

Фиг. 1. процентно участие на лъчите, отговорни за затоплянето (изт.: LBNL – Heat 
Island Group) 
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На фигура 1 е показано процентното участие на лъчите от слънчевия 
електромагнитен спектър, които са отговорни за затоплянето на твърдите и водни 
повърхности – 6,6 % ултравиолетови лъчи, 44,7% видима светлина и  48,7% 
инфрачервени лъчи [11]. 

Проучвания показват, че стъклата на прозорците отразяват отразяват 43-57% от 
ултравиолетовите лъчи [12], увеличавайки частта , която се пада на видимия спектър 
и на инфрачервените лъчи. 

Дефиницията на оптическото явление „цвят” е отразяваната или излъчвана от 
даден обект видима светлина. Тъй като в настоящото проучване се разглежда 
цветово решение на повърхности на ограждащи конструктивни елементи и на 
елементи от обзавеждането, съответно се засяга само отразената от предметите 
видима светлина с определена дължина. Светлината, падаща върху непрозрачна 
повърхност, може да се отразява, разсейва или поглъща (най-често съчетание от 
трите). 

Цветът се определя от това, кои дължини на вълната се отразяват и разсейват. 
Когато всички дължини на вълната се отразяват и разсейват равномерно, цветът е 
бял, а когато всички дължини се поглъщат равномерно, цветът е черен. Ако 
отразяват само една определена дължина на вълната, обектите се възприемат като 
цветни [13]. 

Подходящата интериорна цветова комбинация, основана на физическите 
свойства на цветовете да  отразяват или поглъщат светлината, може да доведе до 
10% намаляване на разходите за климатизация и до 25% намаляване на енергията за 
осветление [14]. 

Физическите свойства на светлите цветове в интериора водят до съкращаване 
на периода на използване на изкуствено осветление и позволяват намаляване на 
неговата интензивност. Това ги прави подходящ избор за помещения със северно 
изложение, за активно засенчени от външни фактори помещения или при 
недостатъчна големина на прозоречния отвор. 

Светлите цветови нюанси в помещения с източно и западно изложения могат 
да намалят акумулирането на пряката слънчева радиация от вътрешни ограждащи и 
конструктивни елементи. Същевременно приложението им може да доведе до 
прекалена осветеност и до поява на отблясъци и да причини напрежение и зрителна 
умора. Това би могло да се предотврати, като гладките повърхности, които биха 
породили отблясъци, се заменят с грапави, така че отразената светлина да е разсеяна. 

Когато помещението е планирано като директна пасивна система, оцветяването 
на съответните конструктивни елементи в тъмни нюанси подобрява акумулирането 
на слънчева енергия. Недостатък на помещение с тъмни повърхности, които 
поглъщат и не отразяват светлината, е появата на изискване за по-ранно включване и 
по-голяма интензивност на изкуственото осветление.  

Цветовите решения в архитектурната среда винаги са в пряка връзка със 
светлината, като отношенията по между им не са само количествени [15]. 
Помещения с цветовите решения на базата на засилен контраст и ясни граници 
между елементите се възприемат като по-добре осветени. При цветово решение на 
помещението на базата на нюанса и ограждащите елементи и обзавеждането на 
помещението се сливат, тогава обитателите изпитват необходимост от засилено 
естествено и изкуствено осветление [16]. 

Според проучвания, физическите свойства нямат пряко въздействие върху 
акустиката, на база сходност на електромагнитния характер на светлината и звука. 
Цветовото решение има косвен минимален ефект върху разпространението на звука 
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вследствие различните повърхностни температури на ограждащите елементи и на 
обзавеждането [17]. 

От представената по-горе информация следва, че за оптимизиране на комфорта 
на обитаване от значение е физическото свойство на цветовете да абсорбират, респ. 
отразяват и разсейват светлината. 

В таблица 2 са представени процентите на отразяване и разсейване на видимата 
светлина от различните цветове [18] и отношението, което този факт има към 
оптимизиране на комфорта на обитаване. 

Таблица 2. Проценти отразена и разсеяна видима светлина от различните цветове и 
отношение към комфорта на обитаване 

цвят % отразена видима 
светлина 

Топлинен 
комфорт 

Светлинен 
комфорт 

бял 90 х 
жълт 50-70 х 
оранжев, червен, кафяв 20-40 х 
зелен, син, виолетов 15-25 х 
черен 10 х 

4. 5. Варианти на приложение на цветове за оптимален комфорт в 
обитаемата среда 

Пряка слънчева радиация получават част от пода и от обзавеждането на 
разглежданите зали. Останалата част от пода и обзавеждането, стените и тавана 
получават разсеяна  слънчева радиация (фиг.2). 

Фиг. 1. перспективен разрез на уч.зала и зона на директна слънчева радиация 

Според решението като какво да бъде използвана частта от пода, получаваща 
пряка слънчева радиация, се разграничават 2 варианта на цветово решение. 

В случай, че подът бъде използван като елемент за генериране на топлинна 
енергия, с цел оптимизация на топлинния комфорт, е подходящо той да бъде оцветен 
в тъмни оттенъци на цветовете червено (кафяво, оранжево), зелено, синьо или 
виолетово, или сиво с мин. 50% участие на черното. В този случай се губи 
възможността за оползотворяване на слънчевата радиация за оптимизиране на 
светлинния комфорт. За да се компенсира намаленото количество светлина, е добре 
стените и тавана да са в светли нюанси на цветовете (с мин. 50% участие на белия 
цвят) или в бяло. 
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Ако подът е предвиден да отразява и преразпределя естествената светлина, с 
цел оптимизация на светлинния комфорт, то подходящи цветове са светли нюанси на 
цветовете (с мин. 50% участие на белия цвят) или бяло. Важно е повърхността на 
пода да предпазва от отблясъци. Тъй като в този случай е отпаднала възможността 
да се използва подовата конструкция като термален буфер, вариант е част от стените 
и тавана да се решат в по-тъмни нюанси за трансформиране на отразената радиация 
в топлина. Изследвания показват, обаче, че топлинната енергия, генерирана от 
разсеяна радиация е едва ¼ от тази, генерирана от директна радиация [19]. 

Изводи 
От направения в проучването анализ се установява, че чрез физическите 

свойства на цветовата е възможно оптимизиране на топлинния и на светлинния, но 
не и на акустичния комфорт на средата на обитаване. 

Цветовото решение влияе единствено върху топлината, получавана от 
видимата част на светлинния спектър, която съставлява едва около половината на 
постъпващата в помещението радиация, и няма въздействие върху инфрачервените 
лъчи, които съставляват останалата половина. 

С цел повишаване на топлинния комфорт е по-подходящо ограждащите 
конструктивни елементи и обзавеждането, които получават директна слънчева 
радиация,  да се използват като генератори на топлинна енергия. Оптимизирането на 
светлинния комфорт е подходящо да се реализира чрез цветово решение на 
останалите елементи на помещението. 
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МОНИТОРИНГ И ВКЛЮЧВАЩ МОНИТОРИНГ В ОПАЗВАНЕТО НА 

АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

Арх. Ирина Дакова 

ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София 

MONITORING AND PARTICIPATORY MONITORING IN THE 

PRESERVATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE 

Arch. Irina Dakova 

VSU “Lyuben Karavelov”, Sofia 

Abstract: Monitoring of architectural heritage is amongst the most innovative and 

perspective tools in the process of sustainable preservation. Still, its methodology 

is not clearly figured out. In searching of better results the need of a new approach 

became aware, so today we talk more than ever about participatory monitoring 

which involves in the process not only the specialists but the whole community.    

Key words: Monitoring, participatory monitoring, architectural heritage, 

preservation, sustainable preservation. 

1. Въведение

Мониторингът на архитектурното наследство е сред най-актуалните и 

перспективни инструменти за постигане на устойчиво опазване. За първи път 

нуждата от него е осъзната от ЮНЕСКО през 1987г. с въвеждането на периодичен 

мониторинг за обектите със статут на световно наследство, а през 1994г. е установен 

и конкретен механизъм за него. При все това, мониторингът на архитектурното 

наследство все още няма ясно структурирана методология и в научните среди 

продължава търсенето на най-ефективната му форма и оптимално приложение. 

2. Дефиниция на мониторинга в архитектурното наследство

Като процес мониторингът на архитектурното наследство се състои от 

периодично замерване на промени в състоянието, броя или наличността на ключови 

характеристики. Това включва повтарящи се във времето събирания на данни, 

последвани от анализ на получените резултати, с цел да се открият настъпващи 

промени. Наблюдават се както паметника, така и обкръжаващата го среда, за да се 

установят причинно-следствените връзки водещи до изменения, да се прогнозира 

бъдещото поведение на системата паметник-среда и чрез умела намеса да се 
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моделира така системата, че да е в най-добър интерес на паметника и неговата 

дълговечност във времето. 

По този начин от една страна се отстраняват причините, водещи до 

дегенерация на материалите, а от друга страна се осъществява контрол над 

управлението и стопанисването на обекта.  

Обобщено казано мониторингът включва в себе си: идентифициране на 

проблемите (включително потенциални такива); извършване на замервания и 

наблюдения; анализ на получените данни; препоръки за намеса в паметника и/или 

средата; и накрая наблюдение на ефикасността от предприетите мерки. Пълният 

мониторингов цикъл може да се проследи на фиг. 1. 

Фиг. 1. Последователност на стъпките при мониторинга на архитектурното 

наследство 

2.1. Типове мониторинг 

Можем да дефинираме три типа мониторинг, които са взаимосвързани 

помежду си (фиг.2): 

•мониторинг на самия обект на НАН, където се наблюдава:

- състоянието на отделните елементи на обекта;  

- пространствената устойчивост;  

- прогресия на съществуващи и поява на нови деформации, разрушения, 

пукнатини и др. 

- отмествания, потъвания и други колебания на структурата; 
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- химични, биологични и други разрушения на самия материал; 

- и още много други; 

•мониторинг на околната среда и на влиянието ѝ върху паметника:

- следене на температурните колебания, 

- влажностния режим,  

- циклите на замръзване и размръзване,  

- нивото на киселинност на атмосферата и дъждовете, 

- подпочвена влага и поддаване на земните слоеве,  

- вибрационно натоварване и още много други. 

•мониторинг върху ефективността, целесъобразността и законността на

предприеманите мерки по опазване, консервация, реставрация, адаптация и 

социализация. 

Според поставените цели условно можем да наречем първите два типа – 

превантивен мониторинг, а третият тип – контролиращ. 

Фиг. 2. Типове мониторинг в опазването на архитектурното наследство 
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3. Подходи при мониторинга

3.1. Централизиран подход 

Централизираният подход, наречен още „западен модел“ е развит при 

водещите в опазването страни от западна Европа (като Англия и Франция) и се 

характеризира с ръководна централна роля на държавните институции в 

мониторинга и внедряване на съвременните технологии в процеса. За него е 

характерно още: 

•Наличие на строга йерархия в структурите, като е фиксирано кой за какво

отговаря; 

•Централно (държавно) ръководена мониторингова програма;

•Максимално изключване на субективния фактор при отчитане, използване на

съвременни технологии за точно и еднозначно измерване; 

•Мониторингът е насочен към измерване на конкретни параметри и

показатели. Наред с неоспоримите плюсове, трябва да се подчертае и потенциалния 

риск да се изгуби цялостния поглед върху сградата и общото ѝ състояние; 

•Лека и бърза обработка на голям обем от данни чрез специализиран

компютърен софтуер – ГИС; 

•Лесно съпоставяне на получените резултати;

•Оеднаквяване на критериите за мониторинг при сходни обекти – за нуждите

на компютърните анализи; 

•Стандартизиран формат за попълване на данните в електронна таблица.

Въпреки безспорните качества на централизираният подход, при него могат да 

се наблюдават и редица слаби страни, а именно: 

• Риск да се изгуби цялостния поглед върху сградата и общото ѝ състояние;

•Обществото остава настрана и потенциалът, който то може да допринесе към

мониторинга, не се използва. 

•Премахвайки човешкия фактор, за да се намали субективизма, се елиминира и

експертната оценка и интуиция на база на опита, които често може да са незаменими 

при разчитане на сложната ситуация от взаимовръзки и причинно-следствени 

отношения в един паметник на културата. Нещо, което не може да се компенсира от 

компютърен софтуер; 

•Често хората работещи на място и наблюдаващи обекта постоянно, са

запознати с много от причините за възникващите проблеми и е добре техният опит 

да се взима под внимание.  

3.2. Включващ мониторинг 

За да се преодолеят тези недостатъци, все повече започва да се говори за т.нар. 

„включващ“ мониторинг (оригиналният англоезичен термин е „participatory 

monitoring”), при който освен отговорните държавни институции в процеса е 

включено цялото общество - от различните професионални обединения, до 

гражданите обитаващи съответната територия. Всеобщата активност е желана и 

стимулирана.  

Тъй като цялото гражданското общество не е изолирано настрана, а напротив 

– активно включено, то допринася като:

- Човекоресурс, който на доброволни начала подпомага изграждането на 

непрекъснат мониторингов процес; 
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- Коректив при спорни и противоречиви инвестиционни интереси, 

архитектурни и градоустройствени решения; 

- Осъзнати ползватели на средата, които я ползват отговорно и допринасят за 

поддръжката и съхраняването ѝ. 

 Като главни стъпки за изграждането на работеща система за включващ 

мониторинг в опазването могат да се посочат: 

•Създаване на Бюро за изслушвания – където ежедневно да могат да се

подават сигнали за регистрирани заплахи от членовете на общността. Тези сигнали 

да се препредават към отговорните служби за предприемане на действия.  

•Адресиране на локални проблеми, свързани с нормативната база,

предназначението и стопанисването на обекти, дискусионни архитектурни, 

реставрационни и градоустройствени решения и др. 

•Създаване на публичнодостъпна база данни за обектите културно наследство

с възможност за бърза справка за състоянието на обекта и възможност за онлайн 

подаване на сигнали; 

•Създаване на Бюро за съветване, към което всеки да може да се обърне за

разяснения и съвети относно нормативната база, адекватната функция на обект, 

типова поддръжка и укрепителни и реставрационни дейности. 

•Създаване на обучителен център и цялостна обучителна стратегия –

телевизионни и радиопредавания, листовки, детска литература, културни събития 

акцентиращи на историческото развитие на региона и архитектурните паметници, 

представящи всеки етап от него, тяхната значимост и важността от опазването им 

както за науката, така и за местната икономика. 

•Включване на ученици и студенти в мониторинговите изследвания във всяка

една фаза от мониторинговия процес. Това осигурява в дългосрочен план устойчиво 

опазване чрез изграждане на осъзнатост в подрастващите поколения за стойността 

на културното наследство. 

•Специализирани обучителни центрове за специалисти – архитекти,

реставратори, майстори, екскурзоводи и др. спрямо конкретните особености на 

паметниците в района. 

 Макар включващият мониторинг да е тепърва прохождащ процес дори при 

водещите в опазването на архитектурното наследство общества, установено е, че 

колкото повече местното население знае за историята си, за символизма зад всеки 

конкретен обект недвижима културна ценност, за неговата стойност и значение, и 

колкото повече е включено в процесите на мониторинг, толкова по-ефективно е 

опазването на архитектурното наследство в района (включително и от прояви на 

вандализъм). При еднакви инвестиции в опазването се постигат по-добри резултати, 

а същевременно в местните общества се развива усещане за сплотеност и 

самосъзнание. Следователно ползи са налице за всички страни участващи в процеса. 

Изводи 

България е изправена пред предизвикателството тепърва да разработва и 

внедрява своята стратегия за мониторинг на архитектурното наследство. Макар да 

сме далече от водещите в опазването държави, имаме преимуществото да можем да 

почерпим от вече извървения от тях път и да приложим директно най-ефективните и 

доказали се практики. Безспорно това е не само изграждането на силен 

централизиран мониторинг, но надграждането му до включващ такъв. И нека не 

забравяме огромната роля на учебните центрове за разгръщането на този модел. 
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ПОВИШЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЗЕМЯТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО – 
УРБАНИСТИЧНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

 Константин Калинков1 –  Икономически университет – Варна, kallinkov@abv.bg 

THE INCREASED VALUE OF THE LAND FOR CONSTRUCTION -URBAN 

AND ECONOMIC ASPECTS 

Konstantin Kalinkov1 –  University of Economics – Varna 

Abstract: the scientific report views up-to-date questions, connected to the restructuring of 
land for construction purposes, in the conditions of market economy. The author stresses on 
the role of the Government authority for increasing the value of the land for construction, by 
developing and applying structural plans of urbsn territories. The role and significance of 
public expenses for the functioning and development of urban territories have been pointed 
out. The author explores the connection and dependence between investment in urban land, 
and the expected economic result. A specific element of the analytical part of the report is that 
the owner of the land for construction is not involved in an investment activity, through which 
he could influence an increase of the land’s price, but in case of accomplishment of a legal 
transaction with a real estate (a sale), the financial result, as a margin between public expense 
for the development of the urban land, and the market price of the real estate, is always in 
owner’s favour. In scientific literature, in most cases, the increased value of land for 
construction is connected to the location of the real estate. The last researches in this field 
detect a connection and dependence of increased value of the land for construction with the 
environment of habitation. 

Key words: structural plans, Government authority, investment, market economy, urban 
territory 

1 Константин Калинков– доктор по икономика, професор- Икономически университет – Варна,
kallinkov@abv.bg 
2  Konstantin Kalinkov-  Doctor in Economics,Prof. at the University of Economics – Varna

213

1-26



ХХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ-2020 

ХХ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU-2020 

          Въведение 
          Урбанистичната стратегия е свързана с концепцията за световните градове, която 
не се свежда само до систематизация на изследванията на градовете, но въвежда в 
теорията на икономиката на града принципно нов подход в анализа на икономическото 
пространство в системата от градове. Процесът на урбанизация е подчинен на 
необходимостта от формирането на световната икономика. При световните градове 
тази потребност е свързана с динамиката на националната мрежа от градове. 

През последните години се реализира процес на инвестиционно натоварване на 
урбанизираните територии, на основата на разширяване на обхвата на тяхното 
икономическо влияние. Резултатът от този процес е усложняване на проблемите и 
задачите свързани с управлението и развитието на урбанизираните територии, така 
също и пораждането на конфликтни точки между центъра и периферията. Сложните 
взаимоотношения между различните функции и дейности в урбанизираните територии 
ограничават възможностите за реализиране на тяхното устойчиво развитие. 

Пазарното равновесие на земята за строителство обхваща основно проблемите и 
тенденциите на пазара на недвижими имоти в големите градове. Успоредно с това е 
необходимо да се отбележат и някои процеси, които са свързани със създаването и 
увеличаването на цената на земята за строителство. В повечето случаи тези  процеси са 
свързани с решенията на изпълнителната власт, и по-точно с изработването и 
приложението на отделните видове устройствени планове на градовете. С 
присъединяването на страната ни към Европейския съюз се забелязват тенденции, 
които са свързани с утвърдени принципи в тази област в страните с развити пазарни 
взаимоотношения. Една от тези тенденции е непрекъснатото повишаване на цената на 
земята за строителство. Чувствителното увеличаване на цената на земята за 
строителство в страната след  1990г. се основава на: 
      -промененият интерес на населението към земята за строителство, с промяна на 
Конституцията в защита на частната собственост, с което се премахна съществуващия 
дотогава монопол от страна на държавата – всички строителни терени, които се 
отчуждават, да стават държавна собственост. Премахването на този основен момент 
след 1990г. мотивира населението да предприеме инвестиционни намерения основно в 
урбанизираните територии, където  търсенето и предлагането на основата на пазарните 
механизми, определят цената на земята за строителство. По този начин се премахва 
изкуствено поддържаната ниска цена на земята за строителство в периода на силно 
централизирано планово управление на държавата. Основните разходи за поддържане 
на урбанизираната територия в този период се разпределят „индиректно” между 
населението. Този факт показва, че населението е участвало в създаването на по-
високата цена  на  продукта – урбанизираната земя, като това обстоятелство се  
използва от управляващите чрез специфичната роля на земята като основа за 
строителство; 

- характерните инфлационни процеси, свързани с прехода към пазарна 
икономика, определят също повишения интерес към земята за строителство. 
Инвестирането в недвижима собственост има за цел да защити финансовите средства от 
инфлационната „преса”. Това състояние е свързано със земята за строителство като 
финансова инвестиция. 
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Тези два момента са пряко свързани с общата социално-икономическа обстановка 
в Република България. Тенденцията за увеличаване на населението в големите градове 
на страната, което е тенденция не само в Европа, но и в света, налага допълнително 
инвестиране в инфраструктурни и обслужващи обекти. 

1.Ролята на обществените инвестиции за създаване на урбанизираната земя
          Инвестирането в инфраструктурни и обслужващи обекти (публични и частни) се 
свързва със създаване на урбанизираната земя, която е основата на стойността на 
градската земя.  Разликата между пазарната цена и  цената на урбанизираната  земя за 
строителство определя повишената й цена, т.е. като разлика между разходите  на 
обществото по създаването на земята за строителство и нейната пазарна цена. 
Разходите, които извършва обществото за създаването на урбанизираната земя, 
повишавкателност определя и повишения интерес към земята за строителство, особено 
за обслужващата сфера и предпочитането на едни части на града пред останалите. По 
този начин урбанистичното развитие на селищната територия създава повишената цена 
на земята за строителство, т.е. тя не се създава от допълнителни инвестиции от 
собственика на конкретната земя за строителство, а чрез допълнителните общи 
инвестиции в градската територия. 

От тази гледна точка стойността на урбанизираната територия принадлежи на 
обществото, защото е създадена от инвестициите и плановите решения на това 
общество. Градоустройствената политиката на изпълнителната власт има определена 
роля за начина и интензивността на ползване на земята за строителство. Нарастването 
на населението в градовете оказва натиск върху пазара на недвижими имоти, в частност 
към пазара на земя за строителство, поставяйки изисквания и необходимост от 
строителни терени за жилищни, обслужващи, обществени и др. нужди. Населението 
оказва влияние върху цената на земята за строителство чрез повишеното търсене на 
пазара на недвижими имоти. Това влияние става индиректно на основата на 
„монополното” значение на земята за строителство в градската територия, на базата на 
локализационния принцип. В това отношение значение имат количествената и 
качествената характеристика на градската територия. Количествената характеристика в 
повечето случаи се свързва с количеството свободна земя в градската територия, а 
качествената характеристика – с устроената земя, одобрена от местните власти за 
строителство чрез съответните общи и подробни устройствени планове. 

В този смисъл градското планиране създава условията за повишената стойност на 
урбанизираната земя. Теорията на урбанизираната земя съдържа три основни момента: 

1. Урбанизираната земя има присъщ монополистичен характер,
2. Перспективната промяна в ползването е най-важният фактор при увеличаването

на цената на урбанизираната земя, 
3. Решенията на изпълнителната власт са тези, които определят много от

условията на пазара на урбанизираната земя. 
Градското планиране и решенията на изпълнителната власт, свързани с 

устройствените планове на градската територия, са главен фактор при повишаване на 
цената на земята за строителство. Върху повишаването на тази цена могат да окажат 
влияние и някои допълнителни фактори като: 

- повишените рекреационни възможности на селищната територия, създаващи 
условия за присъствието на временно  население, което повишава инвестиционния 
интерес към земята за строителство за нуждите на отдиха; 
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- изграждането и функционирането на свободна (безмитна, икономическа или 
транзитна) зона повишава инвестиционния интерес към земята за строителство за 
обществени, обслужващи и др. нужди. 

В световната практика увеличаването на цените на урбанизирана земя се 
наблюдава и при смяната на ползването на земята от земеделска в градска. Повишената 
стойност на земеделската земя при смяната й  в градска е в полза на собственика, 
докато стойността на земята и разликата й до пазарната цена се създава от 
инвестициите на обществото и решенията на изпълнителната власт за промяна на вида 
на земеползването. Независимо от този факт, изпълнителната власт е задължена 
непрекъснато да търси финансови средства за поддържане и инвестиране на 
разширяващите се градски услуги. Противоречието между повишената стойност на 
частната земя за строителство, създадена чрез решенията на изпълнителната власт, и 
ограничените финансови средства на обществото за осигуряване на градското развитие 
са международно явление. 

Всяко повишаване на цената на урбанизираната земя, което е в резултат от 
промяна на земеползването, е възможно само на основата на решенията на 
изпълнителната власт, свързани с устройственото развитие на градската територия. 
Съвкупното увеличаване на стойността на земята за строителство в новоусвоените 
градски територии се създава от инвестирането, от страна на обществото, в обекти на 
техническата и социалната инфраструктура, но решенията на изпълнителната власт на 
основата на устройствените планове са тези, които определят печалбата на частните 
собственици на  земя за строителство. Устройственото решение на изпълнителната 
власт е свързано с начина, характера и интензивността на застрояване на земята за 
строителство, като по този начин се повишава нейната цена. 

 Цената на урбанизираната земя в новоусвоените градски територии е равна  на 
цената на суровата земя, плюс инвестициите за дейностите по нейното усвояване и 
развитие за градски нужди. В повечето страни цената на суровата земя превишава 
инвестициите за дейностите по нейното усвояване и развитие. Този факт е свързан и с 
перспективната промяна в земеползването от земеделско в градско. Това обстоятелство 
повишава цените на земята в близост до големите градове с много над нейната 
стойност като земеделска. Световната практика показва, че цените на земеделските 
земи близо до града първоначално (без изявено намерение за развитие) са 2 – 3 пъти по-
големи от средните цени на земеделската земя. 

Друг момент, създаващ съществени различия в цената на урбанизираната земя, е 
очакваният резултат от реализираните инвестиционни намерения върху нея. Този 
момент е свързан с определеното предназначение на земята за строителство, вида на 
разрешеното строителство или интензивността на застрояване. Групирането на 
урбанизираната земя по предназначение съгласно устройствените планове определя и 
възможностите за застрояване на земята за строителство. Наблюдава се тенденция на 
съществени разлики в цената на земята за строителство според предназначението, 
определено от съответния устройствен план. Тази тенденция е нормално явление в 
страните с развити пазарни отношения, защото е свързана с очаквания доход в бъдеще 
време. 

 
2.Ролята на изпълнителната власт за повишената стойност на земята за   

строителство 
          Изпълнителната власт, чрез устройствените планове, може да регулира 
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състоянието на пазара на земя за строителство. Съществен момент в тази насока е 
възможността на изпълнителната власт да раздели пазара на земя за строителство на 
сектори според функционалното й предназначение. Това положение е постигнато в 
страните с развити пазарни отношения, където изпълнителната власт е успяла да 
изолира секторите един от друг. Необходимо е да се отбележи и фактът на влиянието 
на сектора с високи цени на земята за строителство върху сектора с ниски цени на 
земята за строителство. Този процес за нашата страна започва сега. Колкото е по-малък 
интервалът от време между отделните устройствени решения на изпълнителната власт, 
свързани с разрешаване на промени в земеползването, толкова повече цените на 
урбанизираната земя се увеличават върху по-широка територия от града, която не е 
развита или се реконструира. 

Инвестирането в урбанизирана земя има характер на дългосрочна инвестиция от 
гледна точка на икономическия резултат. Затова очакваният резултат от повишената 
цена на земята за строителство, свързан с промяната на земеползването, има случаен 
характер от гледна точка на настъпване на събитието, т.е. вземането на решение от 
страна на изпълнителната власт за промяна на земеползването. Характерно за случая е, 
че собственикът на земята за строителство не се ангажира с инвестиционна дейност, 
чрез която да повлияе за повишаване на цената на земята. Увеличението на цената на 
земята за строителство е резултат само от решението на изпълнителната власт на 
основата на планировъчните решения, отразени в устройствените планове за промяна 
на земеползването на отделни части от територията на града. 

В очакване на повишаването на цените на земеделската земя в близост до 
градовете същите започват да се повишават няколко години преди смяната на 
земеползването. При повишаване на стойността на земята могат да се разграничат три 
момента: 

- първият произлиза от инвестициите направени по време на промяна на 
земеползването, включително тези за подготвителни работи за осигуряване на 
градското обслужване; 

- вторият произлиза от промените в разрешените начини на ползване на земята; 
- третият произлиза от промяната на предназначението и преимуществата на 

местоположението на земята за строителство при разширяване на градовете. 
Последните два момента не са резултат от инвестиции в земята за строителство, а 

се класифицират като обществено създадени. 
Пазарното равновесие  на земята за строителство трябва да се регулира чрез 

пазарни механизми, свързани с решенията на изпълнителната власт, на основата на 
възложените разработени, одобрени и влезли в сила общи и подробни устройствени 
планове на градовете. 

          Заключение 
          В заключение трябва да се отбележи, че повишената стойност на земята за 
строителство, както и проблемът „Център-периферия“ е „нерешима“ икономическа 
задача, защото градските власти са задължени постоянно да инвестират в 
урбанизираната територия, а финансовите средства за градски инвестиции винаги са 
ограничени, независимо от факта, че решенията на изпълнителната власт водят до 
непрекъснато увеличаване на пазарната цена на земята за строителство, която е в полза 
на собственика на конкретния строителен терен. 
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ДЕКОНСТРУКТИВИЗМЪТ И ИНДУСТРИАЛНАТА АРХИТЕКТУРА В 

КРАЯ НА 20-ТИ И НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК ИЛИ КАК НЯКОИ ОТ 

НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТИ УСПЯХА ДА 

ПОСТИГНАТ НЕПОСТИЖИМОТО, А ДРУГИ - НЕ 

Константина Христова-Димитрова1, Йордан Христов2 

УАСГ, Архитектурен Факултет гр. София 

DECONSTRUCTIVISM AND INDUSTRIAL ARCHITECTURE AT THE 

END OF 20TH CENTURY AND BEGINNING OF 21ST – OR HOW SOME OF 

THE MOST SIGNIFICANT CONTEMPORARY ARCHITECTS WERE 

ABLE TO DO THE IMPOSSIBLE, WHILE OTHERS COULDN’T … 

Constantina Christova-Dimitrova, Jordan Christov 

UACEG, Faculty of Architecture, Sofia 

Abstract: 

The paper elaborates on the theoretical basis of the deconstructivist style as a way to 

create structures with different purposes. The emphasis is on the successful and not 

so successful attempts to rethink the universal application of "Cartesian space" in 

the work environment, in the projects of Daniel Libeskind, Frank Gehry, Coop 

Himmelblau, Bernard Chumi and Zaha Hadid. The designs show working 

environment part of the edifices of various industries - automotive, furniture 

production, development and research, auxiliary production sites - energy, fire-

fighting, etc.. What unites them is the desire to cross the boundary of the 

conventional and the predictable by all possible means or "the form to follow the 

imagination" quoting Bernard Chumi. 

Key words: Deconstructivism, industrial architecture, space, form, imagination 

1. Какво не е и какво по-скоро е „деконструктивизмът" в архитектурата?

(вместо увод) 

Корените на деконструктивизма като направление в архитектурата могат да 

бъдат открити в радикалния отказ от общоприетите правила, според които се 

формира пространството – вън и вътре, присъщ на авангардната естетика на 

конструктивизма от 20-те години на 20 в. 

1 Константина Христова-Димитрова, д-р, арх., България, гр. София, konstantina_hristova@mail.bg 
2 Йордан Христов, доц. д-р, арх., България, гр. София, hit_95@abv.bg 

219

1-27



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

Понятието се среща за първи път в литературната и философска критика през 

60-те години на 20-ти век и се свързва с изследователския метод на Жак Дерида 

(френски философ 1930-2004). Деконструктивен, като определение, 

характеризиращо конкретен тип архитектура, не е антоним на понятието 

'конструктивен' и не е синоним на определението 'деструктивен'. То не съдържа в 

себе си намек за разрушаване, разпад на целостта или някаква форма на 

неустойчивост на системата на архитектурния обект. Деконструктивизмът в никакъв 

случай не е архитектурен стил, който се придържа към система от правила, за да 

постигне определени естетически цели, не е и революционно движение. 

Изложбата в МоМА3, организирана от P. Johnson и M. Wigley през лятото на 

1988 г., е форумът, на който са представени значими съвременни автори, които в 

практиката си прилагат сходни творчески подходи (по това време Zaha Hadid няма 

реализации поради различни обстоятелства). Това са Frank Gehry, Peter Eisenman, 

Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Coop Himmelb(l)au и Bernard Tschumi. В 

представените проекти се утвърждава нова, различна от „модерната“ естетика, която 

отхвърля Декартовата пространствена система, и чиято образност се изгражда от 

пространства в общо положение, нагънати равнини, липса на успоредност и 

перпендикулярност между елементите на сградата. Във връзка с тази нова изразност 

M. Wigley използва за пръв път понятието „деконструктивизъм“, отнесено към 

архитектурата и изразява мнението че „..архитектът-деконструктивист не разрушава 

сградите, а открива и прави видими вътрешните противоречия в тях.“ [1]. 

Деконструктивизмът като подход, прилаган в процеса на създаване на 

архитектурния обект, поставя акцента по-скоро върху елементите, фрагментите и 

различните части, отколкото върху цялото. Неговата цел е да експериментира с 

деформациите на носещата конструкция, без да преминава границите на нейната 

устойчивост,. 

2. Съдържание (предназначение) и деконструктивизъм в архитектура на

индустриалните сгради 

В архитектурата на модернизма предназначението на сградата изпълнява 

ролята на формообразуващ императив. То (предназначението) най-често е 

постоянната величина, а останалите елементи на пространствената структура са 

зависимите променливи. Доколкото архитектурата на деконструктивизма се опитва 

да прекъсне връзките си с традицията, за нея е естествено да погледне на функцията 

от различен ъгъл. В обичайния случай архитектурното задание се съсредоточава 

върху специфичното предназначение на всяко помещение. Практиката на 

деконструктивизма се стреми в рамките на една архитектурна програма да създаде 

различни възможности за осъществяването на предназначението, както и за 

различни сценарии за протичането на основните процеси. 

Съвременната тенденция, свързана с разпространението на смесени 

индустриални сгради и на хибридни пространства в тях, способства за появата на 

нетрадиционни, с непредсказуеми деформации, пространства, в които се разрушават 

стереотипите на общуване и йерархичност. Показателна в това отношение е 

централната сграда на завода на BMW [2] в Лайпциг в обема, на която се смесват 

технологичните потоци, преминаващи от цех в цех и пространствата, предназначени 

за управление и развойна дейност. Централната сграда е достъпна за групови 

посещения с познавателна цел. Според Zaha Hadid идеята на проекта е „да разруши, 

традиционната пространствената сегрегация на „сините“ и „белите“ якички“. 

3 Музей на модерното изкуство в Ню Йорк 
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Фиг. 1. Централната сграда на завода на BMW в Лайпциг. проект на Zaha Hadid 

(2005) 

Фиг. 2. Отказ от успоредност и ортогоналност в експозиционното пространство на 

Hyundai Motorstudio Goyang, Seoul по проект на DMAA от 2013 [3] 

3. Форма и деконструктивизъм в архитектура на индустриалните сгради

Деконструктивният подход при проектирането на съвременните умни фабрики, 

еко фабрики, фабрики на бъдещето в тяхното многообразие се прилага с различен 

обхват. По-рядко той засяга цялостната пространствена структура, в повечето случаи 

се ограничава до обслужващите и помощно-производствените обекти. 

По-големият брой примери от практиката на деконструктивизма са резултат от 

частичната намеса в структурата на индустриалния обект. Показателни в това 

отношение са същите няколко примера, които бяха разгледани по-рано от гледна 

точка на съдържанието. В Hyundai Motorstudio Goyang, Seoul (Фиг. 3) всички 

производствени, складови помещения и гаражи са организирани в три цялостни 

подземни нива и още две частични. Пространствените им характеристики са 

подчинени на правоъгълната координация, т.е. на функционалната рационалност.  

В надземната част са разположени помещенията (експозиционни, търговски, 

управленски и др.), в които отсъствието на успоредност и ортогоналност често може 
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да бъде предимство. От тази възможност са се възползвали от DMAA, и прилагайки 

деконструктивния подход, са създали нов корпоративен образ на Hyundai. 

Фиг. 3. Hyundai Motorstudio Goyang, Seoul [3]. Общ изглед и напречен разрез. 

Архитектите в Coop Himmelb(l)au постигат забележителен успех в опита си да 

създадат „експресивна“ индустриална архитектура“ с проекта си за 

предприятието за декоративни хартии Funder Werk 3 (Фиг. 4). Композиционната 

идея се основава на метафората „тяло-глава“. „Тялото“ е основният производствен 

корпус, който е прост призматичен обем, решен в духа на хай-тека. „Главата“ се 

състои от електроцентралата, моста между нея и лабораторно-управленския блок на 

фабриката. Тези елементи са ясно диференцирани в композиционно отношение и са 

подчинени на принципите на деконструктивизма – наклонени комини, остъклявания, 

„летящи покриви“ и козирки извън категоричната ортогонална насоченост на 

основната производствена сграда. 

Фиг. 4. Funder Werk 3 Sankt Veit an der Glan, Austria [4].Частични изгледи 

 и общ изглед 

Фиг. 6. Фабриката за мебели във Vitra на Frank Gehry от 1989 [5] е илюстрация на 

трудностите, с които се сблъсква доктрината на Деконструктивизма при създаването 

на типична индустриална архитектура 
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В резултат от използването на деконструктивния подход в процеса на 

формообразуване на непроизводствени обекти, попадащи в обхвата на 

индустриалните сгради, са се появили някои от знаковите реализации на това 

направление в архитектурата 

Невъзможно е да не бъде включена в настоящата статия, първата реализация на 

Zaha Hadid – сградата на пожарната във Vitra (Фиг. 7) [6]. Проектът и неговото 

осъществяване демонстрират възможностите, които предоставя контролираният 

разпад на един сравнително малък обем при създаването на хармонична композиция 

в рамките на деконструктивното мислене. Динамичната колажна форма се асоциира 

със същността на ежедневието на пожарникарите – те са непрекъснато в готовност 

да реагират на опасността. Отсъствието на прави ъгли и вертикални стени засилва 

динамиката на разчленената форма, без да влиза в противоречие с полезността на 

пространството. 

Фиг. 7. Пожарната на Vitra във Weil-Am-Rhein 1992. Изгледи 

Подобно на Zaha Hadid в кампуса на Vitra и Daniel Libeskind използва методите 

на деконструктивното проектиране в проекта за лаборатория по физика  в Ogden 

Center в Duhram (Фиг. 8) [7] и като резултат имаме свободна композиция от два 

призматични, взаимно-пресичащи се обема в общо положение, наклонени стени, 

остри ъгли и дори дървена фасадна облицовка, направлението, на която няма 

категорично отношение към направленията на фасадните равнини.  Една от 

причините те да си взаимодействат по този начин е изискването всички работни 

места и общите пространства да са естествено осветени. Друга причина е 

принадлежността на автора към движението на деконструктивизма, на което той е 

един от най-автентичните представители. 

Фиг. 8. Лаборатория по физика  в Ogden Center в Durham. Изгледи вън и вътре. 
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Изводи 

Проявленията на Деконструктивизма, в индустриалната архитектура не са 

често срещани. До творческите му възможности да провокира и дезориентира се 

прибягва рядко (когато обектът е индустриален), и по правило в случаите, когато 

целите на проекта надхвърлят очакванията за икономическа и функционална 

целесъобразност и се фокусират върху създаването на „знакова“, неконвенционална 

архитектура. Средствата, с които си служи Деконструктивизмът, за да създаде 

експресивните си пространствени структури са систематизирани от Tiago Rodrigues 

в труда му „Deconstructivist Architecture: from concept to architectural object” [8]. 

- Целенасочено отсъствие на правоъгълна координация; 

- Преднамерено отсъствие на успоредност; 

- Деформация (най-често огъване, усукване) на носещата конструкция; 

- Деформация на обвивката (огъване и отместване на ограждащите стени, на 

отворите в тях и на междуетажните конструкции); 

- Фрагментация и единство на образа; 

- Несъответствия между вътрешните пространства и обвивката; 

- Отказ от общоприетата рационалност на формата и пространството; 

- Свобода при интерпретирането на функцията. 

Архитектите-деконструктивисти използват ограничен брой от тези средства в 

процеса на проектиране на индустриални сгради, доказателства, за което се откриват 

във всички разгледани примери. 
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СТИЛОВОТО НАПРАВЛЕНИЕ ХАЙ-ТЕК И НЕГОВОТО МЯСТО В 

ЖИЛИЩНАТА АРХИТЕКТУРА 

Константина Христова-Димитрова1 

УАСГ, Архитектурен Факултет гр. София 

HIGH-TECH MOVEMENT AND ITS PLACE IN THE ARCHITECTURE OF 

RESIDENTIAL BUILDINGS 

Constantina Christova-Dimitrova 

UACEG, Faculty of Architecture, Sofia 

Abstract: 

The paper defines the main space and functional principles of the high-tech 

movement in Architecture and its application options in the design process of 

residential buildings. Several symbolic projects are analyzed which could prove that 

even though it’s rare, high-tech finds its place in the housing architecture. The 

reviewed examples are part of the work of Richard Rodgers, Sir Norman Foster, 

Nicholas Grimshaw, their partners and many more. All of these could prove that the 

unique and symbolic image of a building is not only a trademark for the corporate, 

public or industrial edifices. 

Key words: Residential architecture, high-tech, architectural form, structure, 

infrastructure and installations, function 

1. Въведение

Когато се замислим за хай-тек архитектурата, обикновено първата ни 

асоциация не е свързана с жилищните сгради и това не е случайно. Някои 

изследователи определят като първа проява на стиловото направление „Кристъл 

Палас на Джоузеф Пакстън, построен за Лондонското световно изложение“ още през 

1851 г. [Цейка, 2003, с. 74] и то не поради друга причина, а заради предварително 

изготвените елементи на конструкцията и стандартизирането им в общ модул, като 

белег на високо-технологичен подход. Най-често приложими са принципите на хай-

тека при планирането на по-големи обекти като индустриални сгради или по-малки - 

павилиони и други сгради със специфично предназначение. Характерни и световно-

известни примери, въз основа, на които могат да се изведат основните му 

пространствени и функционални правила са проектът на Норман Фостър за 

1 Константина Христова-Димитрова, д-р, арх., България, гр. София, konstantina_hristova@mail.bg 
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разпределителен център на Рено в Суиндън от 1983 г,. Хонконгската и Шанхайска 

банка от 1982-1986 г., Центърът Помпиду в Париж, 1971-1977 г. на Ренцо Пиано и 

Ричард Роджърс и доста други – всички уникални сгради, от значим обществен 

интерес и със знаково за мястото и времето си значение. От гледна точка на 

развитието на технологиите в този период (70-те и 80-те години на ХХ в.), хай-текът 

се свърза с машинната представа за антропогенната среда и няма общо с развитието 

на цифровите технологии тогава. По-скоро новостите сa обвързани с развитието на 

материалите, използвани в различни сектори на индустрията и адаптирането им за 

употреба в строителството. Комбинациите в използването на стомана, алуминий, 

стъкло, предварителното изготвяне на голяма част от елементите - както 

конструктивните, така и фасадните - в заводски условия, даващо възможност за по-

бързо изграждане на сградите и по-лесно създаване на сложни архитектурни форми с 

висока точност в детайлите и сглобките, са сред характерните белези и проявления 

на хай-тека в архитектурата. Въпреки че, много изследователи смятат, че „високите 

технологии се асоциират с уникални сгради“ и „…използването им в масовото 

жилищно строителство е нерентабилно, … опитите за съчетаване на върховите 

постижения на съвременните технологии с темата за обитаването зачестяват“ 

[Генова, 2010, с. 141]. Действително със следващите примери, ще докажем тезата, че 

стиловото направление намира по-рядко приложение в жилищната архитектура, но 

не липсват и някои много интригуващи примери. 

2. Основни планировъчни и пространствени принципи на стиловото

направление хай-тек. Архитектурна форма и материали, характерни за стила. 

Сред най-характерните белези на сградите, представители на хай-тек 

архитектурата са големите подпорни разстояния, обширните фасадни остъклявания 

и изявяването на инсталациите и комуникациите на фасадата. Именно поради тези си 

особености, стилът е известен и под наименованието „структурен“ или 

„конструктивен“ експресионизъм [3]. 

Развитието на технологиите и възможностите на материалите в периода от 70 и 

80-те години на миналия век, дава възможност за изпълнение на по-сложни 

геометрични повърхнини и сградни обвивки, придаващи футуристичен облик на 

сградите. Липсата на вътрешни носещи стени и решението на сградата като скелет с 

обвивка дава безгранични възможности за функционални и пространствени 

решения, които с подходящата намеса, могат лесно да се пригодят за жилищни 

нужди и се доближават до Корбюзианската представа за „машината за живеене“. 

Според Цейка [1], основните принципи се свеждат до решението на: 

- носещата конструкция – атрактивни конструкции, изявени на фасадата и 

определящи сградния образ – използват се основно стоманени конструкции – 

въжета, пръти, ферми, перфорирани греди и др.; 

- сградната обвивка/ ограждането – експерименти в остъкляването, различни 

системи за слънцезащита (жалузи или мембрани), алуминиеви листови облицовки и 

др.; 

- инсталациите и оборудването – нарочно във фасадното оформление се 

включват различни инсталационни тръби и комуникационни елементи (стълби, 

асансьори и др.); 

Всички тези елементи и материали и тяхната специфика са определящи за 

архитектурния образ. Често те не са особено рационални решения, не се асоциират 

с човешкия мащаб и са до известна степен показни, което логично ги конфронтира с 

типичното възприятие за жилищната архитектура. Въпреки това със следващите 

няколко примера, ще видим, че и мащабът и комфортът на обитаване (функционални 
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разпределения - лесно адаптируеми и гъвкави в пространствено и планировъчно 

отношение жилища, добро ослънчаване, проветряване и слънцезащита) могат да се 

изградят доста успешно със средствата и принципите на хай-тек направлението. 

3. Жилищната архитектура в хай-тек направлението

3.1. Апартаментни сгради 

Един много характерен пример за многофамилна жилищна сграда, 

представител на хай-тека е изградената през 70-те години на XX в. Park Road 

Apartments от колектива на Terry Farrell и Nicholas Grimshaw (Фиг. 1). Проектът 

представлява едно-обемна компактна структура, със скелетна стоманена 

конструкция, централно комуникационно ядро, обвивка от гофрирани алуминиеви 

листове и лентовидно остъкляване. Приложени са повечето принципи на модерната 

архитектура, като развитието на възможностите за обработка на стоманата, 

алуминия и стъклото за строителство, дават възможност да се постигне характерният 

за сградата архитектурен образ със заоблени ъгли. Решението на конструкцията дава 

възможност за гъвкави и разнообразни решения на отделните апартаменти (всеки 

етаж е проектиран, така че да може да се раздели на 14 спални помещения или да се 

трансформира в един голям апартамент) и за добре ослънчени и проветрени жилища, 

докато компактният обем, намаляващ повърхнината на сградната обвивка, повишава 

енергийната ефективност на зданието. 

Фиг. 1. Park Road Apartments, Terry Farrell & Nicholas Grimshaw, 70-те години на ХХ 

в. – архитектите проектират и изграждат сградата с 40 апартамента в кооператив с 

останалите семейства и самите те живеят в нея. Първоначално обликът на проекта не 

е възприеман от обитателите, но с течение на времето, представите се 

трансформират, и дори днес сградата е запазила добрия вид от създаването си [4] 

Следващите примери са от съвременната практика на Ричард Роджърс в 

колектив с Греъм Стърк и Андрю Морис. И двата проекта са ситуирани в Лондон и 

представляват ревитализация на бивши индустриални зони в градската среда. Имат 
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сходни характерни конструктивни решения, експонирани на фасадата и осигуряващи 

гъвкави разпределения. Архитектурният образ се откроява с големи балкони и 

остъклени зимни градини, повишаващи комфорта на обитаване, които са подчертани 

с конструктивни диагонални ставно-свързани пръти. 

Фиг. 2. NEO Bankside, London (горе), Rogers, Stirk, Harbour + Partners (Graham Stirk, 

Andrew Morris), 2006-2012, [5] и Riverlight Project, London (долу), Rogers, Stirk, 

Harbour + Partners (Graham Stirk, Andrew Morris), 2009 – 2016, [6] – приликите между 

двата проекта са очевидни, ясно осезаем е характерният почерк на проектантите, 

добри примери за съвременна интерпретация на хай-тек 

3.2. Еднофамилни сгради 

Малко по-специфично е проявлението на хай-тека при изпълнението на 

еднофамилните жилищни сгради. Докато при частните инвестиции на апартаментни 

сгради, направлението може да открие своето приложение, когато възложителят се 

стреми към по-запомнящ и открояващ се вид, то в индивидуалната къща е по-трудно 

за собственика да оцени предимствата на архитектура от този тип и да склони да 

финансира изпълнението ѝ. Точно поради това и един от най-характерните примери 

е може би личният дом на Майкъл и Пати Хопкинс (Фиг. 3). Къщата е с 

конструктивна мрежа 2 м. х 4 м., стоманен скелет, с външна обвивка от метални 

листове и стъклена окачена фасада, като конструктивните елементи са видими от 

вън. Вътрешните стени за изпълнени от панели тип „сандвич“ а остъкляването е с 

етажна височина. Разпределението е лесно-адаптируемо в съответствие с избраната 

конструктивна система. 

Един съвременен пример за проявите на „структурния експресионизъм“ в 

еднофамилната жилищна архитектура е Tent House на Sparks Architects (Фиг. 4). 

Къщата е с правоъгълна форма, свободен план с възможности за трансформации. 

Остъкляванията по фасадата могат да се отворят напълно, така сливайки интериора с 

околната среда, осъществявайки сполучливо връзката вън-вътре и повишавайки 
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климатичния комфорт в къщата през горещите летни месеци. Характерната тента, 

окачена на опънати стоманени въжета, създава запомнящия се облик на сградата и 

прави препратка към архитектурния образ на зданията от хай-тека. 

Фиг. 3. Hopkins House, Hampstead, London, UK, 1976 г., Michael Hopkins, [7] 

Фиг. 4. Tent House, Sparks Architects Pty Ltd, Australia, 2016, [8] 

В хода на изследването авторът не откри примери от източно-европейската и в 

частност българската практика, следващи принципите на хай-тека или 

наподобяващи го, което по голяма вероятност се дължи предимно на социално-

икономически причини. Най-много реализации в този стил, както в миналото, така и 

по-съвременни, се откриват в западната практика, предимно във Великобритания - 

ненапразно възприемана като родината на този тип архитектура. 

Фиг. 5. Foster+Partners, Къща в Корсика, Франция 1990 - 1993 (горе) [9], къща в 

Люденщайн, Германия 1992 - 1994 (долу) [10], двата примера от практиката на 

Фостър, наподобяват хай-тек решенията, основно поради избора на конструкция, 

създадените гъвкави разпределения и ефективното и ефектно използване на 

слънцезащитните елементи, които и в двата проекта играят активна 

формообразуваща роля 
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Изводи 

Конструктивният експресионизъм или хай-тек е движение в изкуството, чието 

проявление в архитектурата съвместява технологиите (напредъка на материалите в 

периода от 70-те и 80-те години на ХХ в.) и сградния дизайн. Подчертана е 

прозрачността на сградата, като чрез употребата на видими конструктивни и 

инсталационни елементи е експонирано и функционалното ѝ решение. Основната 

особеност - липсата на вътрешни носещи стени - дава възможност за изграждане 

на адаптируеми пространства – изключително важни са съвременните жилища.

Принципът комуникациите и инсталациите да се изявяват във фасадното 

оформление е рядко прилаган при планирането на жилищни сгради. Въпреки че, 

мнозина критици, считат хай-тек изпълненията за ненужно авангардни и скъпи, 

нерядко те имат по-ниски строителни разходи, поради използването на 

предварително изготвени конструктивни и фасадни елементи, което понижава 

чувствително времето, а понякога и разходите за изпълнението им. Основен проблем 

е психологическото възприятие на архитектурния образ, но с подходящите 

изразни средства, постигането на човешки мащаб и създаването на качествена среда 

за обитаване не е непостижимо, а разгледаните примери го доказват убедително. 
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СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ОЦЕНКИ НА 

ОБЩИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА ОБЩИНИ: СЪЩНОСТ, 

ПРАКТИКА, ВЪЗМОЖНОСТИ 
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SETS OF INDICATORS IN THE STRATEGIC ENVIRONMENTAL 

ASSESSMENT OF MUNICIPAL SPATIAL DEVELOPMENT PLANS: 

DEFINITIONS, PRACTICIES, OPPORTUNITIES 

M. Tasheva - Petrova, A. Daskalova 

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia 

Abstract: 

The paper summarizes the results from a comparative analysis of 30 approved 

Strategic environmental impact assessment statements of Municipal spatial 

development plans. The interrelations between the indicators for monitoring and 

evaluation of the plans’ implementation and the sustainable development goals are 

studied. An evaluation against the relevance and appropriateness of the used 

indicators was performed and recommendations to the procedures and the content 

issues related to the assessment of the plans’ provisions and their implementation 

are raised.  Discussion is opened on the possibilities for achieving a higher level of 

complexity, integrity, and better coordination of the monitoring and assessment of 

spatial development with other planning tools, policies and governance mechanisms’ 

design and implementation.  

Key words: strategic environmental assessment, municipal masterplan, spatial 

planning and development, indicators for monitoring, sustainable development  

1. Въведение

Екологичната оценка (ЕО) се дефинира като „стратегически инструмент, който 

предоставя рамка и контекст в прехода към устойчиво развитие, като интегрира 

екологични съображения и предизвикателства пред устойчивостта в процеса на 

вземане на решения, оценяване на стратегически възможности/варианти за развитие 

и разработване на указания за реализация на избраните варианти“ [1]. ЕО има за 

1 М. Ташева - Петрова, доц. д-р арх., кат. Градоустройство, Архитектурен факултет, УАСГ, e-mail: 

tasheva_far_uacg@abv.bg 
2 A. Даскалова, доц. д-р инж., e-mail: galyadas@abv.bg 
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задача да подпомага разбирането за предизвикателствата на устойчивостта, като 

интегрира перспективите за развитие на най-ранен етап при изработването на 

политики и планови инструменти като подкрепя вземането на решения в 

стратегическото планиране и дефинира рамка за развитието. ЕО подпомага 

дискусията относно вариантите за пространствено развитие, предоставя насоки за 

устойчиво развитие и информира експерти и политици при взимането на 

стратегически решения в полза на публичния интерес. Според някои автори, ЕО 

стимулира политическото желание за промяна в мисленето и изграждането на 

култура на стратегическия избор. [1, 2, 3]  

2. Обект и подход на изследването

Мониторингът на качеството на околната среда чрез индикатори е трудно 

осъществим поради изключителната сложност на природните явления, разнообразие 

на елементи и множество променливи, които въздействат едновременно. 

Индикаторите за развитие на системата са: а) количествени - базирани на 

аналитично определени показатели, най-често регламентирани чрез нормативно 

определени стойности; б) качествени - базирани на морфологични особености 

вследствие на протичащи деградационни процеси или на органолептични 

характеристики. Индикаторите показват дали една система се подобрява, влошава 

или остава без промяна. Целта е тези индикатори да се използват за информиране и 

като инструмент за планиране и управление. Информацията, набирана чрез 

индикаторите, трябва да служи за поддържане на компонентите на околната среда в 

нормални граници, осигуряващи равновесието в екосистемата, както и здравословна 

околна среда за живот, труд и отдих на населението в условията на устойчиво 

развитие. В практиката са разграничени две групи индикатори, свързани със 

състоянието на околната среда, съществени и базисни. Съществените представляват 

набор от основни категории за устойчивост, като здравословен въздух, безопасна 

среда, зелени площи, съвместимост с околната среда, устойчиви ресурси. Базисните 

са допълнение, конкретни характеристики, към съществените, като например: 

свързани със „здравословен въздух“ – средноденонощна концентрация на 

различните замърсители на въздуха; безопасна среда – шумово натоварване, 

безопасни технологии; зелени площи; съвместимост с околната среда (ОС) – 

дейности на територията без негативно въздействие върху ОС; устойчиви ресурси – 

количество и качество на питейна вода, пречистване на отпадъчните води.  

В настоящия доклад са изследвани практическата и нормативно дефинараната 

същност на системата за мониторинг в Екологични оценки към Общи устройствени 

планове на общини (ЕО на ОУПО), настоящите практики по разработване и 

структуриране на подобни системи и възможностите те да бъдат неразделна част от 

интегрална система за оценка на устойчивостта в пространственото развитие и 

планиране. Анализирани са системите за мониторинг в 30 одобрени ЕО на ОУПО в 

периода 2015-2017 г., като по-детайлно са изследвани посочените индикатори към 

описанието на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане 

на устройствените планове. Обобщени резултати за видовете индикатори - 

съществени и базисни и тяхната същност са систематизирани съгласно ЗООС [4]  и 

Наредбата за ЕО [5] в две групи по отношение на компоненти и фактори на ОС. 

Резултатите и дискусионните въпроси, свързани с тях са представени в три точки, 

всяка от тях фокусирана върху същността, практиката и възможностите пред 

системата за мониторинг в ДЕО на ОУПО.  

3. Системата за мониторинг в ДЕО на ОУПО: Същност
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Екологичната оценка има за цел да предостави рамка за защита и опазване на 

околната среда и да допринесе за постигане на екологични съображения в процеса на 

разработване и прилагане на ОУПО. Задачите на ЕО на ОУПО са: а) да бъдат 

анализирани елементите на средата, проектните решения и тяхното въздействие 

върху отделните елементи на ОС; б) да бъдат оценени бъдещите промени в ОС, в) да 

се предложат мерки, които ще допринесат за интегриране опазването на ОС в 

предвижданията на ОУПО, г) да се осигури по-високо ниво на защита на ОС на 

регионално и национално ниво. ЕО, в качеството си на неделима част от ОУПО, е 

„инструмент за превантивен контрол, подпомагащ вземането на крайно решение за 

одобряване или отхвърляне на планове и програми“ [6].  Докладът за екологична 

оценка (ДЕО) задължително съдържа 9 основни точки, голяма част от които дирекно 

визират монитринга и оценката на пространственото развите. ЕО е документ, който 

предоставя рамка за защита и опазване на ОС и допринася за постигане на 

екологични съображения в процеса на разработването и прилагането на ОУПО.  

При базиране на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната 

среда, социалното развитие и общия просперитет, е възможно разработването и 

прилагането на различни системи и групи от индикатори за мониторинг. 

Комплексното им прилагане може да проследява промените не само преди, по време 

и след осъществяването на предвидените в плана дейности и заложени цели, но и да 

оценява степента на въздействие върху компонентите на околната среда, здравето на 

хората и устойчивото използване на природните ресурси. Чрез извършването на 

мониторинг на „съществените екологични последици от изпълнението на плановете 

и програмите с оглед да могат да се идентифицират на ранен етап непредвидените 

неблагоприятни последици и при необходимост да се предприемат подходящи 

оздравителни действия“ [4].  

4. Системата за мониторинг в ДЕО на ОУПО: Практика

В повечето от ДЕО към ОУПО в изследваната извадка са описани предимно 

базисни индикатори за ефективността на мерките за наблюдение и контрол по време 

на прилагането на оценяваните устройствени планове. В неголяма част от 

прегледаните ДЕО се установи, че липсват индикатори. Трябва също да се отбележи, 

че в по-голямата част от докладите индикаторите не са коректно дефинирани, тъй 

като не е направено разграничение между „индикатори” и „мерки”. Последното до 

голяма степен се дължи на факта, че индикаторите са поместени в точки от 

съдържанието, обичайно озаглавени „Мерки във връзка с наблюдението по време на 

прилагането на ОУП“. Следователно те са обвързани с изпълнението на мерките, 

предписани в ЕО и спазвани по време на прилагането на ОУПО. За базови 

индикатори са подбрани характеристики, които описват най-добре състоянието на 

социално-жизнената среда и комфорта за населението, устойчивостта в показателите 

на ОС, които гарантират здравословната среда и опазването на биоразнообразието, 

културното и материалното наследство. (Таблици 1, 2 и 3). Проследяването на 

посочените индикатори би се реализирало при поддържане на една правилно 

конструирана мониторингова система, с ясно дефинирани срокове и разграничени 

отговорности. Това би спомогнало за изпълнението на поставените цели на 

устройственото планиране. 

В резултат от директно прилагане на законодателството преобладава 

секторният подход при оценката на екологичното състояние на средата. В отделни 

ДЕО индикаторите и мерките са разпределени по задачи, произтичащи от 

предвижданията в ОУП, като срещу задачите са отбелязани групи от индикатори за 

мониторинг и връзката им с отговорните за мониторинга институции. При този 
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подход се забелязва многократно повторение на различни, немного прецизно 

дефинирани, индикатори. В единични случаи са представени таблици, представящи 

по компоненти и фактори на околната среда връзката между цели на ОУПО, мерки 

за наблюдение и индикатори.   

Таблица 1. Индикатори за мониторинг на ОС в ЕО на ОУПО. Факторите на средата: 

отпадъци, здравно-хигиенни условия и физични фактори  
Фактори на средата 

Отпадъци Здравно-хигиенни 

условия 

Физични фактори 

 Количество отпадъци по ви-

дове, генерирани годишно;

Общо количество отпадъци и

отпадъци по видове,

третирани годишно;

 Площ на територии, заети от

нерегламентирани сметища;

 Площ на засегнати територии

от премахнати незаконни
сметища;

 Площ на териториите на

рекултивирани сметища;

 Територия, обхваната от сис-

теми за разделно събиране на

отпадъци от домакинства,

производствени и търговски

обекти;

 Брой проведени

информационни кампании.

 Качествен състав на

атмосферния въздух

и водите, ползвани за

питейни нужди и

къпане - съгласно

нормативната база;

 Отстояния до зони, в

които има предпос-

тавки за повишен
здравен риск за

населението;

 Заболеваемост и

смъртност на населе-

нието (брой, относи-

телен дял, дял спрямо

броя на населението);

 Здравен статус на

населението.

 Нива на електромагнитни лъчения;

 Радиационен фон (по мощност на дозата);

 Брой установени отклонения от допусти-

мите стойности на радиационните пара-

метри в компонентите на ОС – атмосферен

въздух, води и почви;

 Специфична активност на естествени и

техногенни радионуклиди в почви, води,

дънни утайки и отпадни продукти;

 Стойности на нивата на шумовото нато-

варване; брой регистрирани превишения

на нормите за шум в характерни среда;

 Площ на територии, засегнати от гранични

стойности на шумово натоварване;

 Брой на засегнато население в контактни

зони;

 Брой на дните с наднормени нива на шум.

Таблица 2. Индикатори за мониторинг на ОС в ЕО на ОУПО. Фактори на средата: 

ландшафт и културно наследство  
Фактори на средата 

Ландшафт Културно наследство 

За наблюдение на ландшафта – препоръки да се 

наблюдават и при необходимост и възможност 

да се контролираните показатели на компонен-

тите на ландшафта (задължително: атмосферен 
въздух, води, почви). Други по-често залагани в 

Докладите за ЕО на ОУПО индикатори са:  

 Настъпили промени в земеползването (площ

и % на терени с променено земеползване,

вкл. отразяване на минало и настоящо

ползване);

 Функционални зони - терени на зелената

система (% от територията);

 Реализирани ландшафтни проекти (Брой) –

паркоустройствени и благоустройствени

проекти в урбанизираните територии),
извънселищни паркове;

 Брой издадени разрешения за строеж по ЗУТ

или одобрени по друг закон дейности;

 Площ на рекултивираните нарушени терени;

 Наличие на нови нарушени терени (брой/

площ/характер на регистрирани нарушения).

 Брой новооткрити и запазени НКЦ;

 Брой засегнати и нарушени културни ценности

спрямо общия брой културни ценности на
територията на общината;

 Брой разрушени, нарушени и повредени културни

ценности;

 Брой КЦ (по исторически периоди, вид и степен

на защита);

 Брой отписани НКЦ;

 Брой посещения на обект;

 Среден престой на турист/ обект, среден брой

посетени обекти /турист;

 Начин на придвижване и достигане на НКЦ;

 Състояние на НКЦ (добро, задоволително, лошо);

 Брой и площ на културните ценности и

ландшафти;

 Брой управленски документи, в които са

включени НКЦ и културните ландшафти като

фактор за развитието;

 Брой НКЦ, изложени на антропогенни рискове;

 Брой НКЦ, изложени на природни рискове.
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Таблица 3. Индикатори за мониторинг на ОС в ЕО на ОУПО. Избрани компоненти 

на ОС  

Компоненти на околната среда 

Почви Води Биологично разнообразие 

 Площ на засегнати високо

категорийни земеделски зе-

ми на територията на общи-

ната (първа до четвърта

бонитетна категория);

 Площ на засегнати поливни

земеделски земи;

 Категория и площ на

земеделски земи с променен
статут (със завършена

процедура по промяна на

предназначението);

 Обхват и площ на зони с

рисково нарушени и увредени

земеделски земи (деградира-

ни и замърсени), нуждаещи се

от провеждане на възстано-

вителни мероприятия;

 Стойности на концентра-

циите на замърсяващи фи-
зични, химични и биоло-

гични вещества в почвите;

 Площ на поетапно възста-

новени увредени почви  (вкл.

нарушения  в профила);

 Площи на възстановени поч-

ви, нарушени от строителни

дейности в рамките на

територията;

 Обем на оползотворена

хумусна почва.

 Промени в дебита на повър-

хностни и подземни води и

отражение върху баланса на

водите на територията на об-

щината и в зоната на влияние;

 Ниво на покачване и степен

на риска при наводнение от

повърхностни или подземни

води;

 Загуби на питейна вода;

 Дължина и местоположение

на рехабилитирани и

реконструирани ВиК мрежи;

 Изградени пречиствателни

станции за отпадъчни води;

 Капацитет на предвидени но-

ви локални пречиствателни

станции за отпадъчни води;

 Отношение на количеството

отпадъчните води, подлагани
на пречистване към общото

количество отпадъчни води,

генерирани на територията на

общината;

 Отпадъчни води, заустени

директно във водоприемници;

 Наличие на нови активизации

на свлачищна активност;

 Брой оборудвани пунктове за

мониторинг на качеството на

компонентите на ОС

 Степен на съхранение  на естес-

твения облик и типичните место-

обитания и минимална намеса

при озеленителните дейности по

отношение на коренни видове

растения;

 Налични въздействия върху при-

родни местообитания и место-

обитания на видове в естествени
и полуестествени територии;

 Брой на засегнатите видове;

 Промени в числеността и видо-

вото разнообразие на

популациите;

 Площ на променени

местообитания;

 Унищожени местообитания;

 Възстановени природни место-

обитания в картираните граници;

 Степен на съхраненост на
целостта и функциите на

защитените зони и територии;

 Площ на реализираните нови

озеленени пространства и

проценти от площта, заета от

висока растителност;

 Показатели за развитието на дър-

весната растителност в разшире-

ните урбанизирани територии и

в защитните растителни ивици

край инфраструктурни обекти.

5. Системата за мониторинг в ДЕО на ОУПО: Възможности

Към 2009 г. много малко държави-членки на ЕС съобщават, че са създали 

методи за мониторинг или че са изготвили национални указания как да се определят 

показателите за мониторинг. В този смисъл, липсата на подходящи национални 

указания на национално ниво в РБългария повдига въпроса за ефективното 

изпълнение на разпоредбата за мониторинга. Възможността за унифициране на 

индикаторите за различните видове планови инструменти и за различните нива 

(пространствени) на наблюдение и оценка – на национално ниво, подобно на 

практиката в чужбина с предоставяне на готови списъци, противоречи на указанието 

„докладът за екологичната оценка да включва информация, съответстваща на 

степента на подробност на плана и използваните методи за оценка; и да отразява 

вече извършените и имащи отношение към плана оценки на друго ниво на 

планиране”[5]. Наред с липсата на актуална кадастрална основа, демографски данни 

и данни за собствеността, кратките срокове, в които българските общини трябваше 

да изработят задания за ОУП, поставиха и друг проблем - липсата на достатъчно на 

брой опитни екипи, които да се справят с тази задача. Ключов проблем е и липсата 

на добре установена методология за определяне на въздействията по отношение на 

индикаторите свързани с промените в климата. Проблемите, свързани с изменението 
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на климата, се третират за всеки случай поотделно и главно във връзка с плановете и 

програмите с потенциално съществено въздействие върху климата, като секторните 

стратегически документи на общинско ниво. Рядко се споменава оценка на 

енергийната ефективност. Не се отчита кумулативен ефект и не се предвиждат 

адекватно формулирани индикатори. В последващи разработки на национално ниво 

се препоръчва в ДЕО да залегне мониторинга по изпълнение на Националната 

стратегия за борба с климатичните промени. Належащо е и да бъде използван 

потенциала на „големите данни“, наслагването и комбинирането на модели на 

различни системи, както и разработването на ДЕО изцяло с подходящи 

информационните продукти, които съчетават визуализация, обработка, актуализация 

и симулации, свързани със състоянието на ОС.   

4. Заключение

В поредица от международни разработки и национални нормативни документи 

съществуват доста добре концептуално разработени системи от индикатори за 

мониторинг на елемените на околната среда с цел устойчивото й развитие, но 

практическото им приложение в контекста на конкретните отговорности и 

финансовото обезпечение не е ясно регламентирано. Това обуславя, поне на този 

етап, разписаните индикатори в изследваните ДЕО към ОУПО да са в много общ 

вид, универсализирани, неразграничени от мерките за ограничаване на негативните 

въздействия, много често и несъобразени със спецификата на отделните общини, а 

оттам и неефективност на системата на мониторинг.  
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ URBINAT В СИСТЕМАТА ЗА 

ПЛАНИРАНЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
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Университет по архитектура, строителство и геодезия, София 

INTEGRATING URBINAT RESEARCH PROJECT’S RESULTS INTO THE 

PLANNING SYSTEM OF SOFIA MUNICIPALITY  

M. Tasheva - Petrova, I. Mutafchiiska, A. Burov 

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia 

Abstract: 

This report summarizes the key challenges faced by the UACEG team during the 

implementation of activities in the URBiNAT co-creation process of the Healthy 

Corridor in Nadezhda district in Sofia. Important links between the healthy corridor 

plan and the changing planning system in-between two planning and programming 

periods have been discussed. Possibilities for integration and delimitation between 

the Plan and higher level planning instruments and between the territorial 

management instruments at local level are studied. A critical assessment of the 

possibility to coordinate phases and time frames, aims and thematic focuses, 

processes and results of URBiNAT project and the existing practices and 

administrative procedures of Sofia Municipality is made. Recommendations are 

suggested for improvement of interactions and communication between scientific 

research and introduction of innovations in spatial planning, as well as capacity 

building through action research and incremental incorporation of innovations. 

Key words: EU funded scientific project, Healthy Corridor Urban Plan, Living Labs, 

URBiNAT Project 

1. Въведение

Програма Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации на Европейския 

съюз е основният инструмент, който финансира инициативите на ЕС за повишаване 
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конкурентоспособността на Европа. Финансирането на проекти се концентрира 

върху теми, свързани с: високи постижения в научната област, водещи технологии в 

индустрията и обществени предизвикателства. Чрез Програмата Европейският съюз 

се стреми да премахне бариерите пред иновациите и да подкрепи развитие на 

технологиите като двигател на икономическия растеж като подпомага публичния и 

частния сектор, в това число и университетите, да работят заедно за прилагането на 

иновациите в практиката. [1] Проектът URBiNAT [2] е одобрен след двуетапно 

кандидатстване по покана, която адресира предизвикателствата на ускоряващата се 

урбанизация и произтичащите от нея здравни, социални и екологични проблеми и 

търсенето на базирани на природата решения (БПР) за повишаване на тяхната 

издръжливост. Очаква се, на база на резултатите от научно-изследователските 

проекти, да бъде създадена европейска референтна рамка в помощ на регионалните и 

общинските власти, частния бизнес и гражданите в действията им за реагиране на 

климатичните промени и в постигането на приобщаващо градско възстановяване и 

развитие. Настоящият доклад синтезира основните предизвикателства пред 

изследователския екип от УАСГ, академичен партньор на Столична община(СО), 

през първите две години от работата по проекта.  

2. Акценти и структура на проучването

Проектът URBiNAT има за цел да ускори съвместното създаване и прилагане 

на БПР като част от изграждането на „Коридори на здравето“ в периферните 

жилищни квартали в Европейските градове. Дейностите са насочени към 

изграждането на зелени връзки, осмислянето, споделеното изграждане и ползване на 

публичните пространства. Очаква се включването на гражданите в създаването на 

жизнени публични пространства да даде принос за преодоляването на 

фрагментацията чрез премахване на физическите и символични бариери пред 

ползването им, опазването на околната среда и поддържането на междублоковите 

пространства. 

Териториален обхват на 

план URBiNAT: кв. 

Триъгълника и жилищните 

комплекси Толстой, Надежда 

2, Надежда 4 и Свобода 

Легенда:  
строителна граница на гр. 

София (плътно сиво)  

граници на райони  

(пунктирано сиво),  

социална зона за въздействие 

към ИПГВР (оранжев щрих),  

обхват на плана URBiNAT  

(синьо-зелено),  

ос на коридора парк Надежда 

- Северен парк (пунктирана 

линия) 

Фиг. 1. Обхват на изследването в град София и район Надежда

„Коридорите на здравето“ се планират и ще бъдат изградени от „водещите 

градове“ Порто, Нант и София в периода 2020-2023 г. с финансиране от бюджета на 

проекта. Коридорът в град София ще бъде изграден в район Надежда. (Фиг.1) 

Основните цели на проекта, свързани с устройственото планиране, проектирането и 

намесите в градската среда са: а) включването на заинтересованите страни във 

Северен парк 

238



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

всички фази на съвместното създаване на Коридора; б) намиране на оптимално трасе 

на Коридора, места на въздействие и публични пространства за намеса в УПИ за 

озеленяване и други предвиждания с широк обществен достъп между Северен парк и 

парк Надежда; в) проектиране и изграждане на трасето и БПР до края на четвъртата 

година от изпълнението на проекта; г) наблюдение и оценка на въздействието и 

ползите от осъществените намеси. Методическата рамка на изследването включва 

критичен анализ на процеси, дейности и резултати, реализирани през първите две 

години от работата по проекта в четири направления: а) съдържание и резултати, б) 

времева рамка, в) процеси и процедури и г) иновации и капацитет. (Таблица 1) 

Таблица 1. Методическа рамка на изследването 

3. Резултати и дискусия след втората година от изпълнението на проекта

Съдържанието на проект URBiNAT е свързано с обновяването на периферните 

жилищни квартали чрез териториални и технологични БПР, активиране на 

социалната и солидарна икономика и методи и подходи за включване и интеграция 

на гражданите в процеса на съвместно създаване на „Коридора на здравето“. – 

мащабна базирана на природата иновативна структура, която интегрира множество 

териториални мерки - консенсусно определени и изпълнени с участието на различни 

заинтересовани страни. Областите на въздействие са свързани с категориите 

зеленина, вода, енергия и мобилност. Очакваните резултати от реализацията на 

Коридора са насочени към: а) подобряване на общественото физическо и психическо 

здраве чрез насърчаване на активно придвижване, отдих и общуване на открито; б) 

подобряване на физическата и социално-икономическата свързаност. Одобрената 

проектна документация поставя следните специфични изисквания към Коридора: да 

бъде локализиран в периферен жилищен район; да бъде в обхвата на предварително 

одобрен и действащ план и/или програма за интегрирани териториални инвестиции 

(ИТИ); да е налице обективна възможност коридорът (и системата от проекти) да 
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допълва и качествено да надгражда реализиращи се проекти за подобряване 

характеристиките на градската среда; да съществува обективна потребност и 

оперативна възможност за координирано осъществяване на отделните БПР при 

включване на науката, обществеността и бизнеса.[2]  

Таблица 2. Рамка за съгласуване на проекта: стратегически и оперативни документи 

Градските политики, отнесени към проектните цели са определени и развити в 

поредица от стратегически документи, планове и програми. (Таблица 2) Допълващи 

многообразието от планови инструменти, документите в процес на разработване и 

актуализация подкрепят идеите, залегнали в планирането на „Коридора на здравето“, 

но и създават предизвикателства пред постигането на интегралните цели в така 

дефинираната териториална намеса. Целите на проекта са в съзвучие със значителна 

част от действащите общи, рамкови и дългосрочни цели на стратегическите и 

тактическите документи, както и с предвидените конкретни намеси. Паралелното им 

съществуване е обусловено от националното законодателство, международните 

споразумения, условията за финансиране или от гражданските и пазарните 

очаквания. Част от плановите инструменти са ресурсно обезпечени, но за голяма 

част от тях няма изрично осигурени финансови средства. Заложените приоритети и 

мерки в част от инструментите не са насочени еднозначно в подкрепа на условията 

за осъществяване на Коридора и реализация им би компрометирала синергичния 

ефект от инвестициите в разглежданата територия. Важно условие за постигане на 

синергия са и ангажиментите на СО да осъществява планово инвестиции във 

възстановяване и развитие на елементите на градската среда и благоустройство. 

Планът има най-пряко отношение и е напълно съгласуван с ИПГВР 2014-2020, 

ПИРО 2021-2027, ежегодните инвестиционни програми на СО, предвижданията на 

ОУП и одобрените в периода  2013-15 г. ПУП-ове в обхвата на разработката. Планът 

се базира на стратегическите и се съобразява с териториалните измерения на ИПГВР 

като доразвива фокуса за здравето и по същество представлява ИТИ, която заедно с 

индикаторите за наблюдение и оценка  следва да бъде заложена в ПИРО. Системата 

от документи има секторен и йерархичен вертикален характер, който не е 

благоприятен от гледна точка на териториално насочения интегриран подход, а 

координацията между документите остава сериозно предизвикателство пред 

прилагането на подхода „URBiNAT“. 
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Фиг. 2. Жизнен цикъл на проект URBiNAT и връзка с други планови инструменти. 

Хронология 2013-2050. Базирано върху: проектно предложение [2]; Доклад „Местна 

диагноза“ към работен пакет 2 [3] и Регламент на Съвета (ЕС) № 1303/2013 [4]   

София като „водещ град“ следва да защити признаването на постиженията чрез 

включването на вече приложени във другите градове добри практики в общ каталог, 

но от друга страна следва непрекъснато да доказва капацитет за прилагане на 

определената от проекта методика и да реализира успешно „Коридора на здравето“ в 

рамките на 4 години (до средата на 2022 г.), а през петата – да измери въздействията 

от приложените БПР с оглед разпространение на резултатите и формулиране на 

препоръки за прилагането на методичния подход на проект URBiNAT в градовете 

„последователи“. Местните избори през 2019 и утежнената обстановка около COVID 

19 през 2020 наложиха удължаването на този срок с половин година. Забавянето на 

актуализацията на ОУПО и разработването на ПИРО 2022-2027, изключването на 

възможността да бъде актуализиран и разработен в детайли ИПГВР, късият срок за 

реализацията на проект с много на брой дейности, насочи СО към решението планът 

„Коридор на здравето“ да не е част от действащите и в процес на актуализация 

планови инструменти. Въпреки това, реализацията и жизнеспособността на проекта 

са застрашени от рискове и предизвикателства, произтичащи от продължителността 

на проекта. Жизненият цикъл на проекта обхваща сравнително дълъг период от 

време, в който едновременно се застъпват програмни периоди и хоризонти на 

действие на планови документи, сменят се политически мандати на държавно и 

местно ниво на управление, вземащи политически решения и водещи експерти от 

общинската администрация. Опитът от процеса по обновяване на зони 1,2,3 и 4 в 

централната градска част на София и единствено възможното в рамките на 
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действащото законодателство възлагане на проектирането и строителството на 

споделено пространство за движение и БПР чрез обществена поръчка също поставят 

въпроси, свързани с процеса на взаимодействие, качеството на изпълнение,  

спазването на сроковете и успешното въвеждане и съжителство на иновативните 

РБП и утвърдените решения свързани с технологии, устройство и управление на 

територията, обществено участие и стопанско развитие. Предизвикателство е и 

осъществяване на пълноценна вътрешна и външна комуникация при създаването на 

плана и Коридора. Анализът на състава и ангажираността на екипа на СО през 

последните 2 години показва еволюция и обоснована от изясняването на целите, 

задачите и дейностите в проекта динамика; ясно изразена йерархичност и 

бюрократични взаимоотношения СО – район/ОП Софпроект; тенденция да се работи 

изцяло в рамките на установените административни процедури в етап, когато са 

необходими гъвкавост, оперативност и проактивно участие на СО по отношение на 

комуникацията с гражданите и с останалите 27 партньори. (Фиг. 3.) 

Фиг. 3. Еволюция на развитието на екипа на СО 

4. Заключение

Разработването на пилотни планови инструменти като част от международни 

изследователски проекти налага необходимостта от съзнателно търсене на промяна и 

адаптиране; учене от опита за съзнателни преходи и приспособяване към промяната; 

рефлексия върху (не)постигнатото; подобряване на ефективността на процедурите и 

действията чрез включване на всички заинтересовани страни и обвързване на 

градските политики, устройственото планиране, градския дизайн и архитектурните и 

ландшафтните проекти. Планът URBiNAT може да служи като модел за обновяване 

и на други структурно-обособени територии на СО с фокус върху здравословната 

градска среда и насърчаването активността на хората в нея; като аргумент за 

разширяване обхвата на ПИРО на СО отвъд териториалните аспекти чрез създаване 

на условия за развитие на солидарна икономика; като подход за съзнателно търсене 

на иновативни решения за социалната и градската среда и целенасочено въвеждане 

на РБП в подкрепа на мерките за адаптиране към изменението на климата.  
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ, 
ПРИЛОЖИМА В ДИГИТАЛНА СРЕДА 

Мария Давчева1, Орлин Давчев2  

БАН, Институт за изследване на изкуствата 
УАСГ, Архитектурен факултет  

CENTRALIZED SYSTEM FOR INTERIOR PROJECTS APPLICABLE IN A 
DIGITAL ENVIRONMENT  

Maria Davcheva, Orlin Davchev 

BAS, Institute of Art Studies 
UACEG, Faculty of Architecture 

Abstract: 
The system covers the field of reconstructions and renovations for realization of 
interior projects, by structuring and organizing the individual processes. The 
known systems for realization of interior projects, applicable in digital 
environment, consist of web platforms, on which mainly conceptual design 
proposals are created on a competitive basis. The work of designers, 
contractors and project management is usually done by independent 
participants, which complicates the whole process, consumes a lot of resources, 
does not allow adequate management, and increases the risk of poor performance 
of the final product. None of the known web platforms covers the entire life 
cycle of the reconstruction and does not support the customer from the emergence 
of the investment intention to the completion of the project.  

Key words: architecture, interior design, digital transformation, crowdsourcing, 
collaborative economy 

1. Въведение
Електронната платформа VIDEA има за цел да докаже, че всички процеси от 

установените практики по реализиране на един интериорен проект, могат да се 
трансформират в дигитална среда. Глобализацията и развитието на цифровите 
технологии правят възможно изграждането на виртуално споделено работно 
пространство, което предоставя на потребителите единна платформа за 
професионална реализация в дистанционни интериорни проекти. Подобна дигитална 

1 Мария Давчева, доц. д-р арх., miodesign@abv.bg 
2 Орлин Давчев, проф. д-р арх., videa.bg 

243

1-31



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

трансформация в интериорния проект би довела до неоспорими ползи едновременно 
за възложителите и изпълнителите, като предоставяне на разнообразие от проектни 
предложения и повече възможности за професионална реализация. 

VIDEA е платформа, която предоставя среда за реализиране на интериорни 
проекти чрез структуриране и организиране на процесите. Чрез набор от 
автоматизирани механизми се цели оптимално управление на основните ресурси на 
проекта, като срок, цена и качество. Това се постига чрез въвеждане на регулации на 
изпълнението, контрол на качеството и предоставяне на възможност за реализация 
на свободни специалисти в конкурентна среда. Съществуват множество аналогични 
платформи в интернет пространството, но нито една от тях не се стреми да обхване 
целия инвестиционен процес и да преведе възложителя от възникване на идеята, до 
въвеждането в експлоатация на обекта. Този подход биха предпочели потребители, 
които високо ценят своето лично време като ресурс и търсят минимална 
ангажираност през целия процес на реализиране на проекта. 

Освен конкурентната среда между професионалисти, гаранцията за качествен 
продукт се определя от рейтингова система за оценяване. Въведени са ясни правила 
за стимулиране при реализиране на качествен продукт и санкции при неизпълнение 
на поетите ангажименти. Развитието на платформата VIDEA, изразено в 
усъвършенстване, оптимизация, ефективност и подобряване на качеството на 
предоставяните услуги е подчинено на система за обратна връзка, чрез мнения, 
отзиви и препоръки, които се отразяват в инструкциите за изпълнение и общите 
условия. 

Дейностите за предлагане на продукти и услуги се разделят на отделни етапи и 
конкретни задачи, дефинирани и контролирани от цифровата виртуална платформа. 
Тя свързва дистанционно и локално, от една страна възложители и от друга 
доставчици на услуги и продукти. Изпълнителите, които предоставят своя труд, не 
се определят като служители в традиционния смисъл на думата, а по-скоро са 
независими сътрудници, които изпълняват отделни задачи. Цели се справедливо 
заплащане за всички страни и реализиране на проекта в оптимален срок и бюджет. 
Контрол на риска се осъществява чрез прилагане на унифицирани стандартни 
документи и процедури, които спомагат за ефективното изпълнение и управление на 
проекта. Експлоатират се принципите на споделения потенциал на общество от 
свързани изпълнители, обединени във виртуално работно пространство. 

Реализацията на един интериорен проект е много повече от изработването само 
на проектно-сметна документация. Това е комплексна услуга, която съчетава и 
придава еднаква тежест, както на предварителното планиране, така и на самата 
работа по реализацията на проекта. Доказаната чрез рейтингова система и история 
експертиза на изпълнителите в планирането и реализацията на отделните фази на 
интериорния проект дава гаранция, че крайният резултат ще отговоря напълно на 
очакванията на възложителя. 

Екипът от проектанти, изпълнители и доставчици е съставен от 
професионалисти, чиито качества и постижения са постоянно отчитани, 
коментирани и оценявани след приключване на всяка изолирана задача. 
Компетенцията на специалистите в платформата е изпитана при реализацията на 
множество изпълнени интериорни проекти. Поверявайки на платформата VIDEA 
създаването на концепцията и изпълнението на цялостния интериор, възложителят 
получава сигурност за качеството на крайния резултат и в същото време спестява 
много време, нерви и средства. Този модел предлага не само създаване на концепция 
за оформяне на пространството, но и неговото изпълнение с всички необходими 
ремонтни дейности, производство и монтаж на обзавеждане и закупуване на 
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електроуреди и аксесоари. По този начин възложителят на проекта получава не само 
удобството от комплексната услуга, но и цялостна гаранция за качествен и завършен 
в срок интериорен проект. 

За да се дефинира ясно поетия ангажимент и съответните очаквания към 
страните се предоставя прозрачно достъпно и споделено съдържание, включващо 
обяснени процеси, терминология и изисквания към изпълнението, които ясно 
илюстрират всички стъпки и необходими изходни документи. 

2. Етапи на проекта
Водеща идея при структуриране на процесите е да се влагат минимални усилия 

от участниците преди поемане на конкретен личен ангажимент към даден проект. 
Това е причината само първият етап от реализиране на проекта да е формулиран 
като анонимен конкурс за идеи, а всички останали етапи са замислени като търгове. 
По този начин се елиминира полагане на излишни усилия от участниците, които 
няма да бъдат възнаградени и така се запазва тяхната мотивация за бъдещо участие. 
Основните критерии за оценяване на получените идейни предложения от първия 
етап са оригинална концепция и качество на проекта при спазване на заданието. 
Цената на възнаграждението от този първи етап е фиксирана и се определя спрямо 
квадратурата и типа на обекта. Въпросното възнаграждение се получава от 
спечелилите в конкурса участници, класирали се в челните позиции. Рейтингът на 
участниците тук не е водещ, за да се предостави възможност на нови потребители да 
натрупат такъв именно в тази фаза от проекта. 

Стартиращият етап – Конкурс за идеен проект предлага концептуални 
варианти на оформление на помещенията и обзавеждането, които определят 
базовите параметри и бъдещото развитие на проекта. Предложенията се съобразяват 
с изискванията и особеностите на заданието, свързани, както с функционалността, 
така и с естетическото оформление на обекта. 

2.1. Определяне на параметри на проекта 
Заявеното желание от възложителя за стартиране на проект се инициира с 

определяне на основните параметри на обекта. Тази информация е необходима за да 
се формира задание за идеен проект и да се ориентира възложителя за 
приблизителни срок и бюджет. След въвеждане на основната минимално 
необходима информация за обекта се създава досие на проекта с дефинирани нива и 
контрол на достъп. В хода на проекта този профил се актуализира постоянно чрез 
прикачване на допълнителна проектна информация и документи от потребители и 
администратори. Определят се необходимите нива и контрол на достъп на 
потребителите през различните етапи до информацията в проекта. 

Определянето на рамката на бюджета и срока за реализация още в началото на 
процеса осигуряват безконфликтното протичане на последващите етапи без 
разминаване с очакванията към крайния продукт. Натрупаната база данни в 
платформата от предходните реализирани проекти позволява сравнително точно да 
се прецени доколко бюджетът е реалистичен, дали позволява съществени изменения 
и в какъв ценови клас да са предложенията за обзавеждане, осветление и аксесоари. 

Крайния резултат на проекта който да удовлетворява изискванията на 
възложителя до голяма степен зависи от качественото изготвяне на задание за 
проектиране. То може да се допълва, конкретизира, променя на следващите фази – 
технически и работен проект. За улеснение на възложителя се предоставят насоки за 
изготвяне на задание за проектиране. 
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В случаите, когато за обекта липсват строителни книжа, необходими за 
дефиниране на геометрията на пространството, като част от заданието за 
проектиране, се предвижда провеждането на изпреварваща тръжна процедура по 
изпълнение на подробно архитектурно заснемане. 

2.2. Конкурс за идеен проект 
Първата фаза от развитието на инвестиционното намерение се осъществява 

като анонимен Конкурс за идеен проект и предоставя възможност за дистанционно 
участие. Всеки регистрирал се потребител при активен конкурс може да влезе в 
профила на проекта, да се запознае със заданието, да подготви и прикачи файловете 
от своето предложение за идеен проект. 

Идейните предложения от участниците дефинират решения за функционалното 
организиране на пространствата, обемно-пространственото третиране, 
формообразуване, композиция, емоционално звучене, атмосфера, усещане, 
обзавеждане, материали и цветове. Ролята на платформата VIDEA тук не е да 
обучава проектанти и изпълнители, а да предостави оптимална среда за кариерно 
развитие и реализация на свободни специалисти в регулирана конкурентна среда. 

2.3. Технически проект 
Този етап протича като анонимен търг с дистанционно изпълнение, при който 

на база предоставените материали, участниците обявяват своите условия за 
изпълнение. Основен приоритет е да се минимизира ангажираността на участниците 
в търга. Критериите за оценка на предложенията се настройват от възложителя 
според неговите приоритети. Водещите критерии за избор на най-изгодно офертно 
предложение за изработка на техническия проект могат да бъдат: рейтинг, срок, цена 
и др. Настройва се процентното съотношение между показателите с оглед на техния 
приоритет. 

Резултатът при приключване на Техническия проект е основата за правилното 
протичане на всички последващи ремонтни дейности, затова е необходимо прецизно 
изготвяне на детайлна и точна проектно-сметна документация за изпълнение, на база 
одобрения идеен проект. Пълната и прецизна проектна документация е гаранция за 
доброто последващо изпълнение на строително-ремонтните дейности и за пълното 
проектно съответствие на обзавеждане, дограми, осветление и аксесоари. 
Техническият проект спестява много време, свеждайки до минимум вероятността 
както за грешки при прокарване на сградните инсталации, така и за конфликти и 
аварии по време на монтажите. 

Изпълнителят на етап технически проект преценява необходимостта от 
допълнителни експертизи, които да изяснят или предотвратят евентуални бъдещи 
проблеми на обекта при реализацията му. 

2.4. Тръжни процедури 
При наличие на пълна проектно-сметна документация в досието на проекта 

може да се стартира следващата фаза на договаряне и поръчка на всички доставки на 
стоки и услуги, необходими за реализирането на етап изпълнение на проекта. На 
възложителя се предоставят синтезирани офертни предложения и след като се 
направи избор на всички доставчици и изпълнители е възможно прецизното 
формиране на Бюджета на проекта, на база на който се изготвя график на 
плащанията. След изтичане на срока за провеждане на търга, процедурата се затваря 
и се уведомява възложителя, че може да направи своя избор чрез синтезираните 
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резултати в досието на проекта. На този етап ако е необходимо календарния график 
на проекта се актуализира. 

Изготвената на етап Технически проект количествена сметка предлага 
предварително обединени дейности по категории – работни пакети. По този начин се 
цели изпълнителите и доставчиците да контрактуват цели групи от ремонтни 
дейности и продукти. Избягва се доставката от различни доставчици на продукти 
фигуриращи в една група. 

 Предложената система на оценяване на офертните предложения осигурява 
оптимален баланс между цена и качество. Ниската цена рефлектира негативно върху 
крайното качество на изпълнение и съответно върху показателя потребителски 
рейтинг. Високата цена не е релевантна в условията на конкурентна среда. 
Формирана е методика за оценка на офертите и цели обективно изявяване на 
икономически най-изгодна оферта. Всеки възложител може да избира относителната 
тежест на показателите, с оглед на тяхната значимост, които ще формират най-
изгодната за него оферта. 

2.5. Изпълнение на проекта 
Статусът на напредък до този момент предлага наличие на пълна проектно-

сметна документация и проведени тръжни процедури, следователно може да се 
премине към същинското изпълнение на проекта. Платформата администрира 
ангажимента за контролирането на всички необходими процеси от реализацията на 
проекта, като планиране на дейностите в т.ч. и паричните потоци и следене за 
спазването на сроковете. Въведените механизми по контрол на качеството, 
гарантират крайния резултат на изпълнение. Упражнява се постоянен контрол при 
изпълнение, приемане на изпълнените работи и корекция на евентуални забележки. 
По този начин се постига безкомпромисно качество и идентичност на изпълнението 
спрямо одобрения интериорен проект. Освен контрола на изпълнение на ремонтните 
дейности на възложителя се предоставя пълна техническа информация и 
спецификации за вложените в проекта строителни материали, обзавеждане и 
аксесоари. Изпълнителят на фаза работен проект или ръководител на проекта е 
ангажиран с избора на всички детайли за материалите и обзавеждането, както и 
съответно те да бъдат поръчани и доставени според графика за изпълнение на 
интериорния проект. Възложителят има право да прецени до каква степен желае да 
бъде ангажиран в този процес според своите предпочитания и наличие на времеви 
ресурс.  

Системният подход който предоставя VIDEA върху целия инвестиционен 
проект и неговата реализация на различните етапи, свежда до минимум вероятността 
за грешки, допълнителни разходи и време за отстраняването им. 

2.6. Издаване на обекта 
Приема се, че на този етап всички основни дейности на обекта са приключили. 

Издаването на обекта стартира с изпълнение на пълно строително почистване, което 
гарантира отстраняването на всички замърсявания вследствие на строително-
монтажните дейности. Запазват се единични бройки за подмяна при евентуално им 
дефектиране при експлоатация. Следва доставката, монтажът и аранжирането на 
заложените в проекта аксесоари, декорации и елементи на синтеза. Ръководителят на 
проекта окомплектова в пълен обем Документите за експлоатация на обекта, които 
се предоставят на възложителя. 
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3. В кои случаи не е приложима платформата
Основният приоритет на VIDEA е насочен към регулиране и администриране 

на цялостен единен процес за реализация на интериорни проекти, който да облекчи 
максимално ангажимента на възложителите. Този формат на предоставяне на 
продукти и услуги не е подходящ в определени  случаи. Определена група 
възложители предпочитат сами да контролират процеса на реализация и да взимат 
активно участие във всяка стъпка и вземане на решения. Платформата не е 
приложима за проектанти и изпълнители, които се съсредоточават върху развитието 
на свой собствен бранд с добавена стойност и не желаят да работят в конкурентна 
споделена среда. Извън приоритетите на платформата са обекти за които е 
необходими конструктивна намеса, промяна на общи части, и се изисква наличието 
на проектантска правоспособност, съгласуване на проектната документация и 
разрешение за строеж.  

Изводи 
Целта на изследването е да се дефинира система за реализиране на интериорни 

проекти, приложима в дигитална среда, която да обхване целия инвестиционен 
процес, като оптимизира организирането и управлението на етапите и подобрява 
тяхната свързаност. Взаимодействието между отделните модули се извършва с 
автоматизирани механизми, чиято цел е оптималното управление на основните 
ресурси на проекта, като срок, цена и качество. Това се постига чрез въвеждане на 
регулации на изпълнението, създаването на конкурентна среда и контрол на 
качеството, благодарение на централизираната система. Освен конкурентната среда, 
гаранцията за качествен продукт се определя и от рейтингова система за оценяване. 
Въведени са ясни правила за стимулиране при реализиране на качествен продукт и 
санкции при неизпълнение на поетите ангажименти. Контрол на риска се 
осъществява чрез прилагане на  унифицирани стандартни документи и процедури, 
които спомагат за ефективното изпълнение и управление на проекта. Осъществява се 
непрекъснат процес на анализиране и оценяване качеството на реализиране на 
проекта, по отношение на работата на изпълнителите и текущият напредък спрямо 
оптималното изразходване на основните ресурси време и бюджет. Дейностите за 
предлагане на продукти и услуги се разчленяват на отделни етапи и конкретни 
задачи, дефинирани и контролирани от цифровата виртуална платформа. Тя свързва 
дистанционно и локално, от една страна възложители и от друга доставчици на 
услуги и продукти. 
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1. Въведение
Предложената система в дигитална среда може да намери приложение в 

сферата на вътрешните преустройства и ремонти за реализиране на интериорни 
проекти, чрез прилагане на единен строително-информационен цифров модел в 
обща споделена среда за съхранение и обмен на данни. Това изследване се стреми да 
усъвършенства и надгради прототипа на платформата VIDEA [5]. При установения 
общоприет метод за реализиране на интериорни проекти  генерирането на проектно-
сметна документация и обмена на информация се извършват на хартиен носител или 
по електронен път, но без прилагане на общи стандарти или процеси. Липсва 
взаимодействие между потребителите по отношение на проектната информация за 
обекта. Проектната документация се съхранява на различни места и не се използва 
споделено от участниците в процеса. Всички участници ползват собствени проектно-
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сметни документи, и не работят върху общ съвместен цифров модел. Така се 
поддържа ниско качество на работния процес.  

Качеството на изпълнение при реализация на интериорен проект е пряко 
свързано с предоставянето на достатъчен обем от подробна проектна документация, 
която е необходимо непрекъснато да бъде актуализирана. Работата в динамична 
среда, налага чести промени в хода на проекта, които водят до непрекъснато 
коригиране на чертежи, спецификации и количествени сметки. Известният 
конвенционален подход освен, че е неефективен, крие и много рискове от допускане 
на редица скъпоструващи грешки и забавяне, произхождащи от координиране на 
промените в проектната документация и съгласуваност между участниците в 
процеса [3]. 

2. Задачи
Това изследване предлага създаване на централизирана система за реализиране 

на интериорни проекти, която да предостави възможност за оптимизиране на 
инвестиционния процес чрез реализиране на активна система за контрол на 
качеството [4]. Тази задача се решава посредством контролиране на възможните 
рискове на работния процес чрез въвеждане на единен строително-информационен 
цифров модел при проектиране, изпълнение и управление на интериорния проект. 
Подобна технология е свързана със съгласувана работа между всички участници в 
обща среда за съхранение и обмен на данни за интериорния проект, която носи 
пълна информация за вложените в него материали и изделия. Това означава, че от 
първоначалното архитектурно заснемане, през етапите на проектиране и изпълнение 
до въвеждането в експлоатация на обекта, се работи върху единен споделен цифров 
модел, за разлика от стандартната практика всеки участник в процеса да изработва 
изолиран обем от проектно-сметна документация. По този начин се улеснява и 
автоматизира работата на проектантите и изпълнителите, като проектната 
документация и данните за експлоатация на обекта се генерират автоматично от 
цифровия модел. 

3. Споделена виртуална работна среда
Платформата VIDEA представлява професионална мрежа от изпълнители с 

различна квалификация, която изгражда споделена виртуална работна среда и 
предоставя възможност за професионална реализация и кариерно израстване [2,3]. 
Виртуалното проектиране и строителство представлява използване на интегрирани 
мултидисциплинарни компютърни модели за проектиране и изпълнение на 
инвестиционни проекти. То предлага по-добра визуализация, интеграция между 
множество модели и по-бързо изпълнение на проектирането и строителството. В 
процеса на глобализация виртуалните проектни екипи стават все по-често срещани 
структури. Основната характеристика, определяща един екип като виртуален, е 
физическата разпръснатост на членовете му и използването на дистанционни 
електронни канали за осъществяване на основния обмен на информация между тях. 

4. Дигитални близнаци
Дигиталният близнак представлява виртуален модел на дадена физическа 

система, преди тя да бъде изградена. Създаването на виртуален близнак позволява 
тестовете и симулациите върху обекта да се извършват предварително. По този 
начин се утвърждава първоначалния дизайн и се спестяват усилия, време и пари в 
дългосрочен план. Извършва се решаване на прогнозни задачи с цел прогнозирането 
на бъдещото поведение и ефективността на работа на физическия близнак. При 
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етапа на създаването на прототипния виртуален близнак прогнозата се прави на база 
поведението на проектирания близнак заедно с компонентите му. Прави се с цел да 
се прецени дали проектираният близнак отговаря на поставените му изисквания. 

След като виртуалният близнак бъде завършен и валидиран, информацията се 
използва в реалното пространство, за да се създаде физическия му близнак. В 
процеса на експлоатация на физическия близнак, всяка информация за състоянието 
му, може да бъде получена от неговия виртуален близнак. 

5. Ресурси на проекта
Всеки инвестиционен проект има временен характер с определени начало и 

край. Проектът винаги има ясни цели, които се дефинират в инвестиционното 
намерение, даващо началото на проекта. Краят настъпва когато са изпълнени целите 
на проекта или когато проектът е прекратен предварително поради промяна на 
условията. Също така всеки проект е уникален, въпреки, че може да има повтарящи 
се елементи. Проектът представлява поредица от взаимосвързани процеси, всеки от 
които съдържа координирани и контролирани дейности. Всеки процес има входове – 
необходими дейности и документи за стартиране на процеса, и изходи – резултати от 
процеса, които са входове на следващия процес. В допълнение може да се каже, че 
всеки проект притежава ограничени ресурси – бюджет, човешки ресурси, машини, 
материали и др. 

Едно от най-големите предизвикателства в управлението на проекти е да се 
намери правилния баланс между основните три проектни ограничения: време, 
обхват и разходи [3]. Този баланс зависи от спецификата на проекта и се поддържа 
от екипа за управление на проекта. Връзките между тези проектни ограничения са 
такива, че ако едно от тях се промени това се отразява върху другите две. Например, 
ако се промени обхвата на проекта, ще се увеличи времето и разходите.  

6. Управление на ресурсите чрез BIM
Информационното моделиране на сгради (познато като „BIM“) е процес на 

създаване и управление на данните за една сграда по време на целия ѝ жизнен цикъл. 
То представлява електронно представяне на физическите и функционалните 
характеристики на една сграда създавайки споделен ресурс от знания за сградата и 
формирайки сигурна база за вземане на решения през целия жизнен цикъл, от най-
ранната концепция до разрушението на обекта [1,3]. 

VIDEA се стреми да предостави на потребителите си намаляване на 
строителните разходи, по-кратко време за строителния процес, както и активна 
система за контрол на качеството, чрез въвеждане на нови технологични методи и 
процеси. Качеството на изпълнение е пряко свързано с предоставянето на 
достатъчен обем от подробна проектна документация, която е необходимо 
непрекъснато да бъде актуализирана. 

Работата в динамична среда, налага чести промени в хода на проекта, които 
водят до непрекъснато коригиране на чертежи, спецификации и количествени 
сметки. Този подход освен, че е неефективен, но крие и много рискове от допускане 
на редица скъпоструващи грешки и забавяне, произхождащи от координиране на 
промените в проектната документация и съгласуваност между участниците в 
процеса. 

Тези рискове могат да се контролират чрез въвеждане на цялостен BIM подход 
за проектиране, изпълнение и управление на инвестиционния процес. Тази 
технология е свързана със съгласувана работа между всички участници върху 
единен цифров модел на обекта, който носи пълна информация за вложените в него 
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материали и изделия. Това означава, че от първоначалното заснемане, през етапите 
на проектиране и изпълнение до въвеждането в експлоатация на обекта, да се работи 
върху единен споделен цифров модел, а не всеки изпълнител да изработва изолиран 
обем от проектна документация. 

По този начин се улеснява и автоматизира работата на проектантите и 
изпълнителите, като проектната документация и екзекутивите за експлоатация се 
генерират от цифровия модел [4]. 

Изводи 
Системата за реализиране на интериорни проекти чрез единен строително-

информационен цифров модел предлага дигитална трансформация на сектора. 
Основното значимо предимство на предложената система носи работата в споделена 
виртуална триизмерна среда, при постоянен обмен на данни и пълно взаимодействие 
между всички участници в процесите на проектиране и изпълнение. Този принцип 
на работа създава стриктна система за контрол на качеството, обмен на данни и 
информация, както и графици за управление и съгласуваност между участниците в 
различните процеси. Като резултат от подобен подход се постига оптимизация в 
крайната строителна стойност на обекта, управлението на процесите, и качеството 
при проектиране и изпълнение. 
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THE RIGHT TO THE CITY: FROM THE CONCEPT TO ITS 

INTERPRETATION IN THE PLANNING AND MANAGEMENT OF 

PUBLIC URBAN SPACE  

Mila Yolova1 
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Abstract: Based on literature review, the paper traces the development of "the right 
to the city" concept of the French sociologist and philosopher Henri Lefebvre from 
its first publication in 1968 to its present interpretation in the academic debate, social 
movements and key documents of the United Nations’ policy on sustainable cities 
and communities. The focus is set on the understanding of historically created urban 
space as a result of joint action and broad public participation. The author draws 
conclusions about the capacity and needed tools of urban planning in Bulgaria to 
ensure equal access for different groups of civil actors to the planning and 
management of inclusive public space. 

Key words: right to the city, urban planning, citizens’ participation, public space 

1. Въведение

Засиленият темп на урбанизационните процеси, наред със свързаните 

социално-икономически, политически и екологични проблеми, е едно от най-

големите предизвикателства към днешните градове. Задълбочаващите се 

неравенства, социалната изолация на отделни групи от обществото, високото ниво 

на престъпност и нарастващата бедност, са само част от негативните явления, в 

чиято сянка е поставена темата за градския упадък. Това прави концепцията за 

„правото над града“, особено актуална и така тя застава във фокуса на теоретичния и 

обществен дебат върху съвременното градско развитие.  

 Целта на настоящия доклад е, въз основа на направен литературен преглед, да 

проследи еволюцията на концепцията за „правото над града“ от оригиналното 

1 Мила Йолова, докторант, асистент, УАСГ, milaiolova@gmail.com 
1 Mila Yolova, PhD Candidate, Assistant Professor, UACEG, milaiolova@gmail.com 
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послание на френския социолог Анри Льофевр, през нейните теоретични 

интерпретации до лозунгите на социалните движения в Западна Европа и Америка. 

Обзорът включва критичен поглед към концептуализирането на „правото над града“ 

в политиката на ООН за устойчиво, справедливо и приообщаващо развитие на 

градовете. В последната част са коментирани съвременните предизвикателства към 

градските власти, специфичните изисквания към ролята на урбанистичното 

планиране в България. Направени са изводи за процесите на градска мобилизация в 

страната и необходимостта от промяна на системата за планиране с цел осигуряване 

на равнопоставен достъп на всички групи заинтересовани страни. 

2. „Правото над града“ като теоретична концепция - поява и развитие

„Правото над града“ възниква като теоретична концепция в края на 60-те 

години на XX век. Нейн автор е френският философ - марксист и социолог Анри 

Льофевр. Едноименната му книга „Le Droit à la ville“ (Правото над града) излиза от 

печат през историческата за Франция 1968 година и бързо набира популярност. 

Посланията в творбата са особено актуални на фона на събитията около 

студентските протести, критикуващи капиталистическата система, чрез призив за 

промяна на социалните ценности и отстояването на човешките права.  

Концепцията за „правото над града“, въведена от Льофевр e призив за 

радикално преструктуриране на социалните, политически и икономически 

отношения, посредством искане на разширено право на достъп до живота в града. [1] 

Като свидетел и критик на негативните ефекти от развитието на капитализма в 

европейските градове, Льофевр се противопоставя на комерсиализирането и 

обезличаването на градското пространство. Според него, именно превръщането му в 

ексклузивна стока е причината за разрушаване на социалните взаимодействия и 

задълбочаването на социалните кризи в обществото. [1]. Льофевр дефинира „правото 

над града“ едновременно като „вик и търсене“ (cry and demand). Питър Маркузе 

коментира тази формулировка, като излага тезата си, че двете категории 

олицетворяват нуждите на различни социални групи. [2]. Според Маркузе „викът“ 

произтича от необходимостта, от съществуващата липса на редица, поставени в 

социална изолация (бездомни, бедни, представители на работническа класа). Докато 

„търсенето“ от своя страна, той асоциира с онези групи от обществото, които са част 

от съществуващата система, но не могат да реализират своя потенциал (младите 

хора, артистите, интелигенцията, малките предприемачи и др.) [2].  

През следващите десетилетия Льофевр продължава да работи по темата и тя 

намира място в други негови произведения. Той обогатява първоначалната 

дефиниция, определяйки „правото над града“ като съвкупност от множество права – 

от правото на физическта достъпност и присъствие в градскто пространство, до 

правото за ползването на публични блага, достъпа до информация, услуги и 

инфраструктура. [3]. 

Льофевр определя „правото над града“ като фундаментално за неговите 

обитатели, което обяснява с разбирането си за градското публично пространство. В 

неговите текстове, той го описва като място за среща, среда за общуване и активен 

обмен, в който гражданите реализират своите субективни нужди. Последните се 

изразяват в потребности за постигане на различни категории състояния като 

сигурност приключение, изолация и комуникация, предвидимост и непредвидимост, 

еднаквост и различие и др. Изразявайки виждането си, че публичното пространство 

на модерния град е продукт на силно рационализиран процес, и създадено по този 

начин, то отразява конкретна идеология, Льофевр поставя под въпрос 

необходимостта от преосмисляне на подхода в традиционното планиране, резултат 
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от което е унифицирането на градската среда [1]. Според него, планиращите 

демонстрират ограничено разбиране за града, фокусирайки се единствено върху 

неговия физически аспект. Така те не успяват да отговорят на съществуващите 

субективни нужди на различните групи, най важната сред които е необходимостта от 

пространство за творчески дейности, символизъм, място за въображение и игра. 

Поради тази причина Льофевр настоява, че именно гражданите са тези, които трябва 

да имат право на участие и глас във формирането, управлението и ползването на 

градското пространството. Според него публичното пространство е и трябва да бъде 

създадено и променяно според приоритетите, нуждите, стремежите на всички нейни 

граждани, а не просто от малка група, представители на обществения елит, 

притежаваща власт и/или финансов капитал. 

В рамките на теоретичния дебат, концепцията за „правото над града“ е 

разглеждана и коментирана от редица автори, като най-значим за нейното 

доразвиване е приносът на американския професор по атропология и география 

Дейвид Харви. Привърженик на марксиската теория, подобно на Льофевр, той 

твърди, че развитието на съвременните градове в условията на глобализиращия се 

свят е подчинено на политики, целящи концентриране на капитал и реализирането 

на икономиески ползи. Поради тази причина, според Харви, градовете днес са 

загубили качеството си да предоставят пълноценна среда за хората и вместо това са 

ръководени от пазарните принципи и инвеститорските интереси. Последствията, 

според изследователя, са свързани със създаване на градска среда, чието качество е 

силно компрометирано и неизменно довежда до задълбочаване на различнията 

между отделните социални групи, фрустрация и негодувание. Стъпвайки върху 

разбирането за града на Робърт Парк, в есето си от 2008 г. Харви дефинира „правото 

над града“ като повече от упражняване на индивидуална свобода за достъп до 

градските ресурси. Според него, това е „правото да променяме себе си, като 

променяме града“. Той уточнява, че това e колективно право, а самата 

трансформация зависи от упражняването на колективната сила за промяна на 

процесите на урбанизация [4]. 

3. Правото над града – интерпретации в социалните движения и

политиката на ООН за устойчиво градско развитие 

Освен като теоретична коцепция „правото над града“ се развива и като обща 

рамка, в която могат да бъдат открити каузите и исканията на множество социални 

движения, развиващи се от края на XX век до настоящия момент. Разнообразието от 

теми, които намират място под лозунга „правото над града“ несъмнено са продукт на 

своето време и отразяват характеристиките на локалния контекст. Въпреки това, 

възникването им като ответна реакция на недоволство срещу задълбочаващите се 

социални, икономически и екологични проблеми в градовете, е това което ги 

обединява. [5].  

В статия, публикувана през 2009 година, Маргит Майер проследява 

интерпретирането на концепцията в лозунгите на градските движения [6]. Майер 

разкрива, че зараждането на първите вълни на градска мобилизация са свързани с 

кризата на фордизма. Конфликтите обхващат темите за процесите на 

субурбанизация, затруднения достъп до жилище поради повишаването на наемите, 

политиката за градско обновяване, често довеждаща до джентрификация. В този 

период в Европа лозунгът „Да превземем града“ е призив за радикални действия, 

отправян предимно от млади студенти и интелектуалци; в Америка призивът е доста 

по-прагматичен, а протестиращите са водени от гласа на бедните и социално 

изключените. Според Майер, периодът на 1980-те се характеризира с 
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разнообразяване и, същевременно, фрагментиране на протестите, свързани с 

градската проблематика. Появява се и нова тенденция в модела на поведение на 

редица организации - от протест към сътрудничество. Особеностите на периода - 

намаляване на средствата на публичния сектор и недоволството срещу 

увеличаващата се безработицата и жилищната криза, довеждат до появата на 

окупаторските движения (squatter movements). Опитите на местните власти да търсят 

иновативни начини и средства за разрешаване на проблемите и за осигуряване на 

публични услуги, е причина за търсене на сътрудничество с организации от 

гражданския сектор; нарастващият темп на професионализация и 

институционализация на някои градски движения и сътрудничеството им с местните 

власти довеждат до разцепления, като много новозараждащи се инициативи 

отправят критики и изразяват нежелание за съвместни действия.  

Периодът на 1990-те е свързан с широко припознаване на концепцията и 

използването ѝ в политиката на градските власти в Европа и САЩ. Много от тях 

включват лозунга и неговите производни в стратегиите си за промотиране на 

градовете като „креативни дестинации“. В резултат на това, редица активни местни 

общности, както и места на протест и съпротива биват обявени за градски атракции 

– наблюдава се „мозайка от алтернативни субкултури, места и инициативи.“ [6].

Началото на XXI век според Майер е белязано от успоредното развитие на три 

тенденции в еволюцията на градските движения. Първата е свързана с протестите 

срещу комерсиализирането на публичното пространство и засилването на мерките за 

контрол на сигурността. Втората отразява борбата за защита на интересите на 

всички, живеещи в несигурност (работници и имигранти) с искания за 

справедливост и защита на конкретни техни права. Третата включва протестите на 

анти-глобалистките движения, настояващи за демократизация на националните 

институции и достъп до градски блага и услуги.  

Майер изтъква още, че много граждански организации и обединения 

възприемат по-умерен вариант на коцепцията, призоваващ към развитие на 

демократични принципи в планирането, въвличане на гражданите в процесите на 

взимане на решение с цел повишаване качеството на живот в градовете. Този 

вариант на концепцията е припознат и от Организацията на обединените нации 

(ООН), нейната програма за човешките поселения ХАБИТАТ, и организацията на 

обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) в техните политики 

за устойчиво и приобщаващо градско развитие. Организациите стоят също в 

основата на създадената през 2005 г. „Харта за правото над града“. Документът 

представя концепцията като съвкупност от множество права за гражданско и 

демократично управление на градовете, защита от дискриминация, достъп до 

градските блага, защита на уязвими групи и др. [6]. Пърсел критикува превръщането 

на „правото над града“ в конгломерат от различни други права. Според него това 

излишно натоварва идеята с множество значения, които в последствие довеждат до 

нейното размиване и обезличаване. Пърсел, също така, уточнява, че 

концептуализирането на „правото над града“ в политиката на ООН, отразява 

предимно либерално-демократични принципи, което в значителна степен го 

различава от радикалния призив на Льофевр. [7]. В този дух Капроти и Ърл като 

наблюдатели и анализатори на политиката, свързана с Новия градски дневен ред 

подчертават, че множеството отправни призиви и послания не засягат същността на 

проблема с градската криза, изразяващ се според тях в неравномерното 

разпределение на властта [8, 9].  
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4. „Правото над града“ и ролята на урбанистичното планиране за неговото

гарантиране: българските предизвикателства 

В контекста на всичко казано по-горе, концепцията на Льофевр като призив за 

промяна в статукувото е особено актуална при преосмислянето на националната 

система за пространствено планиране на България, протичащо периода от 1989 г. 

насам. Преминаването към пазарна икономика, членството на страната в 

Европейския съюз и последвалата повишена инвестиционна активост в първото 

десетилетие на новия век, породиха редица предизвикателства. Появата на нови 

капитали и активизирането на строителния сектор подложиха на огромен натиск 

публичните зелени пространства в столицата и в големите български градове. 

Реституирането на имоти, предназачени за публични нужди, в жилищните квартали, 

заедно с липсата на адекватна политика и инструменти за тяхното опазване, доведе 

до загубата на множество такива терени. В централните градски части, 

продължаваме да ставаме свидетели на това, как публичното пространство бива 

приватизирано с цел регистриране на финансови ползи на частни субекти. 

Процесите на градски упадък и присъствието на социални групи, живеещи под прага 

на бедността, в повечето населени места в страната, усложняват ситуацията, пред 

която са изправени местните власти. Към тези негативни тенденции може да бъде 

добавена и местната политиката за градска мобилност. С малки изключения, тя 

продължава да бъде ориентирана към приоритизиране на автомобилното движение, 

поставяйки под допълнителен натиск градските центрове, а множество граждани - в 

транспортна зависимост. Темата за широкото обществено включване при взимането 

на решения в процеса на планиране в страната все още си проправя път и търси 

своята подходяща форма. В тази връзка, съществен дефицит, за който говори и 

Харви, е същността на публичните консултациии и обсъждания на обществено 

значими проекти. В много случаи те имат у нас предимно информативен характер и 

се превръщат в инструмент за легитимиране на вече взети решения.  

В случая като позитивен знак за промяна може да бъде посочено 

позиционирането на градската тема във фокуса на гражданското недоволство. 

Формирането и реакцията на различни самоорганизирани групи граждани 

(инициативи за кв. Младост, София; Парк Бедечка, Стара Загора и др.) и 

организации, които успяват да повлияят върху конкретни политически действия, е 

важна стъпка към реализирането на един отворен и демократичен процес, в който 

„правото над града“ е активно упражнявано от различните групи, неговите 

обитатели. Реферирането към концепцията за „правото над града“ като суверенно 

право за участие в процеса на урбанистично планиране и последващото му 

операционализиране в градските политики чрез дефинирането на ясни приоритети, 

измерими цели, процедури и индикатори за тяхното постигане, би могло да доведе 

до съществена промяна в обществения разговор и вземането на решения за 

управлението и ползването на градското пространство.  

Разработването на новите планови документи, свързани с градското развитие, 

заедно с оперативното и изследователско сътрудничество в сферата на градското 

развитие, са непосредствен резултат от членството на страната в Европейския съюз. 

Това създаде добри възможности за институционализиране на механизмите за 

обществено участие като ключово изискване с оглед постигане на устойчиви 

резултати. Практическата ефективността на процеса, обаче, зависи от капацитета и 

мотивацията на гражданите да се включат адекватно в диалога с властите. 

Изводи 
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В България, като страна от бившия Източения блок, градската мобилизация и 

демократизацията на градското планиране започват своето развитие значително по–

късно от времето на формиране на социалните градски движения в Западна Европа и 

САЩ. Гражданското недоволство става все по-видимо след политическите промени 

през 1989 г. и особено след присъединяването на страната към Европейския съюз. 

Формите на организация са различни. Те включват граждански обединения и 

комитети, борещи се срещу презастрояването на жилищите квартли и за осигуряване 

на публични услуги; неправителствени организации и сдружения, работещи за 

осигуряване на условия за велосипедно движение, подобряване качеството на 

атмосферния въздух, подобряване качеството на градската среда и д.р. В отделни 

случаи, технните искания и инициативи успяват да окажат натиск върху 

институциите и/или да повлияят на взетите решения. Обстоятелствата, произтичащи 

от глобалните процеси и политики, свързани с устойчивото развитие на градските 

територии, успоредно с изискванията към страната ни като член на ЕС, също 

поставят необходимостта за своевременнa актуализация на действащата система за 

планиране. В контекста на концепцията за „правото над града“ и ролята ѝ на локално 

ниво, това не би могло да стане без преосмисляне на съществуващите ценности и 

отношения между отделните участници в процеса на планиране, както и неговите 

инструменти. По-широкото внедряване на ГИС-базирани информационни 

технологии, позволяващи обвързването на социални и пространствени данни, би 

позволило да се откроят местата и процесите, при които „правото над града“ е 

потенциално застрашено и има нужда да бъде изрично защитено. Това би позволило 

да се премине към следващо ниво на общуване между експерти, институции и 

граждани, и да се повиши общата им ангажираност в интерпретирането и 

отстояването на „правото над града“. 
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СКЕЛЕТНАТА КОНСТРУКЦИЯ КАТО ЕКСПЕРИМЕНТ ОТ 

СРЕДНОВЕКОВИЕТО ДО НАШИ ДНИ 

ас. арх. Милчо Томов 

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

1. Въведение

Разглежда се използването на скелетната конструкция в готическите сгради, с 

цел постигане на по-голяма височина. Разглежда се и по-нататъшното ѝ приложение 

като основополагащ принцип при проектирането на високите сгради от началото на 

19ти век, през Хай-тек-а и до съвременната архитектура. 

Какво прави Готиката и как го постига? 

Готиката се появява вследствие желанието за постигане на по-голяма височина. 

Тя е противоположност на популярната преди нея романска архитектура, но въпреки 

това стъпва върху най-важното й постижение: «...използването на равнозначни 

подпори, колони, които отделят централния от страничните кораби. Много скоро, 

тези отделни клетки ще се трансформират в травея, пространствената модулна 

единица, която стои в основата на Готиката.» [4] Готиката заменя масивните 

носещи стълбове, класическите римски полугръгли арки и дебелите ограждащи 

стени със скелетна конструкция. Цел е дематериализирането на материята на 

ограждащите стени, постигане на повече осветеност, извисяването на интериорното 

пространство и подчертаният вертикализъм в архитектурния образ на сградата. 

Това води до усложняване на конструкцията, която е основната специфика на стила. 

Появяват се нови архитектурно-конструктивни и декоративни елементи, като 

ребрата оформящи островърхите арки, аркбутаните и др. 
Разбира се за постигането на  голямата височина при готическата конструкция 

няма как да се случи без заздравяване на връзката между отделните елементи на 

ребрената конструкция посредством железни скоби, втулки и др. поставени в 

предварително подготвени отвори и залети с олово. 

2. Проблеми на конструкцията при търсене на височина

Един от основните проблеми при решаването на конструкцията на високите 

сгради се оказва вятъра и този проблем има два основни принципа на решаване. 

Чрез групиране на стоманени колони и греди в сърцевината на небостъргача 

инженерите създават твърда опора, която може да устои на огромни сили на вятъра. 

Вътрешното ядро се използва като асансьорна шахта, а дизайнът позволява много 

отворено пространство на всеки етаж (Фиг. 1а). 
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В процеса на доразвиване на високото строителство, като например кулата 

Sears в Чикаго, инженерите преместват колоните и гредите от сърцевината към 

периметъра, създавайки куха, твърда тръба, здрава като основната конструкция, но 

тежаща много, много по-малко (Фиг. 1б). 

а) Конструкция в ядрото б) Конструкция по периметъра 

Фиг. 1. Конструктивни принципи: а) описание на част а) на фигурата; б) описание; 

3. Готическа интерпретация през епохите

Афинитетът към готиката се появява неведнъж в историята на архитектурата 

под различни форми и с различни наименования. Причините за това са не само 

декоративизмът, носещ усещането за изящество, ами най-вече доразвиването на 

експериментът, наречен Готика посредством развитието на новите технологии в 

строителството и опознаването на по-новите материали, използвани в изграждането 

сгради и съоражения. 

3.1. Викторианска готика, неоготика 

Този стил  в архитектурата се заражда през средата на 18-ти век в Англия 

Неговата инерция продължава, като достига своя връх в началото на 19-ти век, 

когато все повече архитекти и учени, почитатели на Готиката се стремят да 

възродят този средновековен стил интерпретирайки, а понякога и директно 

имитирайки го в тогавашната архитектура. «Неоготиката се появява като 

контрапункт на преобладаващите по това време неокласически стилове. Сградите 

на парламентите в Лондон (Фиг. 4б), както и на този в Будапеща са характерни за 

неоготическия стил» [1]  Характерното за лондонския парламент е, че той възражда 

така наречената перпендикулярна готика - типична за Англия 

3.2. Gothic revival 

Така наричаното на български Готическо възраждане се основава на 

оригиналния готически стил, приемайки неговата основна специфика, а именно 

скелетната конструкция. Взаимстват се декоративни елементи, характерни детайли, 

бифорни и трифорни прозоречни отвори. Така, до средата на 19-ти век той се 

утвърждава като преобладаващ архитектурен стил в западния свят. «Първата му 

поява в САЩ е през средата на 19-ти век (1830-1860) и продължава до 30-те 

години на 20-ти век. Известни примери на това течение са Woolworth building (Фиг. 

2а), построена през 1913г. и е била най-високата сграда в света до 1930г.» [2] 
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а) б) 

Фиг. 2. Членение на фасадата: а) Woolworth building, Cass Gilbert, 1913; б) Seagram 

building, Mies van der Rohe, Philip Johnson, 1957 

. 

3.3. Модернизъм 

Плътната стена характерна за модернизма трудно би могла да се асоциира с 

готическо влияние, но неговото доразвиване и създаването на Интернационалния 

стил (Фиг. 2б) през 30-те години на 20-ти води до усъвършенстването на металната 

скелетна конструкция и дава началото на едно още по-голямо и по-целеустремено 

търсене на вертикала, което продължава и до днес. Следва още една трудно 

определима поява на готическите форми през 70-те години на 20-ти век, малко преди 

появата на постмодернизма, а именно Световния търговски център на Минору 

Ямасаки (Фиг. 3а). Архитектът използва принципът на носещото ядро от Фиг. 1а, но 

иззкарва на фасадата готически декоративен елемент - нервюрите по колоните, 

характерни за интериорното пространство в Готиката (Фиг. 3б). Те са извадени 

отвън като членение при оформянето на архитектурния образ на сградата и са 

стилизирани до 2D елементи. Строгостта и вертикализма на готическите елементи 

имат имат свойството изкуствено да внушат, че носещата конструкция на сградата е 

именно фасадното оформление. 

а) б) 

Фиг. 3. Фрагментарна перифраза: а) World trade center, Minoru Yamasaki, 1976; б) 

Cathedral Chartres, France, 1220 
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3.4. Постмодернизъм 

 Постмодернизмът се характеризира по-скоро имитация на отделни 

специфични готически елементи като стилизирана декорация или частично планова 

схема, но извадени от контекста на същността на Готиката. В по-голяма степен 

постмодернизмът не набляга особено на скелетната конструкция или поне не я 

изкарва на показ. PPG Place на Филип Джонсън (Фиг. 4а), където той използва 

стъклена огледална перифраза на лондонския парламент (Фиг. 4а). «Планът е 

прозаично модернистичен, само обвивката е пластично моделирана и разчленена на 

три- и четиристенни призми, я които се отразява обкръжението, живописно 

начупено» [3]  Джонсън използва принципа на вече доразвитата носеща конструкция 

на високи сгради от Фиг. 1б, но от друга страна изкуствено изкарва на показ и 

акцентира върху стилизираната носеща конструкция и тектоника на готическия си 

първообраз (също, както прави Минору Ямасаки в WTC). 

а) б) 

Фиг. 4. Архитектурната интерпретация: а) PPG Place, Филип Джонсън, Питсбърг, 

1984; б) Парламент Лондон, 1860 

3.5. Хай-тек 

Основното и най-общо между Хай-тека и Готиката е самият експеримент със 

скелетната конструкция и нейното изкарване навън с цел постигането на 

въздействащо пространство в интериора. Ярък пример за това е центъра Помпиду на 

(Фиг. 5а), Хонгконгска и шангхайска банка на Нормън Фостър, както и редица 

примери на Гримшоу, Либескинд и Кооп Химелб(л)ау най-вече по приложението на 

скелетната конструкция като начин за постигане на сложна геометрия (Фиг. 5б). 

Това течение се превръща в апотеоз на отношението към детайла и дава един още 

по-силен тласък към доразвиването и усложняването на скелетната конструкция. 

Това е повратния момент в близкото минало, благодарение на който съвременната 

архитектура продължава да се доразвива и успява да приложи нови параметрични и 

кинетични технологии. 
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а) б) 

Фиг. 5. Детайл на „сглобката“: а) Centre Pompidou, Renzo Piano Richard Rogers, 1977; 

б) Musee des confluences, Coop Himmelb(l)au, 2014 

3.6. Архитектура на 21-ви век. 

В днешни дни връзката с Готиката е все по-слабо четима на пръв поглед, но 

дадената ни от нея скелетна конструкция продължава да се надгражда и да се 

развива нагоре, използвайки нови и различни материали. През 2041г. ще бъде 

изградена най-високата сграда в Япония с височина от 350м, с изцяло дървена 

конструкция на архитектите от Nikken Sekkei. 

Изводи 

Архитектурата е постоянно надграждаща се професия във времето и всяка 

следваща епоха допълва и надгражда постигнатото преди нея. Принципите на 

Готиката са в основата на съвременната скелетна конструкция, както и в основата на 

небостъргачите и високите сгради въобще.  

Заключение 

Това, което може да се отбележи е, че еволюцията на скелетната конструкция 

се изразява в нейното олекотяване посредством подмяната на стоманобетона с по-

леки като тегло и сечение конструкции като метала и дървото и усложняването на 

конструктивните сглобки (тласък, за което дава Хай-тека. Това от своя страна 

спомага за внедряването на повече механизация в строителството, по-бързото 

изпълнение на строителството и не на последно място постигането на естетиката на 

сградата посредством самата конструкция, което превръща тектониката на сградата 

в своеобразна орнаментика, различна от самоцелната такава на Среднивековния 

стил. 
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СПОДЕЛЕНО ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕЗИДЕНТНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

Пламен Генов1, Елена Иванова2, Мила Арнаудова3, Рая Конева4 

Висше строително училище „Любен Каравелов”, гр. София 

SHARED DESIGN OF RESIDENTIAL RESIDENTIAL BUILDINGS 

Plamen Genov, Elena Ivanova, Mila Arnaudova, Raya Koneva 

„L.Karavelov” civil engineering higher school-Sofia 

Abstract: In practice, the preferences of the client, owner, investor, not exactly 
related to architecture, change the original design of the designer, imposing a new 
design or change during construction. This is also a condition for shared design. The 
aim of the research is to present measurable limits of the shared design, in the 
process of conducting a verbally structured interview with the assignor. 
The object of the research are functional-compositional, volumetric-spatial and 
facade-artistic solutions of constructed residential buildings. 
The research is in connection with the systematization of results from completed 
architectural projects, created on the basis of a shared concept. 

Key words: residential-yard complex, residential-household complex, residential-
economic complex, family dwelling, shared dwelling. 

1. Въведение
Начина на обитаване на едно жилище не винаги предполага то да се нарича 

"еднофамилно" или многофамилно, а съобитаването, и общежитие. Много по-точно 
в условията на "общество на споделените услуги" е наименованието "домакинство", 
но в още един или друг смисъл - което се формира не от семейство, нито от 
състуденти-съквартиранти или работници-бекяри, а от претенцията на хора със или 
без стигма за защита на индивидуалността им. В този смисъл те не винаги са 
защитени от насилие жени, хора с увреждания или без родители. По-често това са 
хора с нетрадиционно разбиране за естеството на съобитаване, излизащо извън 
рамките на професионалния опит и академично знание на архитекта, но от 
изключително значение за психическия им комфорт и социализация. В този ред на 

1 Пламен Генов, гл. ас.  д-р архитект, ВСУ „Любен Каравелов”, София, e-mail: arch_genov@abv.bg 
2 Елена Иванова, д-р психиатър, "Александровска болница" - София, e-mail: helen_aivan@abv.bg  
3 Мила Арнаудова, архитект завършила ВСУ "Любен Каравелов",  e-mail: mila_arnaudova@abv.bg  
4 Рая Конева, студент, ВСУ „Любен Каравелов” , София, e-mail: rai4eto_991@abv.bg 
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мисли, ако умствено изостанал е затруднен да влезе в голямото общество на 
обикновените хора, те от своя страна са интелектуално затруднени да влязат в 
малкото общество на богатите. Така и двата вида хора са с интелектуален дефицит. 
Разликата е само в степента и вида на претенцията, но именно тя се превръща в 
свръх ценна тема на обитаване, различна от създаваните от архитекта. Това 
"несанкционирано" обитаване е претенция за независимост от "професионалния тон" 
на тесни специалисти и "добрия тон" на монолитното администрирано общество или 
малка самоуправляваща се общност. То е социална претенция и самочувствие, на 
основа на сателити, монитори и спедиторски фирми, за директен контакт със 
складове, без посредници - магазини и разрешаващи чиновници. На мястото на 
традиционните общности създадени на основа съсловие, възраст, пол, етнос, идват 
стопански независими функционални двоици - творец и подпомагащ го, които не са 
традиционното семейство. Подпомагащия е "нает" от Интернет - от банка със 
специалисти на случаен принцип, и не само съобитава, но и работи с твореца по 
договор. Творецът е такъв на базата на лично преживян първичен сетивен опит и 
"проиграни" първични майсторски практики - сертифицирани от адхок-екипи. Така 
домакинството-двоица претендира за домашни патенти и домашно производство, 
превърнато почти в домашна религия, ползващи собствени: идиоми; герб; кодекс; 
домашна библейска история; превръщащи дома в резидентно жилище. Тук думата 
"резидентен", взета от европейски езици, и в още един аспект означава: "който 
живее", "непрелетен", (но и) "временно пребиваващ" (в) "учреждението си" 
(създадено, дори) "в паметта на компютър", (и това) "местопребиваване", 
"местослужене", "местожителство" (съчетава): "къща", "дом", "луксозно жилище", 
"средище", "седалище"; "местност", "страна" (в които се) "крие" (и се чувства) 
"столичанин" (и от където) "иска сметка" (и) "извършва проверка". В този смисъл 
резидентния човек и дом са независими от "кредита на доверие", превръщащ и 
новото информационно общество в новото средновековие. 

2. Изложение
Манастирите в Западна и Източна Европа, индианските резервати в Северна 

Америка, комуналните толстоистки домове в Русия, социалните жилища в Англия; 
кибуците в Израел, ашрамите в Индия, домашните евангелски църкви и убежищата 
за мигранти по целия свят, освен исторически обособили се общности, са и вид 
устройство на територия - жилищно-дворищни комплекси, близки до устройството 
на чифлик, не до махала, купно село, град. Единичния двор в Западната част на 
Стара планина, наричат "държава", което само по себе си говори за отстояване на 
независим начин на живот в овладяна и култивирана територия. В Странджа 
планина го наричат "чифлик" - "голямо частно имение за земеделие и скотовъдство", 
но свързвайки значения на думата "чифлик" от европейски езици, ще разширим 
смисъла му. Означава: на испански - пребиваване във "ферма", в "жилище", във 
"вила", в помещение" за извършване на "къщна работа", "имение-владение", носещи 
"богатство"; на английски - "парче обработена земя" "непосредствено до къща" - 
"пасище", "житница", "дадена на заселник", която "дава под аренда", или "продава 
правото си да получава данъци"; на френски - "собственост" на "твърда земя" и 
"сгради в" нея, даващи "устойчивост, увереност, постоянност, стабилност" за 
безусловни" решения, другото значение - "греда на покрив" е метафора на "защита"; 
на италиански - "работя в" "доходно стопанство"; на немски - "недвижимо 
имущество", изпълнено с "материали" и "продукти", представляващи "делимо благо" 
за споделено ползване. Последното е в смисъла на: "сдружение на земеделци" - 
английски; и "кооперативно стопанство" - френски. Краткия етимологичен анализ на 
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"единичен двор" го посочва като: архитектурно оградено и защитено, и в правен 
смисъл, пространство и време - овладени, усвоени, индивидуализирани, подчинени 
на индивидуален маниер и манталитет, на доверие в собствените сили, за разлика от 
време и пространство регламентирани от обществен договор изискващ социални 
роли от личност в зависимост от характер и темперамент, и с това и обществено 
договорен кредит на доверие. Разликата е, че докато манталитета и маниера са 
преднамерени и изкуствено изработени, и с това "обслужват" ирационални тежнения 
на човешката душа, то характера и темперамента са повторими мотиви - социални 
"инстинкти", почти "нагони", наложени ни отвън или от природата. Първите ни 
правят независими в намеренията ни, вторите - регламентират. Така срещата между 
единичен двор и корпоративно обкръжение е среща между преживян - усетен и 
осмислен индивидуален сетивен опит родил се в общението на интерпретираната за 
целта занаятчийска двоица - творец-асистент, и обществено споразумение 
санкционирано от тесни специалисти, на основа образование. Корпоративното 
обкръжение може словесно да се онагледи чрез музикалния термин "симфония", при 
която всеки инструмент има тема-пъзел - част от общата музикална картина и с това 
е зависим - изпълнява роля, и се нуждае от всички други инструменти. Ако е 
строителство е съвместно предприятие - един предоставя собственост, друг - 
инвестира, трети - строи, четвърти - проектира и накрая всички получават 
апартамент. Ако е проектиране, то не е споделено, а допълващо се, дирижирано. 
Обратно, при полифонията всеки инструмент изпълнява цялостното музикално 
произведение - цялата тема, със собствен тембър-звучене - заради материала, от 
който е направен, и значи притежава индивидуалност и независимост от другите 
инструменти. Ако е проектиране, то е споделено - проектиране на независим начин 
на живот, изразен на собствения, индивидуален език и на проектанта, и на 
възложителя. Следва илюстрация чрез проекти на арх. Пламен Генов подпомогнати 
от д-р Елена Иванова от споделено-полифонично проектиране, следващо "музикални 
акорди на душата". Като мото и в резюме е представена свръх ценната тема на 
Възложителя, извлечена чрез методика акцентираща върху неговия маниер-
манталитет, и не върху характер-темперамента му. На фиг.1 свръх ценната тема на 
начина на живот метафорично среща планински и пустинен манталитет и маниер - 
втория обслужващ. Наклонения по протежение на стълбището цветарник е 
материализиран щрих на връзката къща и "планинска земя" - "родила" живот, който 
се катери все по-високо по стръмния покрив на алпийска хижа несвойствена за 
центъра на София, за да срещне небето - "покрив на света". Плоските покриви на 
сградите около къщата са метафора-антиномия на равна пустинна земя родила живот 
"пълзящ като влечуго". "Устремен към висини" тук е материализираната метафора. 
На фиг.2. свръх ценна тема на съобитаване е философията на сезонната сауна.  След 
сауна: през зимата тялото "рови" снега; къпе се в студения дъжд на късната езен; 
облива се с ледена вода през лятото. И през всички сезони яде дивеч печен на открит 
жив огън. Около ядрото на къщата - сауната, подпомагащи я помещения "хранят 
душата" чрез музико-, библио-, светлинна-, терапии, извършвани от платени лични 
асистенти - мислени за "антични роби". Домашни театър; карнавал; маскенбал са под 
формата на терапии - на открито. Къщата на фиг.3 следва мисълта на  Джордж Оруел 
- писател: "Когато човек е богат може да живее и бедно, но когато е беден, той е 
просто никой". Богатият живее в семпла къща за да не гнети безимотните, но 
утилитарното ѝ решение, би дразнило чувството му за превъзходство. За това в 
разпределението ѝ са вмъкнати функционално необосновани моменти, 
преодоляващи регламентиращата утилитарност, генерираща зависимост от тесни 
специалисти: втория етаж без нужда е изнесен над първия, с което губи се застроена 
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площ, но това богатия може да си го позволи. Къщата не следва правия ъгъл, а е с 
безпричинни отклонения от него от по 7̊, които се усещат. Стълбите към втория етаж 
са без парапет - без ограничение и обществено приета нормативна грижа за 
сигурност. Без нужда и на случайно място в хола има колона, а обратна греда, която 
трябва се прескача, разделя балкона на две. Свръх ценна тема - "на лов за случая" - 
сърце на къщата е стаята за оръжие. Гости - подпомагащи самочувствието на 
домакина, ще слушат ловни истории, и ще разглеждат препарирани животни по 
стените. "Къща с ръце" на фиг.4. е инспирирана от мисълта на Артур Шопенхауер - 
философ: "Ако нямаш шанс - създай си го сам". От терена се влиза в три изолирани 
един от друг етажа, чрез частично открити / покрити стълбища - извън контура на 
разпределението ѝ, и без да са евакуационни. Вътрешна стълба, тръгва от първия 
етаж и забива в нищото -  метафора на "неумолимата съдба". Етажите не се ползват 
от различни семейства - собственика е един, той има един син, който ще си строи 
своя си къща. Преустройството е проблемно - премахнати са всички вътрешни 
колони на първия етаж, а колоните от втори и третия етажи са насадени върху дебела 
плоча. Къщата кани на гости "късмета да оцелееш", например, при земетресение, а с 
това и "шанса да спечелиш" живот, както късмета понякога "гостува" в казино. Във 
фиг.5 концепцията е за къща "изяждаща" времето. С раздробяване на къщата, 
обикновено мислена като цялостен обем, мислено се раздробява и време-
пространството. Всички тези създадени, чрез раздробяване на архитектурата, като 
със зъби, малки, но много времеви моменти се преживяват субективно - времето се 
насища с подробности удължава се, раздува се, пълнее. Любопитството разтяга 
времето - зад всяка чупка се предвижда монтиране и демонтиране на скулптори и 
релефи, поставяне на растителност в кашпи. Свръх ценна тема е да си имаш частна 
"фабрика" за удължаване на живота. Във фиг.6, концепцията е за "Къща-кръчма". 
Навесът, извън основното разпределение, се преустройва във второстепенна 
квартална кръчма. Да имаш такава в собствения си двор е възможност не ти да 
ходиш в кварталната кръчма, където не си собственик, а съкварталците ти "по 
чашка", "да ти идват на крака". Няма да плащаш данъци, нито трифазен ток, но 
приятелите ти вече няма да ходят в кварталната кръчма, а ще си пият с теб в къщата 
ти, в истинска кръчмарска обстановка - нещо различно от традиционната домашна 
механа, и ще "бистрят политиката". Така се удовлетворява чувството, че от тази 
кръчма може да тръгне собствено политическо движение от избрани приятели - една 
"бирена" партия, която и да не спечели изборите, ще "гали и раздува" 
самочувствието ти, а приятелите ти ще са подпомагащи това ти дело. Останалите 
къщи също са съобразени с душевни "изблици":  фиг. 7. "Немска коректност да лъха 
от къщата"; фиг. 8. "Да е по-селска от селските къщи"; фиг. 9. "Да прилича на къща 
кацнала върху кораба на Ной, за да се стигне до обещаната-обетована земя"; фиг.10. 
"Къщата да е група от три залепени къщи - да си имам собствено село". Предикат за 
къщата на фиг.11. е репликата: "Всяко отхвърляне на гръко-римския стил води до 
деградация на социум и душа. В къщата да се вгради "инстинкта" от който израстват 
социалното визионерство и ексхибиционизъм: стълбите в етажите да са проектирани 
за постамент на живата статуя на собственика; стените да не стигат до тавана за да 
провокира стремежа за надничане и показване; движещ мотив да не е ползата и 
красотата. Красотата ще спасява света (Достоевски), а аз само себе си, чрез моята 
идея за къща." Във фиг. 12. е на лице противоположния конструкт: "Ако премахнем 
чупките при терасите - те са само 25см., хотела ще заприлича на селска кооперация - 
така сградата няма да се изявява, че се показва, няма да предизвиква любопитство, а 
тихо ще произвежда пари". Чупките не бяха премахнати и това предизвика силно 
неодобрение у Възложителя - притежаващ друг хотел - тип "дворец".  
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Фиг.1. "Къща-хижа" - центъра на София Фиг.2. "Къща-сауна"- Княжево 

Фиг.3. "Къща-аспидистра" - Банкя Фиг.4. "Къща с ръце"- под Витоша 

Фиг.5. "Къща-хронос" - Горна Баня, Фиг.6. "Къща-кръчма" - Обеля 

Фиг.8. "По-селска къща" - с.Буря, Фиг.7. "Немска коректност" - с. Ясна поляна 
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Изводи 
В "общество на споделените услуги", всички сме на "кредит на доверие, и 

рационалните мотиви на архитекта, структуриращ обеми и пространства, не създават 
душевен комфорт - и в най-удобната и красива къща длъжника не спи спокойно. 
Това дразни самолюбието - основа на ирационални тежнения в човешката душа. 
"Уравновесяват" ги стари майсторски практики: на източни основи заравят бутилка 
светена вода - християнска традиция; махмудия - ислямска; колят агне - 
паганистична. Дават тайно име на къщата. Не строят до "нечисти" места: гробище; 
запустяла къща; мелница. На място, където куче, не котка, легне да спи, слагат 
родителското легло. Не спят с глави на запад, "като мъртвите". С отгласи от 
контактната / на подобието магия в строителната обредност, човек се е опитвал да се 
опълчи на съдбата, разбирана като воля на боговете. В Елада той е воювал с боговете 
чрез технологията - "наука за измамата" (от старогр.). Чрез технология днес "мами" 
природата, но не и древната си ирационална душа. Решението е "хващане" на свръх 
ценната ѝ тема с графично и словесно интервю. Обективният анализ изискваше 
контролна група, тук арх. Мила Арнаудова, и студент по архитектура Рая Конева. 
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ARCHITECTURE AND SOCIALIZATION - SEARCH FOR CONNECTIONS 

Plamen Genov,  Elena Ivanova, Iliana Stoynova, Maya Kehayova, 
Jacqueline Dimitrova 

„L.Karavelov” civil engineering higher school-Sofia  

Abstract: In the architectural forensic technical expertise is a possible task to 
assess the degree of ability of the architectural form to socialize. The forensic 
expert - architect will have to give an opinion within its competence and beyond the 
opinion of the experts - humanitarian specialists. The aim of the research is to 
create a scale for classifying the architectural form as independent and self-
valuable, based on geometry generated by primary sensory experience - common to 
all people. The object of the research is the architectural form interpreted within 
the framework of extremely abstract geometry, outside of stylistic accessories and 
time definitions, which give it value of socially agreed. The research is in 
connection with finding a methodology for design and evaluation of socializing 
architectural forms addressed to residential type of housing 

Key words: emotional-semantic-morally colored geometry, primary sensory 
experience, socialization 

1. Въведение
        Оценка на способността на неизобразителната архитектурна форма, да 
"подпомага" здравето се налага, когато затворник съди държавата, че "тъмната" му 
килия го разболява. Съдебният експерт-архитект може да отговори след като е 
изчислил отношението: площ на прозорец, към площ на под, и то е над 1/6. Но няма 
методика определяща граници, в които е възможно измерване, когато задачата е 
оценка на "способността" на абстрактно-геометричната архитектурна форма да 

1 Пламен Генов, гл. ас.  д-р архитект, ВСУ "Любен Каравелов", София, e-mail: arch_genov@abv.bg  
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социализира. За целта в доклада интерпретирани термини от строителното 
инженерство и топография, "подпомагат" създаването на архитектурна квалиметрия. 

2. Изложение
 В интердисциплинен порядък дори разцветките на архитектурната форма са с 

психологически оттенък - бялото на мрамора не е бялото на варовика, червената 
тухла не е керемидено червена. Цвета има и социален оттенък по човешките посоки: 
червено - ляво - обществено разпределение и администрирана икономика; синьо - 
дясно - свободно договаряне и пазар; на преден фон - авангарден порив; на заден - 
консервативен статус; изсветлен - сакрално извисяване; потъмнен - хтоничен залез. 
Правата и крива линии, също препращат двояко, например, към "праволинеен 
характер" или "лъкатушеща мисъл". Тази двоичност е възможност за мислене / 
чувстване в антиномии - приема диалектиката за основа на скáли за измерване. Така 
чрез скалата на проф. Вайнингер ще свържем геометрия, пол и характер, по начин по 
който "геометрията на тялото" ги свързва. Творец обитава единия ѝ полюс, 
деконструктивност - другия, а неинциативност в духовен и социален аспект "живее" 
в геометричната ѝ среда-нула - в безплодието на хермафродизма. Чрез графично 
построение в 2 измерения на математична интерполация ще свържем абстрактна 
геометрия с прогностика, визирайки подвижен "център на тежестта". В скáлата на 
проф. Кречмер - психиатър, частното на "шизо" и "цикло" радикалите в личността е 
"норма", когато е "1", а изместването между тях предполага уклон и към професии - 
шизоидите стават инженери, циклоидите - художници, и т.н. В средата на скалата 
може да поставим архитекта, между техника и изкуство - възможни полюси. Дали 
професията е биологично предопределена от пропорция е извън компетентността му, 
важно е само, че числото "1" е метафора на геометричен център, а графично 
построение освен на интерполация между полюси, е възможно и за екстраполация 
извън линия в точката на епилептика. Така в 3 измерения, свързваме абстрактна 
геометрия и психология. В "Ф-скалата" на проф.Адорно - социолог, чрез 
геометричен еквивалент на интерполация / екстраполация, свързваме геометрия и 
социология. Тази скала предполага норма в област между полюси - "авторитарна" и 
"тоталитарна" личност, и геометричния им център - безличния "битов" човек, 
еднакво опасни за общественото здраве. Негативната диалектика включва и трети 
полюс, в "социологическа" равнина - хора на ъндърграунда.  
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Изчислението между полюси чрез интерполация / екстраполация, по линия или 
върху площ се изчерпва в една обмислена в архитектурен смисъл триалектика - 
"Теория на контакта" - проф. Манолов. При нея контактът между полюсите, също е 
активно начало и основа на "функционален атом". Работещият атом, като "мотор" на 
движение в някаква посока може да се представи чрез пределно геометричното 
понятие от строителната механика - "двоица" създаваща "въртящ момент", а значи 
движение. Това определено води до огъване на строителното изделие - греда, а защо 
не и на социум или психика, при което правата линия отстъпва на крива, равнината 
на огъната повърхнина, ръбестото на валчесто тяло - възможни степени на свобода 
или зависимост, които може да се пресметнат. Някъде между опън и натиск в проста 
греда, резултат от това огъване се появява "нулева", нека я наречем и "равновесна" 
линия - основа на друга скáла за измерване. "В материал" и пространствено може да 
интерпретираме така: ако между две реки течащи в противоположни посоки 
прокараме канал, то теченията се погасяват или в средата на канала или някъде в 
него - зависи от интензивността на теченията. Но и да текат в една и съща посока пак 
се уравновесяват в канала между тях. С други думи посоката на силите, които 
създават антиномия, няма значение - двоицата сили поражда равновесие. Това 
равновесие на двоицата може да се интерпретира и чрез триъгълник, например, сили 
в равнина, намират своята равновесна резултантна в триъгълник. Именно стойността 
на тази резултантна е изместването на този център на тежестта - неговия потенциал. 
Триъгълната конфигурация е устойчива защото правоъгълник натиснат в единия си 
ъгъл може да се деформира до ромб, но триъгълник в идеалния случай, не. Тази 
"триъгълна" устойчивост е по-голяма от на другите фигури с нарастващ брой страни 
- четириъгълник, петоъгълник, и така до кръг, ако не са съставени от триъгълници, 
изградени посредством диагонали. В този ред на мисли за целта на изследването от 
топографията ще интерпретирамe онази част от нея, свързана с триангулачната 
мрежа, разбирана като координатна система и скáла. Правата линия представена в 
компютърните приложения чрез манипулатори, поставени в началната, средната, и 
крайната и точка, може да се разгледа и като "редуциран" равнобедрен триъгълник. 
На терен определянето на точка в равнина по две точки и разстояние между тях, 
става чрез „права” и „обратна” геодезична засечка. Ако поставим в двата края на 
„измерима” отсечка две засичащи звук станции, то тогава по ъглите, които звуковите 
лъчи от, например, стрелящо оръдие сключват със станциите, и дължината на 
отсечката, може да „засечем” точното му местоположение. Ако то се мести, се 
променят и ъглите на построимия с далекомер „виртуален” триъгълник. Той се 
сплесква или изостря – триъгълника е „динамичен” и вече разностранен. Ако се 
сплеска до отсечка, третия му връх, ще лежи някъде между полюсите ѝ, и точното му 
положение ще може да се определи чрез интерполация, а в случая, когато един от 
ъглите на началния триъгълник е тъп - и чрез екстраполация. Налице е измерване в 
линейна скáла, а ако назначим на полюсите и категории от хуманитарни и 
технически дисциплини - и тяхното отношение (частно), степен (произведение), 
тежест (изо-, или динамична симетрии). приведен в движение от собствен вътрешен 
"мотор" - контакта - частното, което също е двоица интерпретирана в 
социологиченки план като "създател и подпомагащ го ". В академичната йерархия 
тази двоица е професор-асистент, в занаятите - майстор и калфа, и т.н. Тази изнесена 
извън социум и душа движеща двоица - контакт, може да се абстрахира, до 
категории от механиката, динамиката, кинематиката и после да се измери, притегли. 
Но може и да се разруши нейното предопределящо "моментно" движение, при 
включване на ирационалните тежнения на човешката душа, чрез малкото, но 
преднамерено изменение на оригинала на майстора, при копирането му от калфата. 
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В този смисъл архитектурата не се подчинява само на двуполюсната диалектика 
"техника-изкуство", а страните на архитектурата са повече: функция, конструкция, 
икономика, форма, технология. Тук имаме "свободата на избор"  към кой от петте 
полюса да се приближим, а наличието на избор освобождава, за разлика от 
двуполюсната диалектика или еднополюсната метафизика, като последната 
илюстрираме така: "светлината не е противоположна на тъмнината, а само по-малка 
нейна степен". Измерване на самоценността на архитектурна форма чрез геометрия, 
може да започнем с определяне на една точка от нея, по отношение на тримерна 
динамична скала, чийто полюси са социални и психологически феномени, а 
степените им ще определяме като пропорции чрез геометрично построение - 
интерпретация на математическите методи екстраполация-интерполация. Ако 
успеем да го направим с една точка от архитектурната форма, "натоварена" и 
"пренасяща" социално-психологически и нравствени категории, ще го направим и с 
всичките ѝ точки. 

Фиг. 2. Редуциране на динамичен триъгълник до права (черт. - Ж. Димитрова) 

В равнина или огъната повърхнина са необходими 3 полюса и тогава мерната 
скáла се трансформира в измерителна площ, а ако прибавим още едно измерение - 
тогава, устойчивия или не триъгълник от геодезичната мрежа "еволюира" в мерна 
пирамида с основа триъгълник, 3 триъгълни стени, 4 върха, 6 ръба. Тази 
"геодезична" пирамида, ни позволява да засичаме точка в пространството, чрез 
геодезични координати при понижение или превишение спрямо точката, на която 
сме застанали, и лежаща в равнината на основата на пирамидата определена от 3 
точки. Разширявайки темата, можем да кажем, че от равностранни геодезични 
пирамиди може да се изгради "скелета", конструкцията на всяка форма при едно 
диференциално математическо усилие, което свежда размера на ръба на пирамидата 
почти до нула. Триъгълник в равнина и пирамида с триъгълни стени в пространство, 
избираме, защото това е устойчива конструкция. Подложен на натиск квадрат се 
деформира до ромб, но диагоналът му разделящ го на два триъгълника го прави 
пространствено устойчива - прътова конструкция, ако го изпълним „в материал”. 
Това може да се интерпретира и като площна скáла за измерване на устойчивостта 
на архитектура, психика, социум, ако приемем, че пирамидата е функционален атом, 
така, както е разбиран в "Теория на контакта" и произтичащата от нея триалектика - 
контакта като трети активен полюс. 
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Фиг.3. Редуциране на динамична пирамида - пространствен модел 
до триъгълник - площна фигура (черт. М. Кехайова) 

С нарастване на броя на ъглите, триъгълникът "еволюира" до окръжност, а 
пирамидата - до кълбо. Всеки начупен контур е като производна от предишния - с 
по-голям брой ъгли и страни, а горна граница на това нарастване е окръжността, при 
долна граница - триъгълник. Респективно, долна граница за пространствените тела е 
пирамида с триъгълни стени, а горната - кълбо. "Пропорциите”, дават възможност за 
„регистриране” на „устойчиви” върхове, ръбове, стени, по метода на правата и 
обратна геодезическа засечка. Между полюсите - геодезично кълбо и геодезична 
триъгълна пирамида, стои геодезичен конус - норма, който е преход между 
пирамида и кълбо - техен хибрид, и това вече е обемна измерителна скáла. 

Фиг. 4. Геодезична пирамида, конус, кълбо (черт. - М. Кехайова) 

Чрез преходите - динамични между кълбо, пирамида и конус, целия 
материален свят, може да се сведе до валчести / ръбести тела - архитектурни обеми 
разположени в огънати / начупени архитектурни пространства, а начупената / 
огъната линия, равнината / огънатата повърхнина, валчестото / ръбесто тяло свеждат 
всяка сложна форма до първична майсторска практика и до първичен сетивен опит 
общ за всички хора, които стават предикат за усещане / смисъл, предпочитание / 
избор. Докато първичната майсторска практика възниква в отношението творец-
подпомагащ го - контактната двоица, то илюстрация за първичен сетивен опит, е 
например, когато огъваме права пръчка, в един момент тя се чупи - ето първичен 
опит за право и криво, и резултат. Всичко това е само геометрия, но изрази като 
„превит гръб” или „праволинейна мисъл” са интерпретация в емоционален, смислов 
и нравствен план  на усещането ни за геометрия наследено от първичния ни сетивен 
опит и майсторски практики, основани на преднамереност, по късно продуцирала 
опита и с това науката. Постановената измерителна скала от три тела – „пирамида”, 
„конус” и „кълбо”, създава възможност за използване на интерполацията и 
екстраполацията за пространствено времева-регистрация на всякакви феномени, а 
значи и на архитектурни. Може, например, да предположим, че правото и кривото се 
свързват със „статиката” на метафизиката, с „кинетичната природа” на философията, 
наследена от диалектиката ѝ, като ни представят "еволюцията" на строителния калъп 
/ леарската форма до метафизичното понятие "форма", а строителния втечнен 
материал, до философското понятие "материя". "Твърдата" форма интерпретирана 
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като съдба, мит, нравственост, а втечнената материя - като живота на един човек 
отливащ се и застиващ във формата архетип, прототип, образец, канон. Днес 
формата е алгоритъм, материята - нули и единици. Но, ако пространството е нула, а 
обема единица? Такава скала регистрира интерпретирани „сетивни” предпочитания 
и майсторски практики и опит, чрез агрегатни състояния. Но, колко на брой върхове 
са оцелели при едно динамично редуциране на кълбото през конус, до триъгълна 
пирамида? „Изкуствения подбор” на човешкия ум, реминисценция от „естествения 
подбор на природата” както го е разбирал Дарвин,  ни подсказва, че  предпочитана 
форма, в която се е отливала историческата магична, религиозна, научна мисъл е 
функционалната измерителна-пирамида с четири триъгълни стени, четири върха и 
шест ръба. Да видим, как това се илюстрира чрез „архитектурни стилове”. Най-общо 
една такава триъгълна пирамида е възможна при четири полюса: функция, 
конструкция, форма, икономика. В зависимост към кой полюс се приближаваме 
може да класифицираме архитектурни стилове или да дефинираме уклони към : 
функционализъм; конструктивизъм / деконструктивизъм; формализъм с всичките му 
разновидности; минимализъм / украшателски стил. Възможни са и преходи между 
тези полюси, например, функционално-конструктивистични стилове. Усложняване 
на пирамидалността и въвеждането на върховете технология и материал, само биха 
прецизирали изследването - подобно на отношението между бързопис и сакрално 
писмо. Но и дефиниране на стилови уклони, например, хайтек / нискотехнологична 
сграда. Други полюси могат да бъдат "институция" и "социална услуга в общността", 
и тогава вече ще имаме база за измерване и социализацията, която предизвиква една 
архитектурна форма, чрез дефиниране на степени на доближаване или отдалечаване 
от институционалния синдром, имащи материален еквивалент в елементите на 
интериорното или екстериорно решения. 

Изводи 
След извършването му постановяваме, че координатна система за регистриране 

на социалния ефект от архитектурната форма в резидентно жилище или в 
институция, може да съдържа, например, емоционална, смислова и нравствена ос. В 
този случай геометрията е емоционално-смислово-нравствено оцветена. При 
включване и на координатата време, постулираме и хармонично, в смисъл на 
едновременно или мелодично - последователно нарастване / намаляване по тези оси. 
Така може да "дескриптираме" качества в площ и пространство, но и да "сглобяваме" 
качества като обемно тяло. Но тук площ и тяло са скáли. Така и в двата случая е 
възможно измерване. В първия като процент, при геометрично построение на 
екстра-интерполиране, а във втория чрез отношение в абсолютни числа на: 
огънатост / праволинейност; правилност / неправилност; ажурност / плътност; 
нарастване / намаляване; абстрактност / конкретност; раздвиженост / статичност. 
Обективният анализ изискваше контролна група, в случая Илияна Стойнова - 
строителен инженер, Мая Кехайова и Жаклин Димитрова - студенти по архитектура.  
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CURRENT PROBLEMS IN THE PREPARATION OF GENERAL 

DEVELOPMENT PLANS OF THE SECOND CATEGORY 

MUNICIPALITIES. EXAMPLES FROM THE MUNICIPALITY OF GOTSE 

DELCHEV 

Svetlozar Blagoev 

DZZD Consortium Urban Group. 

Abstract: 

The report presents the current problems that have been identified as a result of the 
work processes in the preparation of general development plans of the municipalities 
of the second category. The research focuses on the relationship and dependence 
between the initial data necessary for the development of general development plans 
of municipalities and the problems associated with the work processes. The results of 
the research can be used as a basis for solving the problems in the preparation of 
general development plans of municipalities. 

Key words: general development plans, municipalities, urban planning problems. 

1. Въведение

През последните години бе отделен значителен финансов ресурс както на 

централно, така и на местно ниво за изготвяне на общи устройствени планове на 

общините. Изготвянето на общ устройствен план на община е сложен и отговорен 

процес. Важна задача в този процес е формулирането и анализирането на 

възникналите проблеми по време на работните процеси и определяне на насоки за 

разрешаването им.  

2. Изложение

При изготвянето на общи устройствени планове на общините през последните 

години се явяват редица особености и проблеми: 

1
 Светлозар Благоев, инж. урб. , гр. София, ул. Отец Паисий № 47, ат. 3, geocenter@mail.bg 
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2.1. Проблеми с набирането на информационна и техническа основа, 

необходима за изработването на устройствените планове. 

Основните постановки по набирането на изходна информация за изработването 

на общите устройствени планове е регламентирано в чл. 115 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) (посл. изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020 г.), а 

именно „За изработването на устройствените планове се ползват данни от 

топографските карти, кадастъра, нивелационните планове, специализираните карти и 

регистри и други в цифров и графичен вид, както и други данни от 

специализираните информационни системи на централни и териториални 

администрации и на експлоатационните дружества.“ 

2.1.1. Основен проблем, свързан с изходната информация за изготвяне на 

общите планове, са данните от кадастъра. По официална информация на Агенция 

по геодезия, картография и кадастър, към момента 96,22 % от територията на Р 

България е покрита с одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР). 

Този процент наистина е впечатляващ, но в действителност той се дължи най-вече на 

преобразуването на картите на възстановената собственост (КВС) в кадастрални 

карти и кадастрални регистри. В по-голямата си част урбанизираните територии на 

населените места и селищните образувания нямат изработени и влезли в сила 

заповеди за одобряване на КККР, като по този начин се създават условия за 

образуване „контактна зона“. Тази зона се изразява в констатиране на застъпвания на 

граници на урбанизираните територии, отразени в кадастралните и регулационни 

планове и границите на територии с друго предназначение по КВС или оформяне на 

„бели“ петна – територии без определено предназначение, ограничени между 

строителните граници на населеното място и границите на територии с друго 

предназначение по КВС. 

Тези обстоятелства оказват сериозен проблем при определяне на строителните 

граници на урбанизираните територии в процеса на изработването на общите 

устройствени планове на общини (ОУПО). За водещи в подобни ситуации се считат 

границите, определени в КВС. 

2.1.2. Основните проблеми при нaбaвянето на нeoбxoдимaтa изxoднa 

инфopмaция са свързани най-вече с елементите на инжeнepнитe мpeжи и 

cъopъжeния. Информацията cлeдвa дa бъдe пoдaдeнa oт cъoтвeтнитe 

eĸcплoaтaциoнни дpyжecтвa ("Eлeĸтpocнaбдявaнe", "Boдocнaбдявaнe и ĸaнaлизaция" 

и т.н.). Πpaĸтиĸaтa oбaчe пoĸaзвa, чe в пoвeчeтo cлyчaи тeзи дpyжecтвa пpeдocтaвят 

предимно тeĸcтoвa инфopмaция, а aĸo имa и гpaфичнa тaĸaвa, тя e нaй-чecтo в 

cxeмaтичeн вид и нямa пpяĸa обвързаност с територията. Bcичĸo тoвa зaтpyднявa 

знaчитeлнo пpoцeca пo oтлaгaнeтo й въpxy плaна и пpaви нa пpaĸтиĸa инфopмaциятa 

нeизпoлзвaeмa. Toвa вaжи в ocoбeнa cтeпeн зa вoдoпpoвoдитe, тъй ĸaтo тe ca 

пpoĸapaни пoдзeмнo, a пoчти нямa oбщинa в Бългapия, ĸoятo дa поддържа актуален 

кадастър на подземните проводи и съоръжения. 

Единствените елементи на инженерната инфраструктура, които могат да бъдат 

приблизително коректно означени в плана, ca площните (точковите) обекти (eл. 

пoдcтaнции, тpaфoпocтoвe, пoмпeни cтaнции, пpeчиcтвaтeлни cтaнции зa питeйни и 

oтпaдни вoди и дp.). Bcичĸи ocтaнaли линeйни елементи (eлeĸтpoпpoвoди, 

вoдoпpoвoди, канали и др.) нe мoгaт дa бъдaт коректно oтpaзeни върху графиката, 

пopaди липcaтa нa дигитална изxoднa инфopмaция зa тяx. B тoзи cмиcъл cитyaциятa 

c трасетата на надземните eлeĸтpoпpoвoди e леко пo-oблeĸчeнa, тъй като графични 

данни за тях мoгaт дa бъдaт частично извлечени от едромащабните топографски 

карти и картите на възстановената собственост (KBC). 
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Липсата на дигитализация на изходната информация води до непълно и/или 

некоректно графично определяне на разположението на мрежите и съоръженията на 

инженерната инфраструктура и сервитутните им зони, което пък от своя страна 

влияе негативно върху последващи етапи на планиране и проектиране на 

територията, които са йерархично обвързани с предвижданията на общия 

устройствен план на общината. 

2.1.3. Друг срещан проблем, свързан с изходната информация за изготвяне на 

общите планове, са данните за обектите на недвижимото културно наследство 

(НКН). Данните за НКН, необходими за изготвянето на ОУПО, се предоставят от три 

отделни централни и териториални органа, а именно: Националният институт за 

недвижимо културно наследство (НИНКН), Националният археологически институт 

с музей при Българската академия на науките (НАИМ-БАН) и Областната управа. 

HИHKH предоставя единствено текстова информация под формата на списък c 

наличните на територията на общината недвижими културни ценности (HKЦ). В 

повечето случаи този списък е неактуален и непълен, като в него най-често липсват 

кадастрални и топографски данни за местоположението на обектите. Това 

значително затруднява работата по ОУПО, свързана с опазването на обектите на 

НКН. НАИМ-БАН предоставя данните за археологическите обекти, намиращи се на 

територията на общината. Информацията за тях е надеждна, поддържа се в актуално 

състояние и се съхранява в електронна система – Археологическа карта на България. 

Областната управа поддържа списъците с войнишките паметници. В повечето 

случаи тя е актуална и съдържа обема, необходим за отразяването й в ОУПО. 

Наличието на различни органи и администрации, които предоставят 

информацията за обектите на НКН, значително затруднява процеса по набирането й. 

Липсата на графична изходна информация и кадастрални данни в списъците на 

НИНКН води до невъзможност за отлагане на точното местоположение и 

определяне на режими за опазването на НКЦ за целите на ОУПО. 

2.1.4. Като основен проблем, свързан с изходната информация за изготвяне на 

общите планове, могат да се отнесат и данните за застрашените от бедствия 

територии. Съгласно чл. 106, т. 5 от ЗУТ: „С общия устройствен план на община 

или на част от нея се определят: застрашените от бедствия територии, определени 

съобразно картите, изготвени по реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските 

планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, както и необходимите 

превантивни мерки и начин на устройство и защита“. Рисковете от бедствия, 

подлежащи на анализ, оценка и картографиране са: сеизмичен риск, риск от 

наводнение; риск от ядрена или радиационна авария, геоложки риск (свлачища, 

срутища, активни разломи и други геоложки процеси) и риск от горски пожари. Към 

момента са картирани застрашените от бедствия територии за геоложки риск и 

рисковете от наводнение и от горски пожари. Картите за рисковете на бедствия са 

публично достъпни чрез интернет на официалния сайт на МВР единствено в *.pdf 

формат. Все още предстои да бъдат картирани рисковете от ядрена или радиационна 

авария и сеизмичност. Тези обстоятелства не създават необходимите условия за 

пълнота на информацията и точно отразяване на границите на застрашените от 

бедствия територии в общия устройствен план на общината. 

2.2. Проблеми от правно-нормативен характер 

В работните процеси по изготвянето на общи устройствени планове на общини 

са установени проблеми при практическото прилагане на нормативната уредба в 

областта на устройственото планиране. Изработването на ОУПО от втора категория 

засяга почти винаги целия спектър от видове територии, което същевременно води 
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до съобразяването му с голям брой нормативни документи. Този факт създава 

предпоставки за различно тълкуване на действащата правна уредба при създалите се 

териториално-устройствени проблеми. Необходимо е синхронизиране на 

действащата нормативна уредба в устройственото планиране със специфичните 

закони, имащи отношение в устройството на територията, както и усъвършенстване 

на текстове в контекста на натрупания практически опит. 

2.3. Проблеми от общ характер 

За изработването на всеки проект за ОУПО се провеждат анкети, срещи и 

обществени обсъждания със заинтересованите страни (население, граждански 

организации, бизнес, местна власт и др.). Целта им е да се привлекат възможно по-

широк кръг от участници, което да задоволи обществения интерес при изготвянето 

на плана. Практическият опит показва, че интересът на заинтересованите страни в 

процеса на изготвяне на ОУПО е изключително нисък и в повечето случаи се 

представлява единствено от местната власт. 

3. Експериментални резултати

Примери от община Гоце Делчев 

Пример за проблем при определяне на строителните граници на 

урбанизираните територии е фиг. 1, която показва наличие на „контактна зона“ по 

КККР, преобразувана от КВС за землището на с. Борово, при изработването на 

ОУПО Гоце Делчев, с ръководител арх. урб. Д. Петкова. 

Фиг. 1. Илюстрация на контактна зона с. Борово, общ. Гоце Делчев 
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Пример за схематично предоставена изходна информация на мрежите и 

съоръженията на инженерната инфраструктура е фиг. 2, която илюстрира данни, 

предоставени от ВиК дружеството за изработването на ОУПО Гоце Делчев, с 

ръководител арх. урб. Д. Петкова. 

Фиг. 2. Данни от ВиК дружество, относно ОУПО Гоце Делчев 

Пример, който илюстрира проблем с предоставената информация от НИНКН 

за наличните на територията на общината НКЦ, е фиг. 3, която отразява част от 

списък към ОУПО Гоце Делчев, с ръководител арх. урб. Д. Петкова. 
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Фиг. 2. Част от списък на НИНКН 

Пример за проблем при определяне на застрашените от бедствия територии 

е фиг. 4, която отразява схемата на картираните към момента на изработване на 

плана застрашени от бедствия територии към ОУПО Гоце Делчев, с ръководител 

арх. урб. Д. Петкова. 

Фиг. 4. Схема на застрашените от бедствия територии към ОУПО Гоце Делчев 
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Изводи: 

Необходимост от създаване на кадастрални карти на урбанизираните 

територии (населените места и селищните образувания) за всяка община. 

Необходимост от създаване на специализирани карти на инженерната 

инфраструктура за територията на цялата страна. 

Необходимост от създаване на единна информационна система на национално 

ниво за опазване на обектите на НКН. 

Картографиране на всички рискове от бедствия на територията на Република 

България и създаване на условия за достъп до тях в цифров вид. 

Създаване на наръчници за активно гражданство от общините и 

популяризирането им сред населението. 
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Авторът изказва своята благодарност към ВСУ „Любен Каравелов“ за 

предоставената възможност да опише и анализира проблемите, свързани с 
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София Лостова-Топалова 

Регионален исторически музей – София (РИМ-София), Висше строително 

училище „Любен Каравелов“ 

URBAN PLANNING AND/OR ARCHEOLOGY OF SOFIA 

IN THE 50
S
 OF THE XX CENTURY

Sofiya Lostova-Topalova 

Regional History Museum – Sofia (RHM-Sofia), VSU “Lyuben Karavelov” 

Abstract: The study of Ancient Serdica and Medieval Sredets is an extremely 

complex process due to the fact that the ancient and modern cities are situated in 

the same topography.  

In 1976, the archeological remains discovered in the center of Sofia were so 

significant that it gave reason to be declared the “Ancient Serdica – Medieval 

Sredets” historical-archaeological reserve.  

During the bombing in 1944, almost ¼ of the buildings in the capital center was 

completely or partially destroyed. This requires massive clearing of numerous small 

and large buildings that are affected.  

Thanks to the new socialist construction in the heart of the city center, 

archaeologists have a great opportunity to conduct archaeological research and 

look into the past of the centuries-old city. The excavations began in 1949. In their 

articles on the subject, archaeologists admit that despite their hard work, the results 

are not what they would like. They did not have time for a systematic and careful 

approach to archeological artifacts. 

Key words: urban planning, archaeological research, excavations, Ancient Serdica, 

Medieval Sredets 

Днес свидетелствата за 8-9 хилядолетната история на вечния град на 

Европа - София са достъпни за софиянци и нейните гости. Принос за 

експонираните и превърнатите в продукт на културния туризъм 

археологически обекти имат археолози, архитекти и реставратори.  
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За съжаление, дълги години тези исторически артефакти лежаха дълбоко 

под земята и доскоро голяма част от тях бяха разкривани единствено и 

случайно при строителството на нови сгради и инфраструктурни съоръжения. 

Проучването на Антична Сердика и Средновековен Средец е изключително 

сложен процес поради факта, че античният и съвременният град заемат една и 

съща топография. Само на няколко метра над археологическите пластове се 

издига центърът на живия и пулсиращ град София. За щастие този град 

постоянно се променя и това позволява поетапно ние да разкриваме неговите 

вечни тайни. 

  (фиг. 1) 

Фиг. 1. Схема на археологическите обекти на територията на ИАР „Антична Сердика – 

Средновековен Средец“ (МИС) 
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През 1976 г. разкритите археологически останки в центъра на София са толкова 

значими, че това дава основание да бъде обявен Историко-археологически резерват 

„Антична Сердика – Средновековен Средец“. Заедно с резервата се обявяват и 

четирите му охранителни зони (ПМС №36/1976 г.). По този начин територията му е 

юридически защитена като обект на културното наследство. (фиг. 1)  

Почти веднага след края на Втората световна война и във връзка с 

изграждането на новия социалистически център, в София започват мащабни 

археологически проучвания на централната градска част. При бомбардировките през 

1944 г. почти ¼ от сградния фонд на центъра е изцяло или частично разрушен. Това 

налага масово разчистване на многобройните малки и големи постройки, които са 

засегнати. Едни от най-емблематичните сгради в центъра, са изглеждали доста по-

различно. Засегнати са сградите на Народния театър, Министерствата на 

правосъдието, на финансите и на вътрешните работи, Народната библиотека, хотел 

„България”, Държавната печатница, сградите на Светия синод и на Българската 

академия на науките, Юнион клуб, Общината на ул. „Генерал Гурко”, Градската 

библиотека на ул. „Триадица”, Католическата катедрала „Свети Йосиф”, Софийската 

синагога и църквата „Свети Спас” (ХІ век). В руини тънат централните софийски 

булеварди и улици: „Княз Дондуков”, „Княгиня Мария Луиза”, „Княгиня 

Клементина” (днес „Александър Стамболийски”), „Търговска”, „Леге”, „Царица 

Йоана” (днес „Витоша”), площад „Александър Батенберг” и др. (фиг. 2 и фиг. 3)  

 (фиг. 2) 

Фиг. 2. Ул. „Знеполе“ – в ляво Народната банка и Археологическия институт (МИС) 

Още през ноември 1944 г. се обявява конкурс за преработка на плана 

„Мусман“, тъй като той вече не може да бъде реализиран. България от монархия се 

превръща в социалистическа република. Още през следващата година е приет нов 

градоустройствен план на архитект Любен Тонев. Негова главна цел е да се въведе 

ред в застрояването на София след разрушенията, но и да се положи началото на 
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новото социалистическо градоустройство. След серия от архитектурни конкурси, 

този план остава само частично реализиран в обхвата на т. нар. „Ларго“. По 

държавни решения и следвайки новата партийна линия, в тази централна градска 

част трябва да бъде издигнат новият обществен център на властта. Започва 

строителството на петте монументални обществени сгради, а направленията на 

съществуващите дотогава улици и булеварди силно се променят.  

 (фиг. 3) 

Фиг. 3. Разчистване мястото за строеж на Партийния дом (МИС) 

Благодарение на новото социалистическо строителството в сърцето на градския 

център, археолозите имат чудесната възможност да проведат археологически 

проучвания и да надникнат в миналото на многовековния град. Разкопките започват 

още през 1949 г. при строителството на Партийния дом (дн. Народно събрание). 

След 2-3 години те продължават при строителството на другите четири сгради на 

властта. В свои статии по темата самите разкопаваши археолози признават, че 

въпреки упоритата им работа, резултатите не са такива каквито биха искали. Не им е 

било дадено време за системен и внимателен подход по отношение на 

археологическите артефакти. 

По това време Археологическият институт (БАН) ръководи спасителните 

разкопки, но, уви, специалистите там нямат време да подготвят план за 

разкопаването на териториите. Не им е дадена възможност да организират 

помещения, в които да се съхраняват находките. Не на последно място – няма 

достатъчно финансови средства. Археологическите проучвания в сърцето на римска 

Сердика не са първостепенни, а са функция от изграждането на новия 

социалистически център. Една от най-големите трудности е фактът, че теренните 

работи започват едновременно и на много голяма площ. Главен ръководител на 

археологическите разкопките на градския център е определен Теодор Герасимов. 
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Институтът не разполага с нужния брой компетентни служители за толкова мащабно 

предприятие и се налага да привлече външни специалисти. Такива са археолозите 

Магдалина Станчева и Вера Помадова, които са представители на Музея за история 

на София (дн. Регионален исторически музей – София). Заради принудителните 

ускорени темпове на работа няма възможност всички антични и средновековни 

градежи да бъдат подробно документирани и една част от тях изчезват безвъзвратно 

за бъдещите поколения.  

Подходите при разкопаването на археологическите пластове в терените за 

строителството на новите обществени сгради са два. При строежа на хотел „Балкан“ 

се разкопава цялата територия и това позволява по-пълно проучване и 

документиране, а при строителството на Министерство на тежката промишленост и 

част от ЦУМ се копае само в правоъгълните „стъпки“ за фундаментите (2,20/2,00 м. 

и дълбочина 7-8 м.). Това не позволява на археолозите да проучат зоната 

изчерпателно. Допълнително затруднява работата им и избилата подпочвена вода, 

която постоянно пълни изкопите и някои от античните останки изобщо не могат да 

бъдат заснети. Честите мъгливи дни през декември 1952 г. също пречат на 

заснемането. Но новите строежи не могат да търпят забавяне заради 

археологическите проучвания. Тъкмо разкрити и още непроучени, част от 

археологическите находки биват разрушавани, за да не пречат на строителството в 

центъра на социалистическата столица.  

Археологически разкопки при строителство на Партийния дом, ръководител: 

Вера Иванова-Мавродинова (Археологически институт-БАН)  

През 1949 г, археолозите намират останки на две раннохристиянски базилики, 

един баптистерий, няколко други сгради и части от улица. Кратките срокове, 

липсата на работна ръка и неподходящите метеорологични условия са трудности, с 

които археолозите са свикнали. При този обект невъзможността за цялостно 

проучване идва от вече изградените бетонни основи на новата сграда, които на места 

са разрушили античните зидове. Останките от базиликите са изцяло унищожени. 

Запазена е единствено писцината (малък басейн), която се е намирала в бапристерия. 

Днес може да бъде видяна в двора на Националния археологически музей.  

Археологически разкопки при строителство на хотел „Балкан“, ръководител: 

Теофил Иванов (Археологически институт-БАН) 

Спасителните разкопки се провеждат 1952-1953 г. и 1953-1954 г. при 

прокарване на топлопровод и ВиК инсталационна мрежа за нуждите на хотела. За 

разлика от другите три обекта, тук площта се разкопава до здрава почва (материк) и 

това позволява по-задълбочено и цялостно проучване. Археолозите достигат до 

сериозни изводи по отношение на градоустройствения план на Сердика. Разкрити и 

документирани са множество улици, инсули (квартали) и обществени сгради. 

Установява се посоката на римската улична мрежа. Намерени са голям брой 

находки, които доказват, че античния град е имал много добра канализационна и 

водопроводна мрежа. Разкрити са голям брой сгради като най-значима е 

Булевтериона (градския съвет). За голямо съжаление, всички археологически 

останки под хотела са унищожени, но някои от тях са добре проучени и 

публикувани.  
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Археологически разкопки във вътрешния двор между Министерство на 

електрификацията и хотел „Балкан“, ръководител: Магдалина Станчева (Музей за 

история на София) 

На тази територия са разкрити археологически останки, свидетелстващи за 

живота на града в периода от ІІ до ХVІІ в. През 1955 г. цялата сграда на Ротондата 

„Св. Георги“ е разкрита напълно. В първоначалния си вид сградата има девет 

помещения и е използвана като балнеум (малка баня). Впоследствие е претърпява 

значителни преустройства и до Освобождението (1878 г.) изпълнява функциите на 

джамия (Гюл джамия). За щастие, всички останки са запазени и добре експонирани 

на място, което може да се счита за голям успех на българската археология в първата 

половина на 50те години на XX в.  

Археологически разкопки при строителство на Министерство на тежката 

промишленост и ЦУМ, ръководител: Тодор Герасимов (НАИМ-БАН)  

За разлика от вече разгледаните примери, тук работата на археолозите е била 

доста по-трудна по няколко причини. Наблюдава се естествено геологическо 

хлътване заради близостта до минералния извор, върху което се е натрупала земна 

маса, която на места е с дебелина до 6 м. до здрава почва. Може би отново заради 

близостта до извора изкопът се наводнява в северната си част и затруднява работата 

по проучване. На археолозите е разрешено да направят проучване само в изкопите за 

фундаментите на новите обществени сгради. Не е желателно проучването да провали 

строителния процес и строгия график на работа. Самите проучватели споделят в 

свои статии, че голяма част от старинните зидове са унищожени още при 

първоначалното разкопаване и това не е позволило тяхното документиране. Около 

целия обект се натрупват тежки строителни материали и това не позволява 

разкопаването на цели направления (пр. бул. „Княз Александър Дондуков“), което 

възпрепятства прилагането на систематизиран подход при археологическите работи. 

Не са липсвали и проблеми по заплащането на труда и ограничаване свободата на 

изследване.  

Самият архитект Сава Бобчев пише в своите статии: „Изобщо невъзможно бе 

да се спира или забавя запланувания в графичен план строеж“ (стр. 110, „Сердика. 

Археологически материали и проучвания“, том 1, 1964)  

В обхвата на посочената територия са разкрити две средновековни църкви – 

„Св. Никола Мали„ и „Св. Параскева“, шест инсули (квартали), части от улици, 

сегмент от крепостната стена и Чохаджийския хан. За жалост нищо не е запазено.  

През 1954-1956 г. в съседните терени археолозите разкриват множество 

антични строежи – римски каптаж на минерален извор, северно от ЦУМ; античен 

зид с дължина около 18 м., за който предполагат, че маркира ширината на главната 

улица на Сердика; триъгълна кула на запад от Партийния дом; Източна порта на 

Сердика; кръгла кула в североизточния край на Министерство на тежката 

промишленост и др. В края на 1956 г. улиците около сградите на ЦУМ и 

Министерство на тежката промишленост са павирани и всички надежди за по-

нататъшни археологически проучвания са прекъснати.  
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Заслужава си да бъдат споменати и имената на архитектите, участвали в 

създаването на новия градски център през 50-те години на ХХ в. Южната фасада на 

днешния Министерски съвет (арх. Коста Николов и колектив) съдържа елементи, 

характерни за архитектурното направление „неовизантика“. В източната фасада на 

днешното Президентство (арх. Иван Данчов и колектив) вертикален акцент е кулата 

със сдвоени прозорци. Архитектурата на хотел Балкан е дело на арх. Димитър 

Цолов.  

Църква „Св. Петка Самарджийска“ 

След като приключват строителните работи по изграждането на петте нови 

социалистически обекта, започва оформянето на пространствата около тях. По това 

време църквата е на своето естествено ниво като тя е само частично видима над 

земята. Тя все още е със своя оригинален полуцилиндричен свод. Но битката за 

нейното запазване не е никак лека. Взима се нелепото решение покривът и да бъде 

„облечен“ с медна ламарина и да се поставят цветарници с градински цветя по 

дългите й стени. Целта е по нищо да не се забелязва, че това е църква. (фиг. 4) 

 (фиг. 4) 

Фиг. 4. Църквата „Св. Петка Самарджийска“, 1965 г. (МИС) 

За нас като наследници на този велик хилядолетен град е изключително важно, 

че археолозите, които са работили през тези смутни времена са преодолели 

трудностите на времето и политическите парадигми и са проучили, документирали и 

запазили важни в научно отношение археологически артефакти. Още в началото на 
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50те години на XX в. техният труд е бил издигнат от самите тях като важна научна и 

обществена мисия. Приносът им е огромен при разкриването на градоустройствената 

структура на античния и средновековния град. Жалко е, че са били ограничавани във 

времето. В професионално отношение те биха се справили блестящо, ако не са били 

принуждавани от срокове и най-вече от безнадеждната мисъл, че всичко разкопано и 

проучено от тях ще бъде демонтирано, разрушено, изнесено. Огромното съжаление 

остава не само за нас, но и за бъдещите поколения. София би била още по-богата на 

история, ако всичко това не се беше случило. Идеологията няма място в 

археологията.  
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ВЕРТИКАЛНИТЕ ФЕРМИ – НАЛОЖИТЕЛНОТО БЪДЕЩЕ 

Стела Скрижовска-Колева 1 

Университет по архитектура, строителство и геодезия 

THE VERTICAL FARMS – THE URGENT FUTURE 

Stela Skrizhovska-Koleva 

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 

Abstract: The report presents the need for the development of vertical farms in 

relation to the growing population and the increased consumption of food resources 

worldwide. The main characteristics of the spatial solution and the three 

technologies of vertical plant growing - hydroponics, aquaponics and aeroponics are 

indicated. Typical examples of architectural solutions of the affected type of 

buildings are shown. The positive and negative aspects of vertical crop production 

are described. 

Key words: Farms, agriculture, architecture, hydroponics, aquaponics, aeroponics 

1. Въведение

В настоящето време все по-належащи за дискусия стават въпросите, свързани с 

необходимостта от намаляването на експлоатацията на природните ресурси, 

запазването и възстановяването на природните екосистеми, отношението към 

заобикалящата ни естествена среда и постоянното нарастване на глада в световен 

план. Cлeд epaтa нa eвтиния пeтpoл, нa път е дa пpиĸлючи и epaтa на евтината храна. 

Земеделието е в затруднение, а един от начините за получаване на повече продукция 

от растителни видове, е отглеждането на насаждения във вертикални ферми. 

2. Актуалност на темата

Актуалността на темата се обуславя от все по-голямата липса на хранителни 

ресурси в световен план. Πpeopиeнтиpaнeтo oт eднa cиcтeмa нa пpoизвoдcтвo ĸъм 

дpyгa винaги e cъпътcтвaно c нежелание от хората и с гoлeми финансови paзxoди, нo 

тoвa e и нaчинът дa се изxpaни нapacтвaщoтo нaceлeниe нa плaнeтaтa, ĸoeтo нe мoжe 

дa cи пoзвoли днeшнaтa cĸъпa xpaнa. Но не е необходимо преходът да става рязко и 

навсякъде - в районите, където земеделието се развива добре и храната е достатъчна, 

1 Стела Скрижовска-Колева, доктор, гр. София, бул. Арсеналски 15, stela_skrizhovska@abv.bg  
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стандартният начин на отглеждане е необходимо да се запази, за да не се нарушава 

балансът на екосистемите.   

Понятието „вертикална ферма“ е практика за отглеждане на различни видове 

растения във вертикално подредени слоеве. 

3. Характеристики на вертикалните ферми

Една от основните характеристики на вертикалните ферми е конструкцията, 

която представлява подвижна структура на няколко нива. Върху нея са прикрепени и 

растат насажденията, като посредством мобилността, постоянно се осигурява 

подходящ микроклимат за вегетативното им развитие – осветяване, влажност, 

хранителни вещества. Това прави методът по-ефективен и контролируем спрямо 

традиционните техники за отглеждане.  

Най-често вертикалните ферми са позиционирани в етаж от сгради с 

контролиран климат или в съоръжения тип оранжерии, като развитието на 

растенията не зависи от природните условия и от външните фактори като 

замърсяване на въздуха, големи температурни амплитуди, липса на валежи, болести 

и паразити. 

4. Технологии на отглеждане на растения във вертикални ферми

В някои региони и държави, в които липсата на вода е съществена и е 

невъзможно или много трудно отглеждането на насаждения, биха могли да 

произвеждат растения чрез вертикални ферми. 

Към момента съществуват три основни техники на вертикално отглеждане на 

растения – хидропоника, аеропоника и аквапоника. 

Хидропониката  представлява  отглеждане на растения без почва, само чрез 

използване на хранителни вещества. Корените на растенията се отглеждат в растяща 

среда (алтернатива на почвата), към която се прибавя разтвор, богат на азот, калий, 

фосфор, насърчаващ оптималния растеж [1]. Химическите формули се смесват с 

водата, като при поливане, се усвояват едновременно – Фиг. 1. 

Фиг. 1. Интериор на вертикална ферма. Отглеждане на растения чрез хидропоника 

Аеропониката е технология за устойчиво отглеждане на растения без почва и с 

много малко вода – Фиг. 2.  Начинът на развитие на културите е изобретен от НАСА 

през 90-те години на миналия век, когато се търсят ефективни техники за 

произвеждане на храна в космоса. Процесът е подобен на хидропониката. Главната 
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разлика е, че водата и хранителните вещества се доставят по различен начин – при 

хидропониката е чрез впръскване на вода с хранителни вещества в субстракта, а при 

аеропониката е чрез впръскване на пара директно върху корените, което осигурява и 

по-добро насищане с кислород [2]. 

Фиг. 2. Пример за вертикална ферма с отглеждане на растенията чрез аеропоника 

Аквапониката е технология, която обединява едновременното отглеждане на 

растителни и животински видове – Фиг. 3. При този вид вертикални ферми в 

затворени водни съдове се развъжда риба, която отделя отпадък, който, в среда с 

бактерии, се превръща в хранителни вещества за растенията [3]. 

Фиг. 3. Интериор в сграда с инсталации за аквапоника 

Аквапониката се различава съществено от предходните две технологии, тъй 

като се постига чрез комбинация от аквакултура и хидропоника (отглеждане на 

растения без почва). Добавянето на рибите създава естествена екосистема, в която 

те, заедно с растенията и бактериите, постигат симбиоза. Вместо да се нуждаят от 

хранителен разтвор, смесен с химически вещества, отпадъците от риба и живите 

бактерии в системата на аквапониката осигуряват всички хранителни вещества, 

необходими за растенията. От друга страна, рибите заедно с бактериите, създават 

чиста, нетоксична среда, в която да живеят рибите. 

5. Примери за сгради – вертикални ферми

Най-разпространеният начин за производство на растения чрез вертикално 

„земеделие“ е използването на контейнери за целта. Те са поставяеми обекти, 
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компактни, лесни за местене и със стандартни размери, което ги прави много 

подходящи за експоатация и подръжка [4]. В тях лесно се монтират инсталации за 

хидропоника и аеропоника – Фиг.4- а). 

Друг вид сгради, които се ползват за отглеждане на култури по отвесен начин, 

са халетата, типични за повечето производствени процеси [5]. Погледнати отвън, те 

не са разпознаваеми като вертикални ферми и лесно могат да се адаптират към друг 

вид производство – Фиг. 4 – б). 

 а)  б) 

Фиг. 4. Примери за вертикални ферми: а) в Дубай и б) - в Тайван 

Новатор в областта на „градското“ селско стопанство и хранителните 

технологии е шведката фирма Плентагон (Plantagon) [6], чийто проекти са насочени 

към решаването на кризата с хранителните продукти, тъй като урбанизираните зони 

стават все по-големи, а обработваемите площи намаляват: Фиг. 5 – а). Компанията 

създава „Световната хранителна сграда“ (The World Food Building), която 

едновременно представлява 60-метрова вертикална ферма и 16-етажна офис 

структура в едно [7]. Проектът е за град Лѝншьопинг, Швеция и, ако бъде изграден, 

ще служи като международен модел за вертикално индустриално градско земеделие: 

Фиг. 5 – б). Сградите на фирма Плентагон са разпознаваеми като вертикални ферми, 

тъй като обемно-пространствените им решения са новост – едновременно са 

архитектурни произведения и оранжерийни съоръжения. Фасадите им са от стъкло и 

метал, като офисните етажи са вписани хармонично в общия обем на обекта. 

 а)  б) 

Фиг. 5. Визуализации на проекти за вертикални ферми на фирмата Плентагон 

(Plantagon): а) ГрийнХаус (GreenHouse), б) Световната хранителна сграда (The World 

Food Building) 
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За разлика от интериорните пространства на вертикалните ферми, които са 

сгрого специфични заради технологията на производство, фасадните им решения са 

многообразни. Някои от сградите се открояват като архитектурни произведения, 

други са оранжерии с типичен образ от метал и стъклени елементи, а трети са халета 

и контейнери с монтирани инсталации за отглеждане на растенията.  

6. Предимства и недостатъци

Вертикалното земеделие има редица предимства: позволява максимален добив 

на реколта; културите могат да се отглеждат по всяко време на годината, денонощно, 

което скъсява периодите на развитие и зреене; постига се максимално използване на 

пространството, растенията са много повече от броя им при разполагането им при 

традиционното отглеждане [8]. Осъществява се в затворени помещения с 

контролирана среда, което го прави независимо от природните условия. При 

насажденията много по-рядко се развиват болести, а при зараза дезинфекцията е 

лесно осъществима в сравнение с традиционните методи. Едната от трите 

технологии на отглеждане – аквапониката, е естествен процес, в който не могат да се 

добавят пестициди върху растенията или антибиотици за аквакултурата, което прави 

производството екологосъобразно. Разходите за транспорт на плодове или 

зеленчуци, нетипични за даден район, ще се елиминират, тъй като растенията ще 

могат да се отглеждат на почти всяко място. 

Недостатъците са свързани с: намаляването на трудовата заетост; повишени 

енергийни разходи; при липсата на грижа, растенията във вертикалните ферми 

загиват, докато тези, отглеждани по традиционните методи, при подобни 

обстоятелства, биха могли да получат хранителни вещества и вода от почвата; 

вертикалните ферми се нуждаят от постоянна поддръжка и контрол на инсталациите; 

една малка грешка при отглеждането в системата на вертикална ферма може 

напълно да унищижи продукция ѝ; не всички растения са подходящи за отглеждане 

по отвесен начин. 

Главната роля на архитекта при проектирането на вертикалните ферми, е да 

анализира конкретните дадености на мястото, където ще се реализира бъдещият 

обект, да се съобрази с особеностите на околната среда и със застрояването (при 

градска среда), с антропогенния фактор, с очакванията на инвеститора и с реалната 

възможност за постигане на строеж на сграда (или съоръжение) в съответните 

условия, за да предложи архитектурно решение, което да изпълнява ефективно 

функцията си.  

Изводи 

В световен план развитието на вертикалните ферми е необходимост. Чрез тях 

може да се получи много и качествена продукция по места, където няма подходящи 

условия за отглеждане на насаждения и да се намали липсата на хранителни 

продукти. 

Трите технологии на производство при отвесното земеделие - хидропоника, 

аквапоника и аеропоника, се помещават в разнообразни обекти – както в сгради с 

архитектурна стойност, построени специално за вертикално производство на 

растения, така и в универсални халета и контейнери. 

Шведската фирма Плентагон представя уникален начин за съчетаване на 

градско „селско” стопанство, модерни технически решения и архитектура за 

задоволяване на търсенето на ефективно производство на храни в градовете. 
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Появява се нов вид сграда – комбинация между вертикална ферма и офисно 

пространство, която осигурява храна за обитателите си. 

Преди стартирането на инвестиция във вертикални ферми, трябва да бъдем 

запознати както с предимствата, така и с недостатъците им, за да направим 

информиран избор и резултатът да съвпадне с очакванията ни. 
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ОГРАДАТА В ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА – УСТРОЙСТВЕНИ, 
ПРОЕКТАНТСКИ И СТРОИТЕЛНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ 

Тодор Михайлов1 

Лесотехнически университет, София 

FENCES IN PLAYGROUNDS – URBAN, DESIGN AND TECHNOLOGICAL 
ASPECTS  

Todor Mihaylov 

University of Forestry 

Abstract: The fence is one of the most important elements of the playground. 
Properly designed it provides a sense of safety, protection from traffic, limits 
possible approaches and adds to play value. While there are different types of 
playgrounds for which fencing is recommended, for most cases this is by no means a 
priori true. On the contrary – often the fence is an element whose mechanical 
placement harms both the urban space and the playground  

Key words: Playground, fence, play value, urban structure, design  

1. Въведение
Оградата е един от най-важните елементи на площадката2. Проектирана 

правилно, тя дава усещане за безопасност и защита от трафика, ограничава 
възможните подходи и добавя игрова стойност. И докато съществуват типове 
площадки, за които цялостното ограждане е важно3 или препоръчително4 [1, 7], то за 
стандартните – разположени в парк, градина или в междублоково пространство, това 
не е a priori вярно.  

 Статията разглежда проблемите на оградите в детските площадки на две нива:  
(1) концептуално и устройствено – дали изобщо този елемент е необходим, и (2) 
проектантско и строително-технологично – ако оградата е нужна, как да се реши 
така, че да добави (игрова) стойност на средата. Изследвани са литературни 
източници и са анализирани световни примери, като направените изводи са 
приложени към няколко показателни детски площадки в София.  

2. Устройствени и концептуални аспекти на оградите.
През годините, успоредно с промените в градската среда и отстъпването от 

принципите на комплексното застрояване [2, 13-14] се увеличавана общественото 
усещане за застрашеност на подрастващите. Площадките все повече се проектират 
като отделни елементи, чужди на непосредствената градска среда5. Така, 

1 Гл. ас. д-р. арх. Тодор Михайлов, София, бул. „Кл. Охридски“ №10, arh.todor.mihaylov@gmail.com 
2 За краткост с термина „площадка“ ще обозначаваме на „детска площадка за игра“. При нужда, за 
всички други видове площадки ще бъде използвано разяснително определение на вида им.  
3 Например платени площадки или такива с опасни съоръжения, изискващи ограничен достъп. 
4 Например за ограничаване на достъпа на животни до пясъчниците. 
5 За краткост с термина „среда“ ще обозначаваме околното пространство на площадките – парк, 
площад, междублоково пространство и т.н. 
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естествената амалгама от пространства със смесено предназначение, пораждаща 
нормален социален контакт между различните ползватели на зелената система, е 
подменена от маргинализирани елементи. В допълнение, мястото за игра на децата 
като съществена част от зелената система – поляни, алеи, насаждения и т.н., е 
намалено до границите, определени от оградата на детската площадка. 

Още през 50-те години на ХХ век Алдо ван Ейк, разглеждайки по-големия 
контекст на градската тъкан, започва да търси сливането на местата за игра с града. 
Ето защо, в площадките които проектира за Амстердам, той поставя под съмнение 
нуждата от ограда – „неговите площадки традиционно са без огради“6 и така „няма 
остра граница, която да разделя площадката от останалата част от града“. [3, 1] 
Трябва да отбележим, че голямата част от тези места за игра са разположени 
предимно във вътрешно-квартални пространства, а когато граничат с активно 
улично движение, то след анализ, на опасните места са поставяни необходимите 
прегради. Въпреки това, премахването на оградите от площадките и свободният 
достъп до тях е важен принципен акт, тъй като до този момент, „…площадките са 
били изолирани пространства – оградени с ограда, и за да бъдат допуснати в тях, 
децата е трябвало да плащат малка такса“. [3, 3] 

Дълги години след това, съществена част от площадките в Европа, а и по света, 
концептуално следват идеите на Ван Ейк и респективно неговото виждане за 
свободна, вписана в градската тъкан, игра.  

Този подход драстично се променя през 80-те години на ХХ век, когато след 
серия от инциденти в различни държави, се предприемат много по-строги мерки за 
безопасността на децата по време на игри на открито. От тогава датира и 
концепцията за пълното ограждане на детските съоръжения с цел предотвратяване 
на различни хипотетични опасности [4, глава 2]. Както пише Gill, „всеобгръщащите 
седалки, ударопоглъщащата настилка и оградата са симптоматични за 
тревожността на родителите за детската безопасност“ [4, 27]. 

През 2013 г. Форумът за безопасна игра7 констатира, че „в Обединеното 
кралство, макар и да не е в пълна степен валидно за други европейски страни, е 
нормално площадката да бъде напълно заградена с ограда, предотвратяваща 
достъпа на кучета. И това е така независимо дали кучетата са проблем. Освен 
това оградата има за цел да затрудни по-малките деца да напускат 
пространството за игра и да се скитат свободно“ [5, 71]. 

Приблизително по това време е и следващата повратна точка в отношението 
към оградата – преоткриването на концепцията за неоградените площадки. ФБИ 
обръща внимание, че се наблюдава „нарастващо разбиране сред националните 
агенции, дизайнерите и производителите, че оградата е напълно ненужна в много 
ситуации“ [5, 73]. Това мнение е залегнало и в преведения на български наръчник на 
РОСПА8:„Ако кучетата или автомобилното и велосипедно движение около 
площадката не са проблем, може да се помисли необходима ли е оградата.“ [1, 7]. 

Приложимото българско законодателство по темата е Наредба № 1 от 
12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките 
за игра9 [6]. Първоначално, въпреки актуалните препоръки на РОСПА, издадени 
година по-рано, въпреки световните тенденции за отпадане на задължителните 
огради и въпреки обичайната практика за тяхната липса при изграждането на 
площадки в България, наредбата постулира абсолютната задължителност на 
оградите около детските площадки. А именно: чл. 11 (1) „За всяка площадка за игра 
(да) се монтира ограда с височина най-малко 1 m.“ Тази мярка отпада частично в 
края на 2019 г., когато е приет чл. 11 (3) „За площадките за игра, разположени в 

6 освен тези, които са най-необходими – най-често към улицата 
7 за краткост „ФБИ“, от английски - Play Safety Forum – английска организация, обединяваща 
експерти по детска безопасност  
8 Royal Society of Preventing Accidents, RoSPA – Кралско дружество за предотвратяване на инциденти, 
сертифицирано за инспекция на площадки по EN 1176 в България. 
9 за краткост „наредбата“ 
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паркове, пешеходни зони, в т.ч. площадни пространства с ниска интензивност на 
пешеходното и велосипедното движение, огради се предвиждат по преценка на 
стопанина на съответната площадка в зависимост от конкретните условия и 
възможните рискове за безопасно ползване на площадката.“ 

Десетте години, в които ограждането на детските площадки е задължително, 
съвпадат със сериозно национално и европейско финансиране на тези съоръжения. 
Така през този период са нанесени щети в градската среда в поне няколко 
направления – създаване на ненужно маргинализирани обекти за игра, неправилно 
насочен разход на средства и нужда от масово „озаконяване“ чрез ограждане на 
съществуващите площадки (например в междублоковите пространства) за 
адаптирането им към актуалните изисквания. Нещо повече – в новите текстове, 
преценката от потребността на оградата е оставена на стопанина, който поради 
натрупания опит, ниската си компетентност в специфичната материя и по силата на 
инерцията най-често преценява, че „за всеки случай е по-добре да има ограда“. 

Въпреки че логиката в наредбата е точно противоположната10, в българската 
практика напоследък надделява здравият разум, че за да бъде поставена преграда, 
трябва да има ясна дефинирана потребност за това: например да се раздели 
площадката от активното движение по главна алея в парка или от транзитно 
автомобилно и пешеходно движение; да се отделят децата от някаква друга 
възможна опасност като водни басейни, спортни площадки, площадка за игра на 
друга възрастова група или от друг вид съоръжения като стени за катерене, люлки, 
въртележки и пр. 

С уговорката, че е до голяма степен условно, игрите могат да бъдат разделени 
на три типа и „една среда, в която децата се чувстват добре би следвало да 
осигурява трите принципни типа игра – активни игри, катерене и тихи игри.“ [7, 
116]. С други думи, децата имат необходимост от места за пасивни и активни11 игри, 
за които площадките нито са пригодени, нито има нужда да бъдат пригаждани. За 
това е далеч по-правилно, след оценка на опасността и риска, да бъде размита 
колкото може повече границата между средата и площадката. [8, 7]. 

Допълнителен довод в полза на частичното или цялостното премахване на 
оградите е и това, че всяка непрекъсната ограда създава потребност от „най-малко 
два входа/изхода, разположени при възможност на различни страни на 
площадката“ [6, чл.12 (1)]. Именно входовете създават най-големите предпоставки 
за инциденти, свързани с оградите. Част от опасностите – прищипването на пръсти 
отстрани и заклещването на части от тялото под подвижните части (вратите), са 
регламентирани в наредбата [6, чл.12 (2) и (3)]. В действителност най-честите 
инциденти са свързани с желанието на децата да отварят и затварят вратите, да ги 
блъскат, да създават препятствие в игрите и с различните идеи за игра от двете 
страни на вратата. Това създава непрекъснато движение на елемент „със свободна 
широчина най-малко 1 m“ [6, чл.12 (1)], който може да се удари в различни части от 
телата на играещите деца. На по-натоварените площадки на тези невралгични места 
дежурят по няколко родителя, които с малка успеваемост направляват трафика. 

Ето защо в практиката е допустимо преградите да са частични – да отделят 
площадката само от опасността, без да ограждат и безопасната част. Ако все пак е 
необходимо да има непрекъсната ограда, най-добре е нейните входове да са 
свободни – без подвижни врати, а вратите са решение единствено при крайна 
необходимост. 

3. Проектантски и строително-технологични аспекти на оградите

10 …за да не поставиш ограда, трябва да докажеш, че не е необходима 
11 Извън площадките, пасивните взаимодействия мога да бъдат например рисуване, наблюдаване на 
играта другите деца, разговори и размяна на играчки и пр., а активните – игри с топка, каране на 
превозни средства, гоненица и т.н. 
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Ако можем да перифразираме Хундертвасер, „праволинейната ограда е 
проклятието на детската площадка“12 – това означава толкова много пропуснати 
възможности: 

От гледна точка на игрова стойност във вътрешните „джобове“ на 
криволинейната ограда, дори и непреднамерено, се случват тихите игри, а и там са 
местата за криене. Изпъкналите места (отдалечени от входовете) са отлични за 
дейности, в които децата искат да се „покажат“ – например места за катерене. 

Функционално, вътрешните джобове са логичното място на пейки за надзор 
над най-малките, докато тези за родителите на по-големите са във „външните“ 
джобове. Вътрешните „изпъкнали“ места на оградата са и местата за разполагане на 
входовете за площадката – така всички транспортни средства се оставят отвън (във 
външен „джоб“) – на сравнително спокойно място във външната среда. 

От технологична гледна точка криволинейната ограда е по-корава в 
пространствено отношение, много по-трудно загубва вертикалната си устойчивост и 
съответно по-малко се износва. 

Един много показателен пример за игра, организирана около криволинейната 
ограда, ни дава Adventure Playground в Сентръл Парк (фиг.1.а). В нея R. Dattner 
използва този елемент, за да обособи серия от външни „спокойни“ и вътрешни 
„активни“ пространства; да раздели децата от родителите, където е необходимо; да 
забави скоростта и да акцентира вниманието на влизащите деца; да използва 
съществуващите дървета, за да осигури сянка в зоните за игра и т.н. [10, 65-91]13.  

Както ясно личи и от разгледания пример, последното нещо, от което децата 
имат нужда на площадките си, е ограда, която е само преграждащ елемент. Ето защо, 
в повечето случаи, когато препоръчваме ограда, имаме предвид плътна преграда – 
лека или зидана стена, която да дава възможност за игра на децата –като стена за 
катерене (с хватки или без), за рисуване, за ходене по горната ѝ част и т.н.  

Друг вид преграда, с характеристиките на плътната ограда, но придаваща нова 
стойност към площадката и към играта14, е живият плет, съобразен с наредбата15.  

a)     б) 
Фиг. 1. а) Adventure Playground (© [10]) ; б) Bicentennial park, (© Cristobal Palma) 

Различен подход към проблема с оградата показва реализацията на Аравена в 
Bicentennial park, Сантяго, Чили (фиг.1.б). Освен функционално, заради интензивния 
трафик по близката улица, площадката има нужда да бъде оградена и чисто визуално 
– това е най-ниската част на стръмния терен, и на подсъзнателно ниво, спускайки се
по серията от съоръжения надолу, децата имат нужда да усещат, че имат стабилна 

12 Става въпрос за прочутия цитат „правата линия е проклятието на цивилизацията“ [9] 
13 Характерът на площадката изисква нейното заключване през нощта и затова е проектирана втора, 
външна ограда, която не намалява качествата на основния замисъл на примера. 
14 Възможност за опознаване на природата, за разглеждане на насекоми, за късане на листа и 
използването им като елементи на играта (т.нар “loose parts”); за преминаване през „зелен тунел“ и 
връзка с околната среда; за подпомагане на изолационните масиви от север и запад и много други. 
15 И най-плътният жив плет не задоволява законодателя от гледна точка на безопасност и съгласно чл. 
11, ал. 2, ако се налага непрекъсната ограда, плетът може единствено да я дублира. Освен това, той 
трябва да е съобразен с възможната токсичност на видовете от Прил. № 1 към чл. 15, ал. 2. 

302



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARCHITECTURE VSU'2020 

преграда, която да ги „спре“ и визуално да ги раздели от улицата. В допълнение, 
характеристиките и динамиката на терена предполагат тази преграда да е и 
значително по-висока от стандартната.  

Вместо пречка, Аравена вижда възможност да проектира непрекъснатата отвън 
ограда като едно от най-активните места за игра – многоетажна линеарна катерушка 
с рампи, пързалки, тунели и много други елементи с допълнителна игрова стойност. 

4. Примери на огради в България
Ще приложим критериите към някои от представителните централни площадки 

в София16. За целта ще разгледаме трите най-често срещани случая на неправилно 
използване на оградите с три примера: (1) на прекомерно ограждане – при 
площадката на градината на църква „Св. Седмочисленици“; (2) на неправилно 
ограждане – при площадка „Слона“ в Борисова градина и (3) на нужда от 
ограждане17 – при „Музикалната площадка“ в Градската градина. 

4.1. Площадка на градината на църква „Св. Седмочисленици“, София 
На пръв поглед решението площадката да бъде цялостно заградена е правилно 

– от юг18 се намира ул. „Граф Игнатиев“, по която има трамвайно движение, а от
запад – сравнително натоварената автомобилно ул. „Шишман“. По двете улици 
преминават и големи транзитни пешеходни потоци. 

Нещо повече, трамвайният трафик е до такава степен опасен, че дори само 
заради него е разумно площадката да е затворена от изток, запад и юг. Не така стоят 
нещата от север. Оградата там „пази“ децата от спорадичен трафик към църквата или 
транзитен през градината и е напълно ненужна – частта между двете врати е 
единствено обоснована като защита от разположената на това място люлка (сама по 
себе люлката е на грешно място и създава опасност и за двете врати) . 

Това решение на оградата води до няколко проблема (извън опасността от 
конфликт люлка-врати): (1) поради праволинейността на оградата в този участък, 
нейното укрепване и вертикалното ѝ стифиране е трудно постижимо; (2) на вратите 
има струпване от деца, колички и всякакви детски превозни средства, както и 
дежурните по трафика родители; (3) останалите родители задължително трябва да са 
на площадката, понеже при нужда са възпрепятствани да влезнат от образувания 
трафик; (4) задължителните места за сядане [6, чл.13 (1)] и кошчета за отпадъци [6, 
чл.14 (1)] отнемат от площта за игра.  

Допълнително, местата за тихи игри в чупките на църквата и за активни игри 
между нея и площадката е пропиляно, понеже площадката не е отворена към тях.  

4.2. Площадка „Слона“, Борисова градина, София 
Подходът със „Слона“ е различен. Площадката е разположена на естествено 

завишен терен, който се открива към двете главни паркови алеи от изток и запад с 
леки откоси, преградени с плътни ниски живи плетове, които допълнително 
преграждат пространството. От юг се намира голяма асфалтова площ без конкретно 
предназначение, усвоена от платени съоръжения. Северната част на площадката е в 
близост до една от най-уютните и сенчести поляни в парка, но естественият достъп 
до нея е преграден от ненужна алея и търговски обекти, които, заедно с местата си за 
хранене, заемат цялата контактна зона между площадката и поляната.  

Приетият общ подход за ограждане е индиферентен към функционалното 
зониране на площадката и парка, не отчита възможностите за добавяне на игрова 
стойност чрез ограждането и пропуска възможностите за организиране на сложно и 
богато пространство, съчетаващо повече видове игра. 

16 Правим важната уговорка, че разглеждаме примерите от днешна перспектива и спрямо актуалната 
наредба в областта. Оценките са на база реализациите, които вероятно се отличават от 
първоначалните проекти. Авторът не подценява качествата на площадките, а критиката служи 
единствено като нагледна илюстрация за изказаните в статията принципи. 
17 … или на друго проектантско решение 
18 За яснота приемаме чистата посока, зададена от църквата, въпреки че по-точната е югозопад. 
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От север, заведението за хранене19 прекъсва връзката на площадката с 
поляната, която може да е естествено нейно продължение – като за място за отдих на 
семейства в близост и като възможности за допълнителна игрова стойност – тихи и 
активни игри, а дори и катерене без съществени опасности за децата и при това 
върху естествено тревно покритие.  

От юг – напротив, ограждане по същество няма, а площадката като силует и 
като функция е доминирана от комерсиалните съоръжения по границата ѝ. Нещо 
повече, дори и да са напълно подходящи от гледна точка на общото функционално 
зониране на парка (анализ, който е извън рамките на този труд), местата за отдаване 
под наем на превозни средства (велорикши, тротинетки, моторчета, колички с 
педали и т.н.) създават трафик, опасен за децата от площадката. В този смисъл 
ограждането от юг следва да е много по-активно – плътна ограда с входна врата.  

Ограждането от запад и изток е адекватно като подход, но образуваните зелени 
„джобове“ следва да бъдат включени към площадката, а не да са безадресни, както е 
в настоящото решение.  

4.3 „Музикалната площадка“, Градска градина. София 
Катастрофалното от гледна точка на активен транзитен пешеходен трафик 

ситуационно решение на тази площадка може да бъде подпомогнато с подходящо 
съчинени препятствия. В този случай, макар и ненужни от гледна точка на 
автомобилен или пешеходен трафик, е възможно разполагането на врати и частична 
ограда, които да създадат визуални прегради по алеята и да забавят достатъчно 
пешеходците, така че те да избегнат този маршрут. Разбира се, ако тези препятствия 
се поставят по-близо до основните алеи, а ниската ограда20, опасваща площадката се 
премахне, това ще позволи да се образува голяма „детска“ поляна, в средата на която 
да се намират съществуващите съоръжения.  

5. Заключение
Статията анализира световни примери, практически опит и теоретични 

разработки и доказва нуждата от индивидуален, свързан с конкретното място, 
проектантски подход към задачите по разполагане елементите на площадките за 
игра. В частност, статията показва, че оградата е елемент, чието механично 
поставяне нанася вреда не само на площадките, а и на градското пространство. 
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19 освен другите недостатъци на разполагането му в тази зона 
20 Така или иначе тази ограда не изпълнява наредбата и представлява опасност от препъване. 
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СВОБОДНАТА ИГРА В ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ ОТ МОДЕРНИЗМА – 
ПРИНЦИПИ, КОНЦЕПЦИИ, ОПАЗВАНЕ 
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FREE PLAY IN PLAYGROUNDS OF MODERNISM - PRINCIPLES, 
CONCEPTS, PRESERVATION 

Todor Mihaylov 
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Abstract: The article explores three concepts of free play playgrounds, designed in 
the era of Modernism. Although different in details, they all contain the general idea 
of the play as a creative process.  
The evolution of the understanding of playgrounds as an important part of the urban 
structure and respectively three different solutions for their protection - preservation, 
adaptation and reconstruction (creating a replica) is also presented. 

Key words: Playground, free play, conservation, play value, urban structure, design 

1. Въведение
Статията разглежда три концепции за детски площадки2 от епохата на 

модернизма, които са изградени на принципа на свободната игра3 – въпреки че са 
различни в някои детайли, в тях е заложена общата идея за играта като творчески 
процес. Те извеждат разбирането за това, че децата трябва сами да взимат решения, 
да измислят игрите си и респективно да носят отговорност за поетите решения и за 
неправилните си преценки – концепция, която на пръв поглед противоречи на 
съвременните търсения за сюжетна игра върху нормативно изискваните, лишени от 
риск „меки“ площадки.  

Представена е и еволюцията на разбирането за детските площадки като важна 
част от градската структура и съответно три различни решения за опазването им – 
съхраняване, адаптиране и преизграждане (създаване на реплика). 

Площадките са обект на непрекъснати физически промени и нови, все по-
рестриктивни изисквания към детската безопасност. Така съществуващите площадки 
през дълъг период от време са били подменяни без оценка на игровата им стойност, 
на значението им като елемент на синтеза на изкуствата и на градския дизайн, нито 
на стойността им като свидетелства на конкретната епоха (най-вече на модерното 
движение). Този процес е особено активизиран в началото на 80-те години на ХХ 

1 Гл. ас. д-р. арх. Тодор Михайлов, София, бул. „Кл. Охридски“ №10, arh.todor.mihaylov@gmail.com 
2 За краткост с термина „площадка“ ще обозначаваме на „детска площадка за игра“. При нужда, за 
всички други видове площадки ще бъде използвано разяснително определение на вида им. 
3 Този вид игра е известен още като „непринудена“ и „ненаправлявана“ – без установени правила и с 
отворен край 
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век, когато паралелно с промените в устройството на вътрешнокварталните 
пространства [1], се променя и разбирането за свободната игра. По това време тя 
започва да се приема за твърде опасна и дори вредна за детското развитие.  

Възможността от бързата загуба на този тънък пласт градска идентичност е 
осъзната и в световен план се предприемат мерки процесът да бъде овладян, които 
мерки статията изследва с три показателни примера. Подбраните площадки са (1) 
високо оценени по времето на създаването си и днес, проектирани от известни 
архитекти (Ван Ейк, Ногучи и (вероятно) Поуел и Моя); (2) притежават голяма както 
игрова, така и художествена стойност; (3) достигнали са до нас в различна степен на 
съхраненост и (4) към тях са приложени различни форми на опазване. 

Където е възможно, е направен аналог с процесите в България – тук подмяната 
на функциониращите детски съоръжения с нови е забавена по различни причини, 
което е оценено като шанс при осъзнаването на високите качества на тези елементи, 
те да бъдат съхранени и интегрирани в тъканта на детските площадки.  

2. Алдо ван Ейк и площадките на Амстердам
Веднага след Втората световна война, успоредно с възстановяването на 

европейските градове, е осъзната и потребността от създаване на адекватни места за 
игра на децата. Едни от най-добрите примери както за градско възстановяване, така 
и за нагласата за създаване на места за игра идват от Нидерландия. Както пише Дан 
Хил в блога си „стотиците площадки, които Алдо ван Eйк проектира за 
следвоенния Амстердам, изпълняват ролята на нещо като пост-травматичен 
урбанизъм, лекуващ белезите на войната.“ [2] 

Световноизвестният архитект и теоретик проектира между 700 и 860 площадки 
в периода между 1946 и 1978 година [3]. Концепцията за тяхното изграждане, 
отношението им към града, заложените принципи на свободната игра, както и 
дизайна на самите елементи продължават да са вдъхновение за експерти от различни 
области – педагози и специалисти по детско развитие и физиология, социолози, 
урбанисти, дизайнери и пр. [4,1] 

Алдо ван Ейк проектира серия от стандартизирани прости елементи: (1) 
пясъчници от бетон със стандартни размери – правоъгълен, кръгъл и триъгълен с 
места за сядане; (2) съоръжения за катерене от метални тръби – греди, куполи, 
„иглу“, арки и пресечени конуси; (3) стоманобетонови „камъни“ за скачане с 
различни височини и диаметри и „планина“ за катерене.4  

С помощта на тези елементи, Ван Ейк създава площадки в съществуващите 
паркове и площади, на местата на разрушени от бомбардировките сгради и др. [4,3] 
„Алдо ван Ейк започва да запълва с площадки задръстените с боклуци задни 
дворове, пространства в кръговите кръстовища, изоставените ъгли и краищата на 
улиците. Той изчиства боклука и изравнява терена; понякога … боядисват и 
слепите стени на съседните сгради. За разлика от училищните площадки, тези 
улични микропаркове са предназначени и за възрастни: или в тях са поставени 
удобни скамейки, или са в близост до кафенета или барове“ [5,245]. Един от 
основните приноси на архитекта е разработената пространствена концепция за 
реализиране на свободна, не-направлявана игра, която специалистите по физиология 
и детските психолози приемат за по-полезна за детското развитие. 

Индивидуалният подход на Ван Ейк към всяко място позволява от 
стандартизрани и евтини елементи да се изграждат „уникални площадки, съобразени 
с конкретната ситуация“ (ibid.). В допълнение, използваните „градски“ материали 
– стомана и бетон, отлично хармонират със средата и интегрално се свързват с нея.

Влиянието на тази мащабна мрежа от хетерогенни площадки с хомогенни 
елементи е толкова голямо, че повечето изследователи твърдят, че съществена част 

4 Интересен е фактът, че Ван Ейк счита, че люлката и пързалката са елементи, които противоречат на 
свободната игра, тъй като с тях могат да се извършват много ограничен брой действия. 
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от простите (не-тематични) съоръжения на площадките по целия свят са реплики и 
доработки на разработените от Ван Ейк базови за детската игра елементи.  

a)    б)     в) 
Фиг. 1. Площадки на Ван Ейк а) Dijkstraat (© Музей „Стеделийк“); б) схема на 

комбиниране на прости елементи (© [3]); в) купол за катерене (© studio Dmau) 

Освен че имат огромно значение за изследователите, тези места за игра 
формират детството на няколко поколения (и то не само в Амстердам). Въпреки 
това, постепенното обновяване на градската среда води до почти пълното им 
изчезване от структурата на града – оказва се, че когато започват да издирват тези 
площадки през 2012 г., Denisa Kollarová и Anna van Lingen откриват следи от едва 
седемнадесет5. След като е установена заплахата от пълното им изчезване, са взети 
мерки за запазването и евентуалното възстановяване на част от изгубените елементи 
чрез широк спектър от действия – голяма публичност, дискусии, презентации, 
лекции и изложби и насочени към проектантите, местните общности и градската 
управа разяснителни действия. Това води до съвременното положение, при което 
елементите на Ван Ейк се интегрират в новите площадки in situ, а на места дори 
играят ролята на градски забележителности и на малки пластики дълго след като 
местата за игра около тях са премахнати. [6] 

3. Детска площадка в квартал Churchill Gardens, Pilmico, Лондон
Площадки от брутализма са интегрална част от разбирането за пространствата 

и градското планиране за тази епоха. Английските модернисти вярват, че в тези 
места могат да постигнат няколко цели – освен свободна игра, която да подпомогне 
преодоляване на травмите от следвоенните години6, те търсят възможности за 
програмна пластична изява на новите материали и естетика, както и социален 
манифест – пространства без огради, населявани и използвани безконфликтно от 
всички възрасти. [7]  

Кварталът Churchill Gardens в Лондон е едно от високите постижения от 
епохата на брутализма. В проучването за вписването му в листата на недвижимото 
културно наследство на Великобиртания, можем да прочетем, че „оформлението на 
ландшафта е фундаментално за характера (на квартала) с пространствата около 
сградите, които са били заети от обществени градини (и) детски площадки…, 
разположени на различни нива“. [8,31]  

Разглежданата площадка е била интегрално свързана с околните сгради, макар 
и да е изградена по-късно7. Абстрактният ѝ сюжет е описван като „летяща чиния, 

5 В хода на изследването са локализирани частични следи – предимно пясъчници и камъни за скачане, 
от общо 41 площадки, което е едва 5% от общия брой. 
6 …когато децата играят по предимно развалините на бомбардираните сгради 
7 Въпреки че няма намерено конкретно потвърждение за авторството ѝ, то е приписвано с голяма 
степен на вероятност на Поуел и Моя, създатели на жилищния квартал. 
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катастрофирала близо до мистриозен комин от круизен кораб“[9], а използваните 
материали са типични за брутализма – груб видим бетон и стомана. 

a)    б)    в) 
Фиг. 2. Площадка в Churchill Gardens а) и б) оригинал (© RIBA Library 

Photographs Collection); в) реплика (© Assemble Studio) 

Още в цитираното проучване от 2005 г. се изказва съжаление, че повечето 
значими площадки, между които и разглежданата в тази статия, са разрушени. [8, 32] 

Архитектите от студио Assemble и артиста Simon Terrill, след проучване на 
множество архиви, свързани с брутализма, пресъздават част от елементите на 
площадката съобразно съвременните изисквания и от съвременни материали – 
предимно рециклирана полиуретанова пяна8. С това те целят „да позволят на 
хората да разграничат характеристиките на формата от нейната материалност 
и, постигайки това, да преоткрият (тази площадка) като място за игра.“[10] 

Преизградени са „летящата чиния“ и камарата модулни стоманобетонови 
елементи за достъп до нея. За разлика от оригиналните, новите модулни 
шестоъгълни призми са леки, като това дава възможност те да се местят и да бъдат 
реогранизирани по различни начини9. Инсталацията е разположена в обществената 
галерия на RIBA10 и се радва на голям успех. 

Чрез тази инсталация, авторите ѝ поставят отново въпроса дали рискът в играта 
е напълно неприемлив. „Тези сюрреалистични бетонови площадки изглеждат 
страшни. Едно дете може да падне … и да се нарани…, но може също така да 
оформи по-добро разбиране за света или да се научи как се балансира …”[11], което 
е многократно по-трудно в съверменните меки площадки.  

Разгледаният пример е достатъчно краен доколкото (1) само част от 
площадката е пресъздадена и то на ново място, в музейна, лишена от контекст среда, 
(2) евтините „градски“ материали са подменени със специални, нови и скъпи и (3) е 
възстановен артефакт, който отдавна не е част от градската среда. Тази инсталация 
обаче поставя множество въпроси, касаещи подобни примери по целия свят – 
възможно ли е да бъдат оценени поотделно естетическите качества, игровата 
стойност, опасността и риска11 при съществуващите площадки от близкото минало; 
има ли нужда да съхраняваме прекалено рискови за сегашните разбирания 
съоръжения „под условие“12; допустимо ли е адаптиране, а понякога и 
възстановяване с цел запазване на общото присъствие в средата; докъде е възможна 
промяна на средата, така че да намали риска от използването на конкретно 

8 В оригиналните публикации на английски език, използваният материал е „reconstituted foam“. 
9 Така наречените „loose parts“, които имат голяма роля в съвременните разбирания за свободна игра. 
10 RIBA - Royal Institute of British Architects, далечен еквивалент на българските КАБ и САБ. 
11 Следва да се прави ясно разграничаване между риск и опасност. Докато рискът е съществена част 
от играта, опасността е недопустима на площадките [14] 
12 Има варианти съоръженията да бъдат запазени като елементи на градския дизайн - с ограничен 
достъп от деца или като детски площадки, но с указание, че съоръжението е опасно и е на „собствен 
риск“ – каквато е практиката в увеселителните паркове например. 
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съоръжение и т.н. Тези абстрактни въпроси могат да бъдат много конкретно 
насочени към множество обекти – катерушки, пързалки и много други, запазени в 
различен градоустройствен контекст – от исторически паркове и площадки до 
модернистични вътрешноквартални пространства.  

4. Детска площадка в Piedmont park, Атланта, Джорджия, САЩ
Исамо Ногучи е американски скулптор, дизайнер и ландшафтен архитект от 

японски произход, чието творчество се простира в шест десетилетия преди и след 
Втората световна война. Той придобива иконичен статус през 50-те години на ХХ 
век предимно с луксозните си мебели, но програмно изразява творческите си 
разбирания най-вече чрез проектите си за площадки.  

Изследователите му твърдят, че за Ногучи „играта е най-добрият и 
фундаменталният начин да опознаеш света и е ключова за изкуството в 
детството“ [12] и че неговите „площадки, вместо да казват на детето какво да 
прави (люлей се тук, катери се там), се превръщат в място за безкрайно 
изследване“ [13]. 

Въпреки популярността си и ефекта, който неговите макети и теоретични 
разработки върху площадките и играта имат върху няколко поколения ландшафтни 
архитекти, той успява да реализира само две приживе.  

a)    б)    в) 
Фиг. 3. Детска площадка в Piedmont park а) ситуация; б) общ изглед; в) пързалка 

на различни нива, (© за всички снимки [13]) 

Площадката в Атланта, проектирана в края на живота му, представлява в 
завършен вид реализация на неговите концепции: изчистени естетизирани форми – 
правилни фигури и линии, липса на сюжет и множество възможности за 
интерпретация. Чрез свободното разположение на съоръженията и бетоновата стена 
(която дефинира пространството без да го ограничава) е създадена абстрактна, дори 
стерилна планова композиция. Тя обаче е поместена удачно сред съществуващата 
висока дървесна растителност и е обживена от играещите деца. Така комплексът 
изглежда като модернистична есенция на свободната игра, лишена от всички 
ненужни украшения на наратива и сюжета. 

Въпреки очевидните прилики между разглежданите примери – акцентът върху 
ясните форми и простите съоръжения, абстрактните композиции и свободата на 
децата да се учат чрез изследването на елементите, трябва да се отбележат няколко 
съществени отлики на тази площадка от разглежданите досега: 

Първата разлика е в разбирането за свободната игра13. Докато Ван Ейк твърди, 
че люлката и пързалката са елементи, които позволяват много ограничен брой 
действия и съответно не спомагат свободния избор на децата, Ногучи създава 
основните си акценти именно от тях. 

13 Дали люлката и пързалката позволяват „свободна игра“ е и една от съществените разлики в 
разбирането на съдържанието на този термин от двете страни на Атлантика. 
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Втората е разликата в материалите – докато съоръженията на Ван Ейк са от 
стандартизирани, евтини за изпълнение, предимно от бетон и стомана в естествен 
цвят, то при Ногучи предимно металните съоръжения, боядисани в ярки тонове, 
изискват съществен ангажимент по поддръжката им – площадката в Атланта е 
ремонтирана и обновавяна поне четирикратно през петдесетте години експлоатация. 

Третата съществена разлика е в подхода към опазването на тази площадка, 
който може да бъде описан като внимателна трансформация, която да запази 
игровата стойност, но да премахне съществена част от опасностите. (1) 
Оригиналната настилка – тънък слой дървесен мулч, е удебелена и САМО където е 
необходимо са поставени и гумени подложки, така че да е максимално безопасна. (2) 
Люлката с най-дълго рамо в трионообразната структура е преценена като опасна и е 
премахната. (3) Височината на всички парапети/прегради е увеличена, но чрез 
елемент, който да в стилистиката на оригинала. (4) Поставена е врата на стълбите на 
кулата и (5) са премахнати част от хоризонталните елементи за катерене. [13] 

Прегледът на различни начини за опазване на материалните прояви на 
актуални и до днес концепции от миналото цели да постави на по-широк фундамент 
разбирането за опазването на ценните елементи в площадките в България. Много от 
запазените в България бетонови пясъчници, скакала и прости метални катерушки са 
повлияни ако не директно от Ван Ейк, то от неговите теоретични разработки, а 
създадените от българските анималисти елементи – катерушки и пързалки във 
формата на различни животни са оригинални и красиви, но не съвсем безопасни 
спрямо съвременните норми. Голяма част от тях14 продължават да изпълняват 
функциите си и днес, но съхраняването им е по-скоро силата на навика, а не плод на 
зародилата се нужда за опазване на градската среда – сложен процес, от който 
съвременното ни общество има огромна потребност.  
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Abstract: 
The topic examines the abandoned station buildings in Bulgaria - their history and 
condition. In the context of modern world trends for breathing new life into this type 
of objects, the basic guidelines for their revitalization, development and integration 
will be outlined.
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1. Въведение
Темата  за  нефункциониращите  железопътни  сгради  и  в  частност  гаровите

сгради  е  не  достатъчно  разглеждана  и  анализирана.  Железопътното  строителство
като част от промишленото строителство отразява цял един период от развитието на
строителството в България. Състоянието на тези обекти постепенно се влошава и е
необходимо да се установят принципи за решаването на проблемите и методи за
интеграция на железопътното наследство в съвременните условия. През последните
години редица международни организации се занимават с извеждане на инструменти
за опазването и изявата му.

 В  контекста  на  съвременното  развитие  на  технологиите,  нарастващият
обществен  интерес  към  историята,  промененото  отношение  към  културното
наследство,  темата  цели  извеждането  на  принципи  за  регенерация  на
нефункциониращите  железопътни  гарови  сгради.  Темата  разглежда  историята  и
състоянието на гаровите сгради по линията  Кочериново – Рила – Рилски манaстир.
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2. История и състояние на жп линия Кочериново – Рила – Рилски
манaстир

След построяването на първата жп линия на територията на днешна България
започва усилено строителство на жп линии с цел свързване на Западна Европа с
Цариград  и  основните  пристанища.  Голяма  част  от  жп  линиите  се  строят  за
изпълнението  на  военни нужди – множеството  войни налагат  необходимостта  от
бързо транспортиране на хора, запаси и муниции. Друга част от жп линиите пък се
строят за обслужване на индустрията – различни фабрики и предприятия, които имат
нужда от доставка на суровини и пренос на готова продукция. 

По  време  на  Първата  световна  война  започва  строителството  на
теснолинейната 600мм жп линия от Радомир на юг,  за нуждите на Втора Българска
Армия.  Щабът  на  действащата  армия  възлага  на  Управление  железопътни
съобщения да построи клон от гара Струма на линията Дупница - Горна Джумая до
фабриката  на  братя  Балабанови при с.  Бараково.  Строителството  започва на 4-ти
август  1916г.,а  линията  се  открива  за  експлоатация  на  13-ти  септември  1916г.
Година  и  половина  по-късно  на  19-ти  февруари  1918г  трасето  достига  до  метох
Орлица -  на около километър  и половина по нагоре от  с.  Рила.  Така  до края на
Първата  световна  война  и  няколко  години  след  нея  в  долината  на  река  Рилска
функционира  само  участъкът:  Струма  -  Бараково  -  Рила -  метох  Орлица  с  обща
дължина  13,3  км.  През  1920г.  съгласно  Закона  за  уреждане  положението  на
строените за военни нужди през време на Европейската война железопътни линии
Управление железопътни съобщения предава на БДЖ заедно с всички военни линии
и  участъка  Струма  -  Орлица,  а  предприятието  БГИ  (на  братя  Балабанови)  -
Кочериново взема концесия и започва да строи продължението на линията нагоре по
долината на река Рилска. През 1922г. теснолинейката вече се експлоатира до устието
на река Илийна - гара Илийна (от 1925г. гара Кула, а от 1949г. - гара Бричебор).
Почти година и половина по-късно т.е. към 1924г. линията достига по левият бряг на
река Рилска (по Бричеборския склон) до Рилския манастир. 

Жп линията Кочериново – Рила – Рилски манастир се е състояла от следните 14
гари и спирки – гара Кочериново,  гара Струма (по-късно – спирка Струма),  гара
Бараково, спирка Пороминово, спирка Стоб, гара Рила, спирка Орлица, гара Вакаро
(след 1942 г. – гара Неофит Рилски), спирка Пастра, спирка Балабанов (след 1949 г. –
сп. Желю Демиревски), спирка Ягнилото (след 1949 г. – сп. Елешница), гара Илийна
(след 1925 г. – гара Кула, след 1949 г. – гара Бричебор), гара Рилски манастир, гара
Черней (под вр. Черней).

Към днешна дата единствените запазени гари и спирки по трасето са 6 – гара
Кочериново,  гара Струма, гара Бараково (преустроена в жилищна сграда),  спирка
Пороминово, спирка Стоб и гара Рила. Трасето на жп линията е демонтирано, като
се наблюдават малки участъци със запазени положени релси, както и съоръжения по
линията – тунел, мостове и др. Голяма част от трасето в момента е черен път, друга
част от трасето е асфалтиран път.

3. Перспективи за развитие – международен опит
Разработката  ще  разгледа  няколко  световни  примера  за  регенерация  на

железопътни  трасета,  а  именно  железопътно  трасе  –  Блумингдейл,  Чикаго  –
регенерация  на  градска  железница  и  железопътно  трасе  Вос  –  Гарнс  –  Мидтън,
Норвегия – регенерация на междуградска железница. 

Железопътно трасе – Блумингдейл, Чикаго - трасето е част от жп мрежата на
Чикаго и функционира до 1990г. То представлява надземно трасе, действащо като
преграда  в  градската  среда.  Целта  на  проекта  е  изграждане  на  нова  паркова  и
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рекреационна зона по протежение на трасето и обособяване на връзки между зоните
от двете страни на трасето – превръщане на зоната в основна комуникационна зона.
Това ще е вторият „висящ“ парк, изграден върху трасе на стара градска железница,
след  този  в  Ню  Йорк.  Този  вид  паркове  налага  съвременната  тенденция  за
обособяването   на  нефункциониращи  градски  железници  в  комуникационни  и
рекреативни зони.

Железопътно трасе Вос – Гарнс – Мидтън, Норвегия представлява регенерация
на междуградска железница. Железницата представлява железопътно наследство в
Норвегия   и  е  част  от  старата  линия  от  Осло  до  Берген,  открита  през  1883г.  и
функционирала до 1964г. Към момента се стопанисвана от Норвежка железопътна
асоциация  и  функционира  като  атракционна  железница  с  парна  тяга.  Запазените
железопътни сгради по трасето са превърнати в информационни центрове и музеи.

а) б)

в) г)

Фиг. 1. Жп гари по линията Вос – Гарнс – Мидтън, Норвегия: а) гара Хаукеланд; б)
гара Арна; в) гара Гарнс; г) гара Еспеланд (фотографии арх. Христина Чангулева) 

4. Онсовни насоки за ревитализация, развитие и интеграция на
нефункциониращото железопътно наследство 

За  опазването  на  железопътното  наследство  следва  на  първо  място  да  се
дефинира  понятието  железопътно  наследство  у  нас  и  да  се  създаде  система  за
неговото  опазване.  Необходимо  е  изграждане  на  цялостна  стратегия  за
възобновяването на нефункциониращото железопътното наследство.
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Внедряването на система от културни и обществени функции в изоставените обекти
ще  доведе  до  развитие  не  само  на  самия  обект,  а  и  на  територията  около  него.
Внедряване  на  интерактивни  и  високо  технологични  методи  в  опазването  на
железопътното наследство ще отговори на нуждите и развиващото се технологично
общество.

Всичко  това  може  да  бъде  постигнато  чрез  публично-частно  партньорство,
както  и  чрез  сътрудничество  с  отделните  държавни  институции  и  с  различни
организации в туристическия бранш за популяризация и развитие на железопътното
наследство.

Изводи
Железопътното  наследство  обединява  резултатите  от  индустриалната

революция и еволюцията  на архитектурното  мислене.  То носи в себе  си духа на
миналото  и  основата  за  бъдещето  на  жп  индустрията  и  архитектурната  жп
концепция. Внедряването на интерактивността и новите технологии в системата за
регенерация на железопътното наследство ще спомогне за опазването на ценността,
както и за неговото развитие.
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WHO IS PARTICIPATING IN SOFIA MUNICIPALITY SPATIAL 
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Abstract: Sustainable development and provision of favorable living conditions on 
Sofia Municipality territory are result of defining policies and implementing 
practices of spatial planning and territorial governance. The territorial development 
is a result of creation and implementation of land-use development plans. These 
actions are not consequence of the initiative of the local self-government, but a result 
of fulfillment of obligations. Apart from that, the planning process provides a real 
opportunity for citizens to exercise their right to participate in public affairs. 

The purpose of this report is to offer an overview of the factors that influence 
participation in the planning process and to justify compliance with them that leads 
to achieving comprehensive conditions for joint work between local governments and 
citizens. 

Keywords: Spatial planning, Local self-government, General land-use development 
plan, Sofia Municipality 

1. Въведение
Местното самоуправление се осъществява чрез правото и реалната възможност 

на местните общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на тяхна 
отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от обществените 
дела (чл. 3, ЕХМС)[1]. Една от определените сфери, в които органите на местното 
самоуправление и гражданите имат правото и реалната възможност да вземат 
самостоятелно решения, е устройството и развитието на територията на общината 
(чл. 17, ал. 1, т. 2, ЗМСМА) [2]. В рамките на предоставената компетентност 
местната власт определя политики и осъществяват дейности по устройство на 
територията (чл. 5, ал. 1, ЗУТ) [3]. Описаното се осъществява частично чрез 

1 Христо Харлов, арх., Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, 
hristoharlov@abv.bg 
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процесите по създаване, обявяване, одобряване и прилагане на устройствени 
планове. Начинът, по който съответните процедури са засегнати в действащите 
нормативни актове предполага разнообразни възможности на действие и позволява 
иновативност при управлението на процесите. 

1.1. Цел на доклада 
Настоящият доклад представя изследване на участниците в изготвянето и 

приемането на общия устройствен план (ОУП) на Столична община с оглед на 
извличане на факторите, които влияят на участието и помагат за разпознаване на 
същността на участниците отвъд традиционното им разделяне граждани, бизнес, 
експерти (проектанти) и администрация. 

1.2. Методика и граници на изследването 
Изследването разглежда процеса по оценка на въздействието на ОУП на 

Столична община [4], проведен от Общинско предприятие (ОП) „Софпроект – ОГП“ 
през периода ноември 2018 г. – декември 2019 г. Описаният процес е неформален 
поради ситуирането му извън нормативно регламентираната възможност за 
обществено участие (чл. 127, ал. 1, ЗУТ) [2], но въпреки това липсват основания да 
се счита, че проведените събития формират незаконосъобразен ход2 на комплекса от 
действия, водещи до одобряване на плана. 

Процесът се състоя от събития с ограничено и неограничено участие и бе 
управляван със следните цели: да систематизира експертни мнения относно 
същността и функционирането на плана; да послужи за изготвяне на задание и 
опорен план (чл. 125, ал. 2 и 3, ЗУТ) [2]. Целевите участници на събитията с 
ограничено участие бяха професионални организации и сдружения и експерти с 
разнообразни полета на експертиза, тематично обвързани със създаването, 
обявяването, одобряването и прилагането на ОУП. Те бяха поканени в ролята им на 
експерти и/или представители на експертни групи, бизнес (строителния бранш) и 
администрация. Всяко от целевите организации, сдружения и лица получи покана с 
инструкции за участие и придружаващи материали, чиято цел бе да се създадат 
условия за фокусиране на мнението на участниците върху определена тема. През 
периода март – декември 2019 г., заедно с Невена Германова, социолог в ОП 
„Софпроект – ОГП“, авторът на настоящия доклад изпълнява ролята на провеждащ 
интервюта с професионални организации, сдружения и експерти в областта на 
устройственото планиране и инвестиционното проектиране. 

Изследването, представено в настоящия доклад излиза извън целевите рамки, 
поставени от ОП „Софпроект – ОГП“. Настоящият доклад представя преглед на 
участниците чрез обследване на техните поведения и мнения. За целта са взети 
предвид заявените компетентност, представителство/принадлежност към определена 
група/общност и съдържание на мнението/предложението. 

2. Как планираме и кой участва в процеса по планиране на устройството
на територията?

Устройството на територията е процес от обществена важност, с който се цели 
да се постигне устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене (чл. 1, ал. 1, 

2 Следва да се има предвид, че нормативните актове съдържат общи правила за поведение, които се 
прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти и имат нееднократно действие (чл. 1а, ЗНА) 
[5]. В тази връзка действащите нормативни актове, засягащи създаването, обявяването и 
одобряването на ОУП за територията на Столична община не съдържат подробни инструкции за 
процедиране на ОУП, въпреки обратното вярване, разпространено сред експерти в сферата на 
устройството на територията. 
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ЗУТ) [2]. За протичане на процеса е изградена система, представляваща комплекс от 
компетентни органи, извършващи действия, чрез който се изготвят нормативно 
регламентирани документи, и се осигуряват ресурси, необходими за изготвянето им. 

Традиционно процесите по изготвяне на отделните нормативно 
регламентирани документи не са обвързани, поради което за създаването на всеки 
отделен документ се провежда отделен обществен процес. Традиционно процесите 
започват без обществено достъпни методика за изготвяне на съответния план и 
описание на предстоящите оперативни дейности. Традиционно същностите на 
заинтересованите лица, субекти и общности не са разпознати от провеждащите 
процеса, като се предполага, че използваните начини за обявяване на обществено 
обсъждане на проекта за план са достатъчно информативни за всички, и че самият 
план е достатъчно разбираем, а ефектът от изпълнението му е пределно ясен. 
Традиционно общественото обсъждане на план е еднократно действие и не 
предполага продуктивно участие на заинтересованите. Това създава няколко 
основни проблема при всеки следващ традиционно провеждан процес: 
заинтересованите не получават познания за предстоящото съчетание от дейности, 
поради което формират собствени представи „в движение“, основаващи се на 
обикновеното им знание за управлението на територията; от своя страна местната 
власт не обогатява познанията си за заинтересованите и не търси нови начини на 
управление на процеса; одобреният план е резултат от проведен праволинеен 
административен, а не гъвкав демократичен процес на планиране, и е сбор от 
проектантски решения, а не решения, произтичащи от общата работа на органите на 
местното самоуправление и гражданите. 

С оглед на намаляване на въздействието на част от описаните проблеми в края 
на 2018 г. ОП „Софпроект – ОГП“ стартира неформален дебат за необходимостта от 
изменение на ОУП на Столична община, наречен „Оценка на въздействието на 
ОУП“. Основната идея зад дизайна на процеса бе да се създадат условия за 
съвместна работа между представители на местната власт, в лицето на екипа на ОП 
„Софпроект – ОГП“, и представители на професионални организации, сдружения и 
експерти, длъжностни лица от екипите на общинската и на държавната 
администрации, и граждани. 

Регламентираната възможност за обществено участие (чл. 127, ал. 1, ЗУТ) [2] 
по-скоро създава условия за информиране на местната власт и заетите в изготвянето 
на плана за мненията на заинтересовалите се, отколкото да предоставя възможности 
на гражданите да разширят познанията си за системата на планиране или да 
контролират оформянето на политики. Опитът за излизане извън тази рамка с 
дебата, проведен от ОП „Софпроект – ОГП“ показва, че допълнителните 
възможности за включване не означават задължително отзоваване от страна на 
поканените, нито че участващите са готови за спазват правилата на дискусията. 

В резултат на проведените дейности могат да бъдат направени следните 
изводи: 

а) от поведението на участниците: отношението на участниците към екипа на 
предприятието, начина на формиране на темите и използвания език оказват влияние 
върху поведението на самите участници по време на събитията и изказаните от тях 
мнения; сегашният стил на управление на професионалните организации не води до 
демократично излъчени представители и демократично оформени общностни 
мнения, поради което общите интереси на съответните професионални групи до 
момента остават непредставени; 

б) от мненията на участниците: въпреки че липсва консенсус за това какво 
представлява ОУП и как може да бъде развит, е наличен консенсус за това, че 
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устройството на територията е сфера, чието управление трябва да бъде прозрачно, 
ефективно и в интерес на гражданите; неяснотата за това как работи системата от 
документи, и системата на планиране като цяло, формират нагласи и очаквания, 
несвойствени за същността на ОУП; фрагментарността на познанието на 
участниците и дадените предложения създават условия за използването на 
резултатите от дебата извън тематичния обхват на плана. 

В процеса участваха хора, които ценят възможността за съвместна работа с 
настоящите представители на местната власт. Личностите на ръководещите дебата и 
техните действия може или да вдъхнови участие, или да има обратния ефект. 
Доверието, което съответните личности пораждат влияе в значителна степен на 
резултата и не следва да се счита, че наличието на възможност за включване е 
достатъчно условие за непосредствеността на участието. В зависимост от 
приоритетите на включилите се, водещите дебата са припознавани или като 
работещи в полза на публичния интерес, или като възможни защитници на частния 
интерес на участниците. 

Начина на формиране на темите изненада онази част от включилите се, които 
разглеждат ОУП като план, чиято същност не подлежи на промяна. Предварително 
оформеното им мнение за това какво представлява системата на планиране и как 
работи оказва влияние върху това доколко участващият е склонен да влезе в дебат и 
доколко предпочита единствено да сподели затвърденото си мнение, с което да 
прекрати участието си. В зависимост от гледната точка на включилите се относно 
поставени теми, дебата се разпознава както като възможност за оценка и контрол на 
действията на местната власт, така и като платформа за обмен на мнения и 
повишаване на общото познание. 

„Разбираемият език“, на който ОП „Софпроект – ОГП“ се стреми целенасочено 
да води дебата дава възможност на хората с обикновено знание да разширят 
разбирането си за ОУП, но отблъсква експертите. Макар анализът на изказаните 
мнения и предложения да не потвърждава съществуването на ясна граница между 
това, кой притежава обикновено и кой експертно знание, при взаимодействието с 
целеви групи следва да се отчита самомнението на членовете на съответната група. 
Част от участвалите открито заявяват своите предпочитания на какъв език желаят да 
се говори с тях, какви материали да им бъдат предоставяни и какво може да се 
очаква от участието им. Въпреки че използването на определен език е способ за 
формиране на общност, следва да бъде отчетено поведението на определени групи, 
които открито заявяват своето желание да бъдат разглеждани отделно, и с тях да 
бъде провеждана отделен тип комуникация.  

Положителен резултат по отношение на присъствието оказа съобразяване на 
времето и местата на провеждане на събитията, които бяха избрани за удобство на 
включващите се. Въпреки че подобен подход не може да се прилага при всички 
събития, ефектът следва да бъде отчетен. Създаване на условия за провеждане на 
събития по-близо до участниците предразполага по-лесно вместване на общия 
процес в личните им пространства. 

Участието се влияе в значителна степен и от това как целевите групи излъчват 
представители, как оформят свое общо мнение и как разпространяват последващата 
информацията сред своите членове. Въпреки намерението на ОП „Софпроект – 
ОГП“ да включи в дебата представители на професионални организации, начинът им 
на управление и самоопределянето на част от членовете им доведе до 
неосъществяване на това намерение. Всяка от целевите организации получи покана с 
указания към ръководствата им за предприемане на действия по излъчване на 
представители, които да участват в дебат по обявени теми. В резултат от начина на 
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действие в рамките на поканените организации3 като участващи в събитията се 
озоваваха хора, чиято експертиза е извън рамките на обсъжданите теми, поради 
което те изразяваха мнения като граждани; хора, с експертиза в тематичния обхват, 
но неинформирани за същността на събитието, поради което те изразяваха 
импровизирани мнения; хора, които нямаха представа защо са извикани и не 
намираха ценност в провеждането на дебат. Това предполага изводът, че за да се 
достигне до членовете на определена група не следва да се разчита единствено на 
взаимодействие с назначените на ръководни позиции. 

Подобна е проблематиката и в обхвата на местните общности, чието участие 
предстои да бъде осигурено. Следва да се има предвид неравномерно 
разпределените териториални активности на сдружения и лица, чиято дейност 
подкрепя или е в опозиция на местната власт. Съществен недостатък на ситуацията 
е, че възможностите за включване са използвани основно от организирани групи и 
лица, който гласно заявяват позиция и открито се идентифицират като 
представители на определена общност. Наложително е всяко изказано мнение и 
предложение да бъде подлагано на преценка, доколкото би било некоректно да се 
разчита, че важно за местната общност е единствено гласно изказаното по време на 
събитие. 

Позицията на районните кметове като законно избрани представители на 
жителите на район също следва да бъде подлагана на преценка. Не следва да се 
разчита, че всички кметове защитават в еднаква степен публичния интерес, както и 
че биха положили еднакво количество усилия, за да работят съвместно с гражданите. 
Характерът на избраното длъжностно лице определя действията му и стилът на 
управление, което от своя страна влияе на поведението на подчинените му. Това 
създава условия за небалансирано представяне на интересите на различните 
общности на територията на Столична община и задължава ръководещите процеса 
по изготвяне на ОУП да полагат различни усилия в различните райони. 

Спецификите на плана по отношение на съдържанието му също налагат 
съобразяване. Трябва да се има предвид, че ОУП е част от инструментариума на 
планирането, а не цел на процеса по устройство и развитие на територията. Въпреки 
че планът се разработва в подкрепа на публичното благо, е некоректно да се счита, 
че той интересува гражданите. Опознаването на човешките същества, обитаващи 
територията на Столична община и начините, по които те виждат въздействието от 
системата на планиране върху живеенето би помогнало за създаване на смислен за 
тях процес по решаване на въпроси от местно значение. Следва да бъдат разпознати 
фрагментарността на познанието, разнопосочността на мисълта и същността на 
мненията, които излизат извън тематичния обхват на плана. Това налага изработване 
на механизми на работа, които да свързват отделните обществени процеси и да 
използват дадените мнения и предложения за документа, за който са релевантни. От 
своя страна ОУП като многопластов документ предполага комуникиране на 
различните му елементи по различен начин с различни групи и индивиди. 

Фрагментарността на познанието на участниците, аргументацията на дадените 
предложения и очакванията към плана предполагат продължаване на дебата. За да 
бъде възможно да се постигне продуктивно взаимодействие между органите на 
местното самоуправление и гражданите, процесът следва да е смислен за всяка от 
страните и да вдъхновява, а не да отказва от участие. 

3 Изключенията бяха резултат от характера на личността, управляваща организацията, а не от 
вътрешните правила за работа на съответното сдружение. 
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3. Заключение
Традиционното разделяне на участващите в създаването на ОУП на граждани, 

бизнес, проектанти и администрация не отчита човешката същност. Съществен 
принос за развитието на процеса освен категоризирането на участниците като 
актьори, изпълняващи принципни роли, има и разпознаването им като човешки 
същества, чието умствено, психично, интелектуално и дори физическо състояния за 
времето на провеждане на процеса, управляват поведението и информират мненията 
им. 

Възприемането на участниците като макети на актьори автоматично води до 
включването им в симулационни процеси. За да бъде избегнато поредното развитие 
по задължение на традиционен процес, от една страна представителите на местната 
власт следва да разпознаят себе си не като длъжностни лица, а като човешки 
същества, чиито действия и характеристики влияят на участващите. А от друга – 
гражданите следва да бъдат възприети не като обобщение фигури, а като човешки 
същества, които не винаги могат да изпълняват дадена роля, не винаги могат да 
бъдат възприемани като членове на общност и понякога това, което казват макар да е 
извън обсъжданата тема, е полезно. 

Анализът на мненията показва необходимост от продължаване на дебата, тъй 
като това дава възможност да се опознаят границите на експертно познание, да се 
систематизират представите за планирането на устройството на територията и 
въжделенията за развитие на системата. Разговорът като съществен елемент от 
новата реалност [6] помага както за опознаване на участниците, така и за опознаване 
на представите им за окръжаващата среда по начин, който е близък до тях, а 
устройствените планове като същност и процес все още са извън обхвата на 
общественото разбиране. 
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ПЛАНИРОВЪЧНИ И ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА 
МНОГОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ИЗГРАДЕНИ ПО 
СТРОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ОТ ЛЕКИ ОБЕМНИ КЛЕТКИ 

Юлия Илиева 1 

Висше строително училище „Любен Каравелов” - София 

FLOOR PLAN AND VOLUMETRIC-SPATIAL DESIGN SOLUTIONS FOR 
MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS, BUILT WITH 
LIGHTWEIGHT VOLUMETRIC MODULAR STRUCTURAL SYSTEMS 

Yuliya Ilieva 

University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Luben Karavelov”, 
Sofia 

Abstract: Prefabricated building systems, part of which are the volumetric modular 
structural systems have proven their efficiency. Nowadays the use of modular 
technologies has substantially grown up because they offer elements and structures 
with improved quality and accuracy in manufacture, characterized by a high degree 
of factory completeness. Construction time is saved due to the fast installation of the 
building structures. The modular technologies require fewer workers on the building 
site and are more environmentally friendly solution than the conventional 
construction methods. Prefabricated lightweight volumetric modular structural 
systems are used for both low-rise and multi-storey buildings. The aim of this 
research is to examine the floor plan and volumetric-spatial design solutions of the 
above-mentioned structural systems to build a multi-storey residential buildings. 
Selected examples of modular buildings were shown and analyzed. 

Key words: lightweight volumetric units; prefabricated modular structural systems; 
multi-storey residential buildings; architecture 

1. Въведение
Еволюцията в развитието на строителните системи от обемни клетки е тясно 

свързана с историята на сглобяемото строителство. Недостигът на жилища по време 
на масовите миграции и колонизации, както и следвоенните периоди, дават тласък в 
развитието на този вид технологии и те претърпяват разцвет през 50-те и 60-те 

1 Юлия Илиева, доц. д-р архитект, адрес: 1373 София, ВСУ „Л. Каравелов”, ул. „Суходолска” №175, 
e-mail: yuliya_ilieva@vsu.bg 
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години на XX век. Строителните системи от обемни клетки са доказали своята 
ефективност. Модулите им са с подобрено качество и точност на изпълнението, 
характеризират се с висока степен на заводска завършеност, довършителните работи 
са сведени до минимум, пести се време за изграждане поради бързия монтаж на 
сградните конструкции, изискват по-малък брой работници на местостроежа и 
представляват по-екологично решение в сравнение с конвенционалните методи на 
строителството. Сглобяемите технологии предлагат по-добри икономически 
показатели, дължащи се на индустриализираното производство, от което се 
получават значителни икономии на материали, трудови ресурси и транспортни 
разходи [1]. Lawson и колектив [2] отбелязват, че модулното строителство може да 
намали загубите на строителната площадка до 70 процента в сравнение с 
интензивните методи за строителството. Обемните клетки могат да бъдат 
рециклирани и повторно използвани. Съществуват неоспорими доказателства, че 
модулното строителство е по-ефективно при посрещане на жилищните нужди на 
населението в сравнение с традиционните методи на строителството [3]. Комфортът 
на обитаване в сградите от сглобяемото строителство е подобрен благодарение на 
усъвършенстваните топлофизични свойства на влаганите нови материали [4]. 
Сградите се считат качествено изпълнени и експлоатирани, ако поддържането на 
здравословния режим в тях се извършва с най-нисък енергиен разход, разходи за 
осигуряване на комфортна среда на обитаване и обществено полезен труд. Ролята на 
добрия дизайн се състои в намиране на такива проектни решения, при които 
враждебното въздействие на околната среда да бъде смекчено до максимална степен, 
а създадената вътрешна среда на обитаване да тонизира и релаксира обитателите й. 
[5] Въпреки предимствата на модулното строителство, частният сектор все още 
разчита до голяма степен на традиционните методи за изграждане на място. Като 
недостатъци на строителните системи от обемни клетки могат да се отбележат 
управлението на проекта и координацията на всички аспекти на проекта, 
трудностите при транспортирането, необходимостта от строители и технически 
ръководители с по-високо ниво на умения и опит, както и по-високите първоначални 
разходи [6]. 

Днес сглобяемите модулни структурни намират приложение за изграждане на 
сгради от клетъчен тип с повтарящи се единици. Това могат да бъдат еднофамилни 
или многофамилни жилища, студентски общежития, хотели, училища, детски 
градини, болници, офиси, паркова мебел и др. Строителните системи от обемни 
клетки се използват както за нискоетажни сгради, така и за многоетажни сгради. Те 
показват задоволително поведение при статично и динамично въздействие, при 
временни и постоянни натоварвания [7]. Наблюдава се тенденция тази форма на 
строителството да се прилага и за жилищни сгради на повече от 12 етажа [8]. 

Модулните сгради се състоят от фабрично изработени компоненти и единици 
(наречени клетки/модули), които се транспортират и сглобяват на място за да 
образуват дадена сграда. Клетките като едроразмерни пространствени елементи 
включват носеща конструкция, ограждаща конструкция, инсталации и оборудване 
[9]. В зависимост от материалите, от които са изградени и теглото им обемните 
клетки са тежки (стоманобетонни) и леки. Носещата конструкция на леките модули е 
предимно от стомана или от дърво. Дървото предлага богати възможности за 
архитектурните решения, като техническият напредък благоприятства максимално 
редуцирането на недостатъците на материала [10]. Днес учените изследват 
възможностите на пластмасите, подсилени със стъклени влакна, известни като FRP 
(Fiber Reinforced Plastics), да заменят традиционните материали в сглобяемото 
строителство. 
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Целта на настоящия доклад е да изследва планировъчните и обемно-
пространствени възможности на строителните системи от леки обемни клетки за 
изграждане на многоетажни жилищни сгради. Направен е анализ на избрани 
реализации на проекти от този вид. 

2. Реализации на проекти

2.1. Сградата Paragon 
Сградата Paragon (Фиг. 1.) е разположена в Brentford, западен Лондон, 

Великобритания. Петте жилищни секции включват 1060 единици за настаняване. Те 
са построени за 22 месеца. Проектът включва 839 спални помещения за студенти, 
221 единици за работници, жилища и обслужващи части за университета. Сградите 
са високи от 11 до 17 етажа. Представената на фиг. 1б) сграда е 17-етажна. Тя се 
състои от 413 модула. Модулите са с широчина от 2.7 m до 4 m. Обемните клетки са 
със стоманени ъглови колонки. Всеки модул включва и половината от прилежащия 
му коридор. Модулната структура стъпва върху монолитен стоманобетонен нулев 
цикъл. Тя е стабилизирана от монолитно стоманобетонно ядро, където са поместени 
стълбищната клетка и асансьорните шахти. Хоризонталните товари от всеки етаж се 
предават от укрепващата подова конструкция (в зоната на общите коридори) към 
ядрото. [11] 

a) б) 

Фиг. 1. Сградата Paragon, западен Лондон, Великобритания, 2007 г.: а) сградата по 
време на строителството; б) разпределение типов етаж [11] 

2.2. Студентско общежитие в Бристол 

a) б) 

Фиг. 2. Студентско общежитие на ул. Бонд, Бристол, Великобритания: а) общ 
изглед; б) планировъчна схема типов етаж [12] 
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Представената на фиг. 2 сграда е студентско общежитие. Тя се намира в 
Бристол, Великобритания. Първите две нива, които са заети от търговски обекти, са 
със стоманена носеща конструкция. Върху тях стъпват обемните клетки, с които се 
изграждат от 6 до 10 етажа. Спалните са изградени от модули с външна широчина 
2,7 m. Една част от студиата са двустайни, включващи двойка модули. Кухните са 
обособени от модули с външна широчина 3,6 m. Устойчивостта на сградата се 
осигурява от четири ядра със стоманена носеща конструкция (Фиг. 2б). 
Максималният брой модули, които могат да се разположат между две ядра е седем. 
Предвиден е двоен коридор, така че група от пет модула да образуват един 
апартамент. [12]   

2.3. Студентско общежитие Apex House 
Apex House в Лондон е студентско общежитие на 28 етажа (Фиг. 3). 

Строителството му отнема само една година. Apex House е най-високата модулна 
кула в Европа, издигаща се на 81 m. Тя включва 679 отделни модула, които са 
произведени в осем различни конфигурации. Типичен модул е студентска стая, в 
която има спалня, кабинет и самостоятелна баня (Фиг. 3б). Половината от модулите 
включват и част от коридора. Конструкцията на сградата е хибридна, състояща се от 
стоманобетонно ядро, стоманобетонни основи и серия от стоманобетонни колони на 
нивото на терена, които поддържат плочата на второ ниво. Последната осигурява 
вертикална опора за всички модули по-горе, които са подредени един върху друг. 
Стоманобетонното ядро осигурява странична опора за модулите, каквато и функция 
изпълняват двете стоманени опорни конструкции в края на двете крила. Бетонните 
подове в модулите действат като „диафрагма“ за да предадат страничните товари 
към ядрото. В допълнение, всеки модул включва дебели стоманени ъглови колонки, 
проектирани да пренасят вертикални товари надолу към основите. Стените на 
модулите се изпълняват чрез послоен монтаж. [12] 

a) б) 

Фиг. 3. Студентско общежитие Apex House, Лондон, Великобритания, 2017 г.: а) 
сградата по време на строителството; б) разпределение типов етаж [12] 

2.4. Жилищна сграда Moho 
Moho е сглобяема модулна жилищна сграда на 7 етажа (Фиг. 4). На партерно 

ниво тя включва обществено обслужване – магазин, два бара/ресторанти и офиси. 
Moho се намира в Манчестър, Великобритания. Сградата е завършена през 2006 г. В 
центъра на всеки модул е разположена баня и кухня, като жилищното пространство 
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и спалните са от двете им страни. Двете подземни нива на сградата са 
стоманобетонни и там е предвиден паркинг. Модулите се прикрепват към носеща 
стоманена прътова конструкция. [13] 

a) б) 

Фиг. 4. Жилищна сграда Moho, Манчестър, Великобритания, 2006 г.: а) сградата по 
време на строителството; б) сградата по време на експлоатацията [13] 

2.5. Tempohousing 
Tempohousing (Фиг. 5) е първият и най-голям в света кампус за студенти, 

изграден от контейнери. Той се намира се в Keetwonen, Амстердам, Холандия. 
Проектът стартира в края на 2005 г. и е завършен през май 2006 г. Постигната е 
скорост на строителство от 150 жилища на месец. Общият брой на модулите е 1034, 
включително тези за жилища, общи части, кафене и пералня [14]. Първоначалните 
страхове на някои хора, че жилищата от контейнери са твърде малки, прекалено 
шумни, прекалено студени или горещи се оказват неоснователни. Този вид жилища 
се оказаха просторни, тихи и добре изолирани и предлагат добро съотношение цена / 
качество, в сравнение до други общежития в града [15]. Студентите разполагат с 
индивидуални стаи, всяка с баня, кухня и балкон. 

a) б) 

в) г) 
Фиг. 5. Tempohousing, Keetwonen, Амстердам, Холандия, 2006 г.: a) сградата по 

време на строителството [16]; б) сградата по време на експлоатацията [16]; в) поглед 
отгоре на целия кампус [14]; г) разпределение типов етаж [17]  
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3. Планировъчен и обемно-пространствен анализ
Архитектурата борави с обемно-пространствени категории. При строителните 

системи от обемни клетки сградната структура се изгражда от триизмерни 
композиционни елементи. В зависимост от своя размер модулите могат да 
представляват части от едно помещение, едно помещение или група от свързани 
помещения (две или повече помещения, цяло жилище или сграда). Колкото по-малки 
са обемните клетки, толкова повече планировъчни възможности се предоставят чрез 
различните начини на тяхното съчетаване. От друга страна, когато използваме по-
големи модули, ние съкращаваме времето за изпълнение на сградите. [18] При 
изграждане на многоетажни жилищни сграда най-место се използват модули с 
размер едно помещение или група от свързани помещения. В повечето случаи 
обемните клетки имат ортогонална форма. Съобразно своята функция те могат да 
бъдат: с основно предназначение за обитаване (дневни, спални, детски стаи, 
кабинети, трапезарии); със спомагателно и обслужващо предназначение (помещения 
за подготовка на храна – кухни, кухни-трапезарии, кухненски бокс; помещения за 
санитарно-хигиенно обслужване – бани, тоалетни, бани-тоалетни; помещения за 
домакински дейности – пране, сушене, гладене; складови помещения – дрешници, 
килери и др.); с предназначение да осъществяват вертикалната комуникация в 
сградата; балкони и други. Обемните клетки могат и да съчетават две или повече 
основни предназначения. Типичните им размери са: ширина (по вътрешни размери) 
от 3,30 m до 3,60 m и дължина от 6 m до 9 m. Такъв модул е с площ от 25 m2 до 35 
m2. Максималната допустима ширината на модулите е 4,2 m поради изискванията за 
транспортиране им по повечето пътища. 

Конструктивните особености на модулната строителна система оказват 
съществено влияние върху планировъчни и обемно-пространствени решения при 
многоетажните жилищни сгради. Съществуват четири основни типа строителните 
системи от леки обемни клетки за многоетажни жилищни сгради – строителна 
система с вертикално носещо ядро, строителна система с хоризонтални носещи 
подови конструкции, строителна система със скелетна приемна структура и 
строителна система за изпълнение на сгради от леки обемни клетки по безскелетна 
конструктивна система [18]. Вертикалното носещо ядро най-често се изпълнява от 
монолитен стоманобетон, но може да бъде и със стоманена носеща конструкция. 
При строителната система с вертикално носещо ядро модулите могат да бъдат 
разположени около ядрото по два начина – чрез директно прикрепване/окачване към 
ядрото или да бъдат прикрепени към укрепващата подова конструкция (в зоната на 
общите коридори). При първия начин според плановата схема многофамилните 
жилищни сгради биват секционни или пунктови (едносекционни), а при втория – 
съответно коридорни. Във вертикалните носещи ядра най-често са поместени 
стълбищните клетка и асансьорните шахти. Факторите, които определят броят им са: 
конструктивните изисквания и изискванията на противопожарните строително-
технически норми. Вертикалното носещо ядро много често се комбинира с 
хоризонтални носещи подови конструкции в първите един или два етажа на 
сградата. По този начин сградите получават отворено пространство на нивото на 
приземния етаж, което може да бъде използвано за обществено обслужване или 
паркиране. Строителна система със скелетна приемна структура позволява 
използването както на носещи, така и самоносещи се обемни клетки. Тя също дава 
възможност за създаване на отворени пространства. Могат да се приложат различни 
планови схеми. Строителната система за изпълнение на сгради от леки обемни 
клетки по безскелетна конструктивна система включва използването на носещи 
обемни клетки. Основният й недостатък е, че тя е приложима при нискоетажно и 
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средноетажно застрояване, тъй като тя разчита единствено на носимоспособността 
на обемните клетки. Модулите се разполагат плътно един до друг и един върху друг 
с цялостно или частично застъпване. Те могат също така да бъдат поставени на 
разстояние един от друг, така че да се създават отворени пространства между тях. 
Подреждането им може да бъде едноредово или многоредово. При безскелетната 
конструктивна система сградите много често се решават с галерийна планова схема. 
Възможни са и терасовидни решения. 

Най-важното в архитектурния образ е хармоничното решение на обемно-
пространствената композиция и добрите пропорции на целия обем, както и 
съотношението между плоскости и отвори [19]. Приложението на различни 
материали, с техните цветове, фактури и текстури оказват съществено влияние при 
оформянето на фасадните плоскости. Пластичното въздействие на обемите 
допълнително се подсилва от използването на балкони, лоджии, тераси и елементи 
като например парапети, слънцезащитни устройства и др. Трябва да се има предвид, 
че колкото по-раздвижена е една форма, толкова по-големи са топлозагубите през 
ограждащите части на сградата. Тенденция при решението на архитектурния образ е 
изявяването на носещата конструкция. Членението на фасадата се променя 
вследствие на приложението на типизираните елементи на сглобяемото строителство 
[20]. 

Изводи 
Строителните системи от леки обемни клетки позволяват създаването на 

разнообразни планировъчни и обемно-пространствени решения при многоетажните 
жилищни сгради. Конструктивните особености на модулната строителна система, 
видът на обемните клетки, техните размери, форма, функция и начините на 
свързване помежду им оказват влияние върху архитектурната визия и концепцията 
на сградата. Строителните системи от леки обемни клетки проявяват устойчива 
линия на еволюция и имат голям потенциал за бъдещо усъвършенстване в 
архитектурен и технически аспект. 
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ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН, КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ НЕОЧАКВАНИ 

КОМБИНАЦИИ НА ИЗВЕСТНИ ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ И 

ФУНКЦИОНАЛНО ПОЛЕЗНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЗНАЦИ 

Янко Александров1, 

ВСУ „Любен Каравелов“ 

INNOVATIVE DESIGN AS A RESULT OF UNEXPECTED COMBINATIONS  

OF KNOWN NATURAL GIFTS AND FUNCTIONALLY USEFUL TECHNICAL 

CHARACTERISTICS 

Yanko Aleksandrov, 

VSU “Liuben Karavelov” 

Abstract: This article discusses several ways of innovative shaping through the use of 

natural zoo and aqua resources, waterfalls, plant species and others. These natural 

features are appropriately combined with functionally-useful technical features and are 

built into the volume of buildings, becoming an integral part of their structure. Ways for 

innovative shaping are reviewed: - floating skyscrapers resembling jellyfish (the 

AEQUOREA project. Underwater eco-village); - modern construction technologies using 

drones and 3D printers (the 5 farmıng brıdges, third prize winner. Rebuilding 55 000 

Plus-Energy “3D Printed” Housing Units Fighting Poverty and Feeding Mosul);  

- architecture resembling design of nature (Dragonfly. Metabolic farm for urban 

agriculture). Main steps of innovative shaping of the projects are outlined. 

Keywords: innovative design, unexpected combinations, known natural features, 

functionally useful technical features. 

1. Въведение

          Иновационните решения без изобретателска стъпка [1] и иновационните решения 

с изобретателска стъпка [2] са основни начини за формообразуване. Основните стъпки 

за иновативно формообразуване са показани в табл. 4. Съществено място в процеса на 

формообразуване заема индивидуалната творческа интерпретация на комбинациите от 

избраните изходни признаци и новите технически признаци за решение на поставената 

задача.  Важно изискване е тези комбинации да са функционално полезни. Строителният 

материал и строителните технологии позволяват материализиране на иновационните 

решения. Съвременните иновационни технологии за енергийна самодостатъчност са 

интегрирани в архитектурните решения, също. 

1 Янко Александров, доктор, професор, ВСУ Любен Каравелов“, София 1373, aleksandrov@vsu.bg 

329

1-45

mailto:aleksandrov@vsu.bg


2. Анализи на обектите

Табл. 1. Обект 1. 

ИНОВАТИВНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ПЛАВАЩИ НЕБОСТЪРГАЧИ, 

НАПОДОБЯВАЩИ МЕДУЗИ  

Характерни архитектурни особености (основни композиционни и технически 

признаци на обекта); изображения 

ПРОЕКТЪТ AEQUOREA. ПОДВОДНО ЕКО-СЕЛО 

[3]. https://insta-

stalker.com/post/Bs4-

27VBUCo/ 

[5] https://bg.wikipedia.org/ 

[4].http://www.highvi

ewart.com/eko/podvo

dno-eko-selo-5041. 

html?i=3#gl 

VINCENT CALLEBAUT ARCHITECT 
Членение с меки  тримерни обтекаеми форми в бяло, различни по форма и размери. В центъра 

на всяка от структурите е разположен купол, външно на който са оформени градините. 

Морските небостъргачи (oceanscrapers) са разположени в залива на Рио де Жанейро, Бразилия. 

Те наподобяват структурата на медузите, но са закотвени към дъното на залива.  

„Ширината на всеки небостъргач е 500 метра, а дълбочина - 1000 метра и разполага 

с 250 етажа, като 1/4 от тези етажи са предназначени за био земеделие.“ [2] Медузи, 

биолуминесцентни и флуоресцентни, са източник на светлина. Подводната част е с централно 

спираловидно тяло, разчленено на етажи и с множество от гъвкави едномерни форми. 

Табл. 2. Обект 2. 

ИНОВАТИВНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. СЪВРЕМЕННИ СТРОИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ДРОНОВЕ И 3Д ПРИНТЕРИ 
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Характерни архитектурни особености (основни композиционни и технически 

признаци на обекта), изображения 

THE 5 FARMING BRIDGES, THIRD PRIZE WINNER. Rebuilding 55 000 Plus-Energy 

“3D Printed” Housing Units Fighting Poverty and Feeding Mosul, 2017, Iraq  

[6]http://vincent.calle

baut.org/object/17102

3_mosul/mosul/projec

ts/user 

Пчелата-дрон 

изгражда питата 

(жилищата) чрез 

хобот (3D-принтер) 

VINCENT CALLEBAUT ARCHITECT 

Архитектурната структура е обвързана с растителност, островчета, водопади и водни площи. 

Вятърни турбини осигуряват енергия на структурата, а дронове с резервоар - готов разтвор за 

строителното изпълнение, което става с помощта на 3D-принтер с чупеща стрела и бетон-

помпа. Налице е концентрация на функционално полезни модули при висок жилищен стандарт 

на обитаване. Многократна повторяемост на подобни геометрични тримерни форми в 

комбинация с растителност и вода са неразделна част от иновативното формообразуване. 

Табл. 3. Обект 3. 

ОРГАНИЧЕН ДИЗАЙН, КАТО ЕДИНСТВО НА ФУНКЦИЯ, КОНСТРУКЦИЯ, 

ФОРМА, СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ, СТРОИТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ И 
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СЪВРЕМЕННИ ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

САМОДОСТАТЪЧНОСТ 

Характерни архитектурни особености (основни композиционни и технически 

признаци на обекта), изображения 

DRAGONFLY, A METABOLIC FARM FOR URBAN AGRICULTURE 
[7]https://www.desi

gnrulz.com/architec

ture/2013/03/drago

nfly-a-metabolic-

farm-for-urban-

agriculture-new-

york-city-u-s-a/  

[8] https://insta-

stalker.com/post/Bt

_rIgThQS1/) 

Насекоми, интерпретирани в 

членението на нови 

архитектурни структури 
Vincent Callebaut Architect 

Запомнящ се архитектурен образ на обтекаема геометрична форма (близка по конфигурация 

до триъгълна призма с обтекаеми ъгли и леко изпъкнали стени); динамично въздействие 

благодарение на ориентацията (призмата е разположена в изправено положение и частично е 

опряна на най-късата си стена); във външната триъгълна призма е вписана втора призма, в 

чийто етажи са разположени етажните хоризонтални градини; между външната и вътрешната 

призми са разположени по височина на сградата три елипсовидни отвора. Вертикални, 

хоризонтални и наклонени ходови линии (стълби, асансьори и ескалатори) осигуряват 

функционирането и експлоатацията на вътрешните пространства.  

Отглеждане на плодове и зеленчуци във високи 

сгради  
Водно конче - метаболитна ферма за 

градско земеделие 

Крилцата и членението на крилцата на водното конче са основен  и неочакван изходен фактор 

в иновативното формообразуване. 

Спецификации 

Площ: 350.000 m2 

Етажи: 132 

Височини: 

Антена – 700 m 

Покрив – 600 m 

Най-горен етаж – 575 

m 

         Обект 1.  ПРОЕКТЪТ AEQUOREA. ПОДВОДНО ЕКО-СЕЛО. 

Основна цел на проекта е да се развие биоземеделие в изкуствена материална среда, 

разположена под водата. Авторите са избрали за прототип структурата на медузата. В 

съответствие с нормите - архитектурни, конструктивни, строителни материали и 

технологии, екологични, противопожарни и др. е постигнато иновативно 

формообразуване на  плаващи небостъргачи, наподобяващи медузи. (Табл. 1) 
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         Обект 2. THE 5 FARMING BRIDGES, THIRD PRIZE WINNER. Rebuilding 55 000 

Plus-Energy “3D Printed” Housing Units Fighting Poverty and Feeding Mosul, 2017, Iraq. 

(Табл. 2) предложена е нова строителна технология, използваща дронове с резервоар за 

готов разтвор и 3D-принтер с чупеща стрела и бетон-помпа за изграждане на строителни 

модули. Растителност и водопади са неразделна част на решението. 

         Обект 3. DRAGONFLY, A METABOLIC FARM FOR URBAN AGRICULTURE  

(Табл. 3) Решението предлага вертикално отглеждане на плодове и зеленчуци. Водното 

конче е в основата на формообразуването. Площта от 350.000 m2 е разположена на 132 

етажа. Покривът е на 600 m височина. 

Табл. 4 . Анализ. Обекти. VINCENT CALLEBAUT ARCHITECT 

№ Основни стъпки за 

иновативно 

формообразуване 

Описание на характеристики на проекта 

Ключови думи 

Обект  1 Обект 2 Обект  3 

1 2 3 4 5 

1 Формиране  на 

поставената задача в 

съответствие със 

световните 

тенденции 

Подводно еко-село; 

Биоземеделие 

Възстановяване на 

55 000  

„3D-отпечатани“ 

жилищни единици 

Етажни  

хоризонтални 

градини 

2 Нормативна база; 

Архитектурни, 

конструктивни, 

строителни 

материали и 

технологии, 

екологични, 

противопожарни и 

други норми 

Иновативно 

формообразуване. 

Плаващи 

небостъргачи, 

наподобяващи 

медузи, устойчиви 

на външни 

въздействия 

Концентрация  на 

функционално 

полезни модули 

при висок 

жилищен 

стандарт на 

обитаване 

Обтекаема  

геометрична 

форма (близка по 

конфигурация до 

триъгълна призма 

с обтекаеми ъгли 

и леко изпъкнали 

стени) 

3 Избор на 

технически 

признаци, 

функционално 

необходими за 

решение на 

поставената задача 

Композиционни. 

Членение с меки  

тримерни 

обтекаеми форми в 

бяло, различни по 

форма и размери, 

наситени с 

определена 

функция 

Дронове  с 

резервоар от  

готов разтвор за 

строителното 

изпълнение, което 

става с помощта 

на 3D-принтер с 

чупеща стрела и 

бетон-помпа 

Динамично 

 въздействие чрез 

(ориентацията на 

призмата,  

разположена в 

изправено 

положение и 

частично опряна 

на най-късата си 

стена) 

4 Избор на природни 

дадености 

Медузи, като водни 

дадености 

Водопади и зелени 

оазиси 

Водно конче 

5 Естествено положение 

на даденостите в 

структурата 

Под водата и 

частично над водата 
Над руслото на 

реката 

Над водата в 

залива 

6 Избор на 

неочаквани 

комбинации, 

подходящи за 

постигане на 

решението 

Изкуствена 

материална среда, 

наподобяваща 

структурата на 

медузата, решава 

функционално 

полезни условия на 

поставената задача 

(подводно еко-село) 

Дронове  с 

резервоар от  

готов разтвор за 

строителното 

изпълнение, което 

става с помощта 

на 3D-принтер с 

чупеща стрела и 

бетон-помпа 

Крилцата и 

членението на 

крилцата на 

водното конче са 

основен  и 

неочакван изходен 

фактор в 

иновативното 

формообразуване. 

Резултати 
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7 Работоспособност  

на комбинациите, 

които следва да са  

и функционално 

полезни. 

Ширината на всеки 

небостъргач е 500m, а 

дълбочина – 1000m 

и разполага с 250  

етажа, като 1/4 от 

тези етажи са 

предназначени за био 

земеделие. [2] 

Вятърни турбини 

осигуряват 

енергия на 

структурата. 

Вертикални, 

хоризонтални и 

наклонени ходови 

линии (стълби, 

асансьори и 

ескалатори) са 

част от  

вътрешните 

пространства. 

8 Отчитане  на положителен технически ефект по-голям или най-малко равен на световното 

ниво 

9 Описание на 

проектите на Vincent 

Callebaut Аrchitect 

Проектът Aequorea. 

Подводно еко-село. 

Пет моста за 

земеделие 

Водно конче 
метаболитна ферма 

10 Избор на природни 

дадености; медузи; 

пчелата като дрон, 

изграждащ питата 

(жилищата) чрез 

хобот (3D-принтер); 

водно конче.  

     Изводи 

     Статията разкрива нов подход при формообразуването чрез използване на 

функционално полезни комбинации между природни дадености и технически признаци, 

необходими за решение на поставената задача - проект 1 (Подводно еко-село; 

Биоземеделие); проект 2 (Възстановяване на 55 000 „3D-отпечатани“ жилищни единици 

за борба с бедността и изхранване на Мосул, 2017, Ирак); проект 3 (Водни кончета, 

метаболитна ферма за градско земеделие). И при трите проекта се отчита положителен 

технически ефект по-голям или най-малко равен на световното ниво, постигнат с три 

различни вида природни дадености. Иновативното формообразуване може да се 

приложи при проектиране на дизайна, както в екстериора, така и в интериора на различни 

видове сгради.  
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RECONSTRUCTION OF THE KING ALEXANDER I KARADJORDJEVIC
SUMMER HOUSE IN NERESNICA NEAR KUČEVO

Dragan Kostic1, Milan Gligorijevic2, Natalija Kostic3, Katarina Knezevic4

Faculty of Civil Engineering and Architecture, University in Nis, Serbia

Abstract: The summer house complex of the Karadjordjevic dynasty in the village 
of Neresnica was built in 1930, and in addition to the holiday home, it also had the 
role of controlling the leaching of gold from the Pek River in the immediate vicinity. 
The Summer House itself was built in the characteristic style of Serbian folk 
architecture, with the features of civic houses with better comfort.
The historical significance of the Summer House building and the architectural and 
construction values   of the entire complex have contributed to the legal solution 
of the problem of taking care of this unique complex. Damage, collapse and 
instability of certain parts of the Summer House threatened complete devastation and 
collapse. The project of rehabilitation and reconstruction envisages measures 
for restoring the stability of the building and reconstruction in the newly 
planned circumstances with the function of a visitor center, a museum exhibition and 
halls for projections and education.
The paper presents the applied measures for the rehabilitation of the structure 
from the aspect of preserving the architectural and construction values   of the 
building from the period of construction.

Key words: Structural improvement, Practical techniques, Masonry, Residential 
heritage

1. Introduction
The summer house of King Alexander I Karadjordjevic is located in the village of

Neresnica, between Kucevo and Majdanpek. It is located in a very beautiful environment -
at the foot of the northern slopes of the Homolje Mountains, a few hundred meters from
the river Pek, which is known as gold-bearing. In the early 1930s, King Alexander became
the majority co - owner of a joint stock company, which planned the intensive exploitation
of gold from river Pek. To supervise the works, but also because of the holiday, the
complex is built summerhouse (Fig.1) with ancillary facilities where the royal family
resided during his stay in Neresnica.

The summer house was owned by the Karadjordjevic royal family until 1947, when
this, as well as other property, was confiscated by decree. In the meantime, there was no

1 PhD/Associate Professor, A.Medvedeva Str.14/112, Nis, Serbia, dragan.s.kostic@gmail.com
2 PhD/Assistant, A.Medvedeva Str.14/116, Nis, milan.gligorijevic@gaf.ni.ac.rs
3 BArch, natalija_kostic@yahoo.com
4 MSc, knezevic423@gmail.com
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adequate maintenance, due to which the entire complex was visibly damaged (Fig.2 and
Fig.3). The Law on Restitution resolved the legal status of the summer house complex,
which was given for use to the Municipality of Kučevo, which took measures to declare
this complex as a cultural asset and placed it under state protection.

a) b)
Fig. 1. Original state of Summer house of King Alexander I Karadjordjevic in Neresnica:

а) South-West fasede, b) North-West fasade
(photo from Municipality of Kučevo documentation [1])

a) b)
Fig. 2. Devastated state of Summer house in Neresnica: а) and b) Part of NW fasede,

(photo from Municipality of Kučevo documentation [1])

a) b)
Fig. 2. Devastated parts of substructures: а) Ceiling substructure b) Roof construction,

(drawings from project documentation [2])
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The building of the King's Villa was thoroughly reconstructed in 2015, with the
intention of renewing all the originals of the architectural value of the building in the next
phase in order to change the appearance of the building as little as possible and keep the
spirit of the time when it was built. The new function of the facility is cultural, exhibition
and tourist, and the renovation project of this complex is in line with that.

2. The original architectural and structural conception of King’s SummerHouse
The complex of the King's Villa with accompanying buildings is a typical example

of the architecture of residential housing of the upper bourgeoisie in Serbia at that time.
The main characteristics of this residential building in the functional sense are living on the
ground floor (rooms for family members and guests) with a separate room for work and
reception (study-library) (Fig.4), while in the attic was a room for service in the function of
cleaning, tidying and organizing other activities during the host's stay). The attic occupied
the south-western part (one room). The villa also had a wine cellar, which was also in the
south-western part, and was conditioned by the configuration of the terrain. The comfort of
the Villa users is provided by the dimensions of the rooms and the height of the ceiling,
with individual heating of each room with solid fuel stoves, while running water was
available only in the shared toilet (one female and one male toilet and one bathroom).

a)

b)

c)
Fig. 4. Original state of Summer house complex in Neresnica: а) Cadstrial plan b) Ground

Base, c) Attic Base
(from Project for reconstruction developed by Regional Institute For Protection Cultural

Monuments Smederevo [2])

The Serbian country house was characterized by simple lines, without unnecessary
ornate details, with the obligatory porch oriented to the sunny facades and the connection
of the porch with the rooms. Typical decorative elements of the porch are made of wood in
the form of partially transparent fences with characteristic details in the form of lace with
crossed slats (Fig.5). In addition to the Villa, the complex also has service facilities, an
auxiliary facility for storing and preparing food, a reception building and laboratories in the
function of washing gold.
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a) b)
Fig. 5. Original state of Summer house complex in Neresnica: а) NW Facade b) SW

Facade
(from Project for reconstruction [2])

The building of the King's Villa in the constructive sense is a massive masonry
structure made of solid brick with characteristic masonry connections. The functional
solution of the ground floor also conditioned the constructive system of the building. A
system of longitudinal load-bearing walls with two tracts (4.9+4.9m) and three tracts
(4.0+1.5+4.0m) was applied. The façade walls are 50 cm thick, while the interior walls are
30 cm thick. The attic part is above the part with two tracts.

The roof construction is classic wooden with a cover of pepper tiles and edging and
gutters made of galvanized sheet metal. The roof construction system was based on a
combination of a double "chair" and a hanger in the ridge. The pillars of the chair rested on
the internal connecting walls (transverse). The ceiling was made of wooden beams with
plank and earth embankment, while the underside was plastered over reeds.

Over time, the wooden beams lost their load-bearing capacity due to pests and rot
and partially collapsed, which led to the rapid decay of other wooden elements, interiors
and the collapse of mortar joints in the load-bearing walls, which led to the instability of
individual walls.

3. Reconstructed state
By placing it under protection, the complex of King's villa in Neresnica was assigned

to the Municipality of Kucevo for care. Activities have been taken to determine the
existing condition, assess the damage and develop a project for the rehabilitation and
reconstruction of the entire complex. The Regional Institute For The Protection Of
Cultural Monuments Smederevo was hired, which in 2009 finished a rehabilitation project.
Due to the lack of funds, the project was realized at the end of 2015. The project envisages
measures for the repair of load-bearing parts of the structure (walls, ceilings, roof).

The first phase of repair consisted of removing all collapsed and damaged elements
(roof structure completely, part of the porch, individual load-bearing walls)

Unstable and cracked load-bearing walls were rebuilt (Fig.6b) in the same way as in
the original project. In this way, the vertical load-bearing capacity of the massive walls was
restored, but due to the improvement of stability, a horizontal circle (Fig.6a) was made that
connects all load-bearing walls, the height is 25 cm and the width is equal to the width of
the walls (50 cm and 30 cm). The main transverse wooden beams with a overhang that
supported the roof and the eaves of the porch were replaced with concrete beams (Fig.6a,
Fig.7a). Concrete beams rely on horizontal circles - they are "planted" over them and on
the longitudinal inner bearing wall. They are designed at a mutual distance of 1.6 m to 3.0
m. Their arrangement basically partly follows the position of the transverse internal
bearing walls, and they partially rely on the reinforced concrete beams from the other
orthogonal direction [3, 4, 5] (Figure 6a).
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In that way, supports were obtained for the wooden roof structure, which was greatly
rationalized (instead of two corneas and a ridge, the roof structure was solved only with
corneas). Also, the concrete structure is designed to carry a wooden ceiling as it was in its
original state.

The newly planned purpose of this building is a visitor center with an exhibition of
museum exhibits from the period of the Karadjordjevic dynasty, art objects from that
period and a hall for lectures and projections on the ground floor (Fig.8), while in the attic
there are rooms for conservators and lecturers.

To date, the project of rehabilitation and reconstruction of Villa Karadjordjevic in
Neresnica has been realized only in the part of rehabilitation of walls and reconstruction of
the roof structure.

a) b)
Fig. 6. Reconstructed state of Summer house: а) Concrete beam base b) Reconstructed

walls base in ground flor
(from Project for reconstruction [2])

a) b)
Fig. 7. Reconstructed state of Summer house: а) Longitudinal Cross Section b) Planed

Attic Flor Base
(from Project for reconstruction [2])

Fig. 8. Presentation hall of Summer house:
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(from Project anex for reconstruction 2017 [6])

Conclusion
This paper presents the method of repairing damaged structural elements, methods of

execution and implementation on this object.
With the intention to return the former architectural glory to the complex and to

activate new function, it is necessary to implement measures of reconstruction in
accordance with the intended purpose and current legislation in the field of protection of
cultural heritage. Based on the experience from the presented project, further development
and optimization of the applied technique are recommended .
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THEORETICAL AND 3D VIRTUAL RECONSTRUCTION OF THE 
PRINCIPIA IN CASTRUM PONTES  

Igor Bjelić1 

Institut of archaeology in Belgrade 

Abstract: At the beginning of the second century, to conquer Dacia (the territory of 
today's Romania), the Roman emperor Trajan ordered the construction of the longest 
known bridge over the Danube until then. The approach to Trajan's Bridge on both 
shores was controlled by two fortifications - Pontes on the territory of today's 
Serbian coast and Drobeta on the territory of today's Romania. Inside Pontes, during 
archeological excavations, the command building (Principia) was explored. In this 
paper, the investigated remains of the Principle and the analogy with the solution of 
the object of the same function in the neighboring Drobeta are analyzed. Based on 
the remains and the registered spans of individual rooms, a proposal for three-
dimensional reconstruction of the building is presented.  

Key words: Late Roman architecture, 3d visualization, reconstruction, Trajan, 
Principia, Pontes  

1. Introduction
During the conquest of Dacia, in the first decades of the second century, the Roman 

Emperor Trajan foresaw the construction of a monumental bridge (better known as Trajan's 
Bridge) across the Danube. Apart from the primary needs of the army, the bridge was also 
supposed to serve the communication of people and goods. He entrusted the construction 
of the bridge to his ingenious architect - Apollodorus of Damascus. Like the bridge itself, 
which about a kilometer long, its construction was a real technological marvel for the 
ancient period. 

However, the construction of the communication across the Danube did not only 
mean the construction of the bridge and its access roads. To control this unique 
communication, one castrum was built on both sides of the Danube bank. On today's 
Romanian coast, castrum Drobeta was built, while on today's Serbian coast was castrum 
Pontes. According to previous research, these castrums were very similar in their plans and 
dimensions, which indicates that they are the product of one idea [1]. According to 
previous research, a similar layout of military facilities has been found inside both 
castrums. In the center of each castrum, there was one command building - Principia. 
Although the draft of the Roman Principia was essentially typical, their assembly often 
required details that were different for each region depending on the materials available. 
Examples of Principia-objects have been rarely researched in the Balkans so that any new 
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knowledge is a step forward in knowing the development of ancient military architecture 
on our soil. 

2. The state of archaeological findings of the Principia on Pontes
Archaeological excavations of the Principia area on Pontes began in the late 1980s. 

The well-known war events and the economic crisis in the former Yugoslavia during the 
last decade of the 20th century prevented further research. As a result, the space of the 
Roman Principia remained partially known to researchers [2]. However, by comparing the 
plans with the much better researched Principia in Drobeta [3], it is possible to establish a 
reliable reconstruction of the Principia plan in Pontes (Fig. 1).  

Fig. 1. a) Plan of the Principia in castrum Drobeta; b) Reconstructed plan of the 
Principia in castrum Pontes (Dark tone indicates the known investigated parts, and gray 
reconstructed on the still unexplored surface based on the analogy from Drobeta; 
reconstructed openings are marked with dashed lines) (drawings by the author according to 
[2] and [3]);  

Fig. 2. The plan of the Principle on Pontes with the indicated functions of the 
premises (drawings by the author). 

The reconstruction of the whole of the building in height elevation, as well as of its 
parts, is largely dictated by the functions of individual rooms. Since Pontes was one of the 
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castrums that belonged to the Roman Limes system, his successive ruination was 
inevitable, so the function of the rooms can be difficult to read from the available material 
artifacts. In most cases, the remains were reduced to the remains of the foundation parts, 
while not much of the above-ground parts remained (including traces of doors, floors, and 
foundations of individual columns). The situation is similar for movable archeological 
finds that could indicate a certain activity inside the individual rooms. The general 
condition of the remains indicates that the decipherment of the functions of the rooms 
cannot be carried out without the help of a broader understanding of the general problems 
of the architecture of the Roman Principia. A more detailed definition of the functions of 
individual rooms in Pontes must be observed following chronologically or territorially 
close analogies. 

According to the general pattern of the Roman Principia, objects of this type were 
designed in a plan in the quadrangular shape [4]. The entrances to the Principia were often 
solved monumentally, and in front of the Principia towards one of the main 
communications in the castrums, there were porches (portico). In the central part of the 
room, there was a courtyard, which was usually designed in the form of a peristyle - an 
open space surrounded by porches on all sides. 

Along the sides of the Principia were the rooms of the armamentaria (which were 
larger rooms due to the need to store weapons and ammunition) or the officinae (which 
were somewhat smaller rooms) [5]. In front of the mentioned rooms, towards the central 
yard, porches were formed. 

On the part of the inner façade of the Principia that faces the central courtyard (ie 
towards the entrance), there was a large space for meetings of the commander-in-chief, 
trials, and hearings. This space is often interpreted as a deeper hall during archaeological 
research, although based on available architectural knowledge it is a basilica space [4]. 
Whether this space is completely enclosed by walls or is open to the courtyard through 
pillars and intercolumns, it has always had to be at the forefront with its mass concerning 
other parts of the Principle, both in plan and height. On Pontes, this space is characterized 
by a width of as much as 7m, while its length is equal to the length of the Principia itself. 
As the name suggests, it has a basilical assembly which, with its construction, had to 
surpass other departments of the Principia, that is, officinae and armamentaria. 

Behind the space of the basilica, along the back façade of the Principia, offices and 
a sanctuary (aedes) were arranged. The sanctuary occupied a central position, while the 
administrative rooms were located to the left and right of it. The function of aedes is 
determined with certainty on Pontes, considering the characteristic shape of the room on 
the inside, which is characterized by an apse. 

In the middle of the side wings of the southern rooms are elongated spaces that 
certainly could not have the function of officers. Such spaces have been recognized in 
several examples as corridors leading out of the Principia to one exit on each side of the 
aedes [7]. 

North of the western corner room within the southern row of rooms, in the area to 
the side passage leading from the basilica to the street west of Principia, a construction 
corresponding to the tribunal (tribunalia) was found - the place for the commander on the 
raised platform [4] [8]. From this position, the commander conducted meetings, 
disciplinary hearings, and performed local duties and presided over ceremonies. 

The proximity of the tribunal to the corner rooms points to the conclusion that the 
camp commander could have stayed in the corner room within the southern row. This is 
indicated by other examples of Principia that are chronologically and territorially close to 
the example of Pontes [3]. In the case of these examples, among which is Drobeta, the 
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corner rooms were supplied with underfloor and wall heating, which made the stay longer 
and the comfort in them better. 

3. The 3D reconstruction

Looking at the whole plan, it can be noticed that the western, northern, and eastern 
rows of rooms of the Principia are characterized by a more uniform structure and spans of 
the armamentaria / officinae - rooms and porch spaces. Rooms in the south are also 
characterized by similar spans. 

The most monumental space of the building was certainly the basilica. It has 
already been said that this had to surpass all other parts of the building, which is indicated 
by its larger span. The elongated shape and dimensions of this space suggest that it also 
had to be covered with a single gabled roof. The roof construction of the basilica in the 
22.7 m long central part of the north side of the basilica, rests exclusively on pillars. The 
axial distance between the pillars is defined in the range from 4.7m to 6.2m. The supports 
of the roof structure of basilica could not be lower than the supports of the roof in the area 
of rooms south of the basilica. The roof of the basilica had to be supported either in the 
level of the aedes's supports or at a higher height than these.  

a) b) 

Fig. 3. The 3d reconstruction of Principia on Pontes: a) variant with hip and valey 
roof above armamentaria / officinae and the north porch; b) variant with gable roof above 
the  armamentaria / officinae and north north porch. 

The minimum height of the aedes had to be equal to the sum of the height of the 
entrance of the door and the height of the conch above the apse, which gives a height of 
about 4 m, which had to be the minimum height of the south wall of the basilica. If the 
roof of the basilica were supported at the height of the ridge of the roof of the aedes, or at 
a greater height than that, it would cause a minimum height of pillars on the north side of 
the basilica of about 6 m. In our opinion, such a height of the pillars was extremely 
dangerous in terms of the stability of the roof structure of the basilica. This is indicated by 
the stated dimensions of space and supporting elements (discovered foundations of pillars 
are 1 m wide, maximum distance of their axes is 5.87 m, the minimum axial distance 
between pillars is 5.22 m, and a two-pitched roof span of 7.1 m was supported on pillars). 
In that case, the height of the pillars on the north side of the basilica would have to be 
smaller, while on the south side the supports of the roof of the aedes and the basilica 
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would be equalized, but not their top-ridges. Although at first glance this solution seems 
risky, the height of the pillars and the spans of the roofs that were achieved with certain 
solutions in Roman residential architecture suggest that such achievements were not 
unknown to the Romans [7]. Moreover, the same structural assemblies of basilicas at many 
examples of Principia were realized by using wooden columns instead of masonry 
columns, primarily in Central and Eastern Europe, where it is obvious that such assemblies 
had to be of impressive dimensions [9] [10]. 

Concerning the mentioned solution of the roof planes of the basilica, the gabled 
roofs had to be solved at a lower height above the eastern and western tract of the 
Principia. The western and eastern rows of rooms of the Principia were certainly covered 
by gabled roofs. Under one roof plane were the rooms of the armamentaria (or officinae), 
and under the other plane were the associated porches. The ridges of their roofs had to be 
surmounted by an architrave structure over the north side of the basilica. Since the spans of 
these rooms, the porch, and the slope of the classical Roman roof are known, it is possible 
to determine the value of 4.8m as the height of the basilica pillars [11]. The relationship of 
the roof planes is in line with the representations of Roman architecture on Trajan's 
Column [12]. 

The rooms south of the basilica are characterized by a much smaller range, and 
among them, according to the plan, the aedes stand out. As the central spiritual space of a 
Roman castrum and the main focal point of the Principia, aedes was of great importance. 
Due to this fact, the aedes could not be lower than the other rooms along the south facade 
of the Principia. It is quite certain due to the thickness of the walls that this room was at the 
southern end, the inside was covered with a conch. This would have caused the aedes to be 
covered on the outside with a gabled roof with a ridge of north-south orientation. For the 
other southern rooms, it was enough to cover them with a single-pitched roof plane with a 
slope to the south. The height of the roof planes and the orientation of the gabled roof over 
the entire space of the aedes had to be especially prominent concerning the other rooms on 
the south façade. 

According to the previous analysis, it is possible to imagine the three-dimensional 
appearance of the Principia building in the Roman castrum Pontes. The relationship of the 
roof planes in the southern part of the Principia is clear according to the constructive 
assembly of individual parts presented above. In this paper, two variants are proposed, 
which differ primarily in the joints of the roof planes above the armamentaria / officinae 
and the northern part of the courtyard and the porch towards the main street. In both 
variants, the equal height of the roof supports above the mentioned parts of the Principia 
was respected. The formation of roof planes in the first variety would be more logical to 
expect to cover parts of the building at the same height, but such a solution, to our 
knowledge, was less common in ancient Roman architecture. The formation of gables, 
however, is one of the features of late antique architecture. The first variant shown at Fig. 
3a involves the formation of a ,,hip and valey roof” at the joint above the mentioned parts, 
and the second variant shown at Fig. 3b involves the formation of a gable-roof. In the 
second variant, due to the position of the supporting pillars and walls, it is clear that the 
roofs of the east-gable direction must have priority when forming the gables. The 
mentioned relations of the roof planes can also be noticed in the representations of the 
buildings on Trajan's Column [12]. It is difficult to expect the formation of gables in the 
direction of providing the eastern and western rows of rooms because such gables would 
rely on the columns of the porch towards the main street. 

Certainly, this constructive solution, especially over the part of the basilica and the 
porticos, could have lasted for some time (until the period of the Severian restoration). 
Namely, at one point, the bearing capacity of the wooden structure of the roof of the 
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basilica, as well as the portico in front of the armamentaria, had to be weakened. This was 
certainly the reason for the collapse of the construction of the basilica and portico until the 
time of the Severians when their entire assembly was removed [2]. 

Conclusion 
One of the rare examples of researched Roman Principia on Pontes, with its plan, 

indicates the affiliation of general design patterns of this type of Roman buildings that 
were located along the European borders of the Roman Empire, and above all on the 
territory of today's Romania. Modest material remains, as well as the determined 
constructive and functional structure of the building indicate the possibility that its 
architecture can be seen in 3D projection. The available information shows that the 
constructive assembly of the Principia at Pontes can be defined through two variant 
solutions that are presented in this paper. 
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Abstract: Architect Radoslav Radoslavov contributed significantly for the modern 
movement in Sofia in the 1930s and 1940s as part of the architectural duo with K. 
Djangozov. However, the first decade after his graduation from the Ecole Speciale 
d’Architecture and his internship together with Le Corbusier at the A. Perret’s office 
in Paris is uncharted beyond his participation in First World War and in several 
architectural competitions. Archive documents, which include the original project for 
the private residence designed for the director of “St. George” factory in Tryavna, 
reveal unknown yet indicative details about his developing professional career of a 
freelance based in Veliko Tarnovo in the postwar period of WWI. Stylistic analysis 
and comparison of the house in Tryavna and the rest of his testified designs from the 
postwar period contributes for the identification of Radoslavov’s individual Beaux-
Arts repertoire and serves as base for conceiving of a motivated hypothesis for his 
potential architectural production in Veliko Tarnovo from the turn of 1920s.  

Key words: Radoslav Radoslavov, Veliko Tarnovo, freelance career, Beaux-Arts 
architecture, individual repertoire of decorative elements, meander sill frieze, wood-
carved eave consoles alternated by chamfered cassette stucco frieze 

1. Revision of the biographical data in the post-war period of First World War.
According to his autobiographical notes from the 1960s, after graduating with honors 

from the Ecole Speciale d’Architecture in Paris in 1912, Radoslav Radoslavov, who was 
born in Veliko Tarnovo, returned in Bulgaria, enrolled in 1915 in the Reserve Officers' 
School and participated in the First World War (1916-1918).2 In the postwar period, he 
established his architectural practice in Russe, where he had graduated at the High School 
for Boys. Radoslavov’s autobiography contains any data that after his return in Bulgaria he 

1 Radosveta Kirova-Delcheva, PhD, Sofia, kirova.radosveta@gmail.com 
2 Marital status of Radoslavov in his dossier at the Reserve Officers' School in 1915 was single. [1] 
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ever lived or worked in Veliko Tarnovo,3 while the exact period of his work in France is 
ambiguously defined.4 [1] [2] 

According to the autobiographical data, the start of Radoslavov’s professional 
career was not easy as in the initial post-graduation and pre-war period he earned a living 
as merchandiser of import agricultural inventory. [4]  According to L. Dimitrov between 
1918 and 1920 Radoslavov was briefly appointed to a state job in his hometown Veliko 
Tarnovo. [3]  L. Stoilova, who had access the personal archive of Radoslavov5 argues that 
his work "as a state architect in Tarnovo lasted less than a month (01.04-20.04.2020), after 
that he went to work in Lille, France. After his return in Bulgaria he renewed his private 
practice in Russe (1922-1925).” [4], [5].  

Two archive documents disclose unknown yet symptomatic details about his 
professional activities respectively as officer at the local technical services and as a 
freelance and affirm that Radoslavov used to live and work in Veliko Tarnovo for a 
considerably longer period than just a month.  

The first document is a letter from a private contractor from Tryavna, preserved by 
chance at the municipal archives. [6] The letter dated 29.04.1919 is addressed to “arch. R. 
Radoslavov, Tarnovo, the home of Panayot Stanchev”. It confirms that after the end of the 
First World War Radoslavov lived in Veliko Tarnovo, at the home of Panayot Stanchev, 
who can be identified as his maternal grandfather or perhaps maternal uncle.6 [2] The 
project of the house in Tryavna is also preserved and testifies that he lived in Veliko 
Tarnovo at least until October 1920. [7]   

The second document is a project for "Longitudinal profile of the streets between 
axis points 109, 117, 116 and 126 in the town of Veliko Tarnovo", dated March 18, 1921 
and signed by "arch. R.N. Radoslavov, leader of Group V.” It shows that in 1921, 
Radoslavov still held the position of a group leader at the District Engineering in Veliko 
Tarnovo, involved in the intense processes of improvement of the urban infrastructure. [8] 

Hence, after his dismissal from the army at the end of 1918, Radoslavov settled to 
live in Veliko Tarnovo, where he got married and his son Nedelcho was born on 30 March 
1922.7 [9] Obviously, his participation in the after-war reconstruction work of Lille, France 
took place between the end of 1921 and the end of 1922, or possibly consisted of recurrent 
business trips before he created a family. 

Obviously, the postwar years spent in Veliko Tarnovo were quite productive period 
for Radoslavov who managed to handle simultaneously a civil service of an employee at 
the District Engineering, a private practice and participation in several architectural 
competitions. In 1919 he won a honorable mention for the General Directorate of the 
Mines in Pernik, a mention for the House of BIAD on “Rakovski” Street in Sofia and the 
first prize for the Secondary Mechanical and Technical School "Knyaz Simeon Tarnovski" 
in Russe.[2] Radoslavov developed the detailed project and supervised the construction 
works of Mechanical School in Russe that finished in the end of 1925 or the beginning of 
1926 when he went in Egypt for the supervision of the Judicial Chamber in Cairo.8 In 1924 
Radoslavov also participated in several architectural competitions for standard officers’ 
houses in Razgrad, Post office in Russe and standard houses in Russe. 

 
3 According to L. Stoilova Radoslavov returned from France to live in Veliko Tarnovo. [4] 
4 Radoslavov declared in his autobiography that he worked in France during the period 1919-1922 and 
elsewhere in the same document “3 years…. started from 1920”. [2]  
5 The personal archive of R. Radolsavov, deposed at the State Archives, is not processed and inaccessible. 
6 The name of his mother was Kinka Panayotova.[2] 
7 Special thanks to arch. Elisaveta Hantova for the provided information. 
8 It is not clear whether in order to perform his duties of supervisor, Radoslavov moved to live in Russe 
permanently together with his family or again travelled on prolonged intermittent business trips. 
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2. Radoslevov’s commission for a private residence in Tryavna.
The letter addressed to Radoslavov on April 29, 1919 contains the demanding 

client’s notes and comments about two consecutive variants of the design of the private 
house situated within a factory plot in Tryavna. The contractor of the residence Ilia 
Dimitrov, director of the renowned wool-textile factory “St. George”, argued about the 
suggested functional, material and construction details including the position of the 
running line and the width of the interior ladder as well as the reduction of the number of 
the hall’s windows facing the railway station. [6]   

The plans of the luxurious house of 165 m2 built-up area and lavish garden with 
baroque parterre were signed on October 1920 by the “Architectural bureau of engineer 
Ch. Radoslavov and architect R. N. Radoslavov”.9 The functional schemes consisted of 
three levels connected by interior stair and surrounded by huge classical garden. The 
basement level included several storages and a laundry. The basement positioned central 
heating witnessed advanced and innovative technical competence of the young architect. 
The ground level contained of a spacious vestibule, living and dining room, kitchen, study 
for the owner and closet. The upper level contained of three bedrooms, another living room 
and a spacious hall, separate bathroom and WC. [7] (Fig. 1, a,b). 

a) b) 

Fig. 1. The house of the director of “St. George” factory in Tryavna: а) Main façade of 
the original Radoslavov’s project from Oct. 1920 to the railroad station and “Angel 
Kantchev” str. [7] b) Façade to “Syedinenie” str. (photo by R. Kirova) 

The representative residential building of Beaux-Arts and historicism features is 
located on the square in front of Tryavna Railway Station, next to the National High 
School of Applied Arts, at the intersection of „Angel Kantchev” and „Syedinenie” street. 
An archive photo from 1924 disclosed that the completed house of I. Dimitrov altered it 
some details from the original design of Radoslavov. (Fig. 2).  

The modified angle accent, which faces the square, rises in a three-storey square 
turret, topped by a hipped roof in exquisitely carved wooden gables in plant elements and a 
spire. The subsequent alteration of the turret’s height is marked by the awkwardly handled 
adjacent upper staircase window. 

9 Identical family names imply kinship of close relatives between the associates engineer Ch. (Christo) 
Radoslavov and architect Radoslav Radoslavov.  

351



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARCHITECTURE VSU'2020 

a) 

Fig. 2. a) The house of the director of “St. George” factory next to the buildings of the 
factory and the Art School in Tryavna, 1924 [10]  

The entrance of the building is denoted by a small balcony and a wood-carved 
pediment. The Beaux-Arts and historicism style decoration of the representative house 
features lavishly decorated consoles, balustrades and  paired columns of the porch 
complemented by wood-carved eave consoles alternated by the roof-level stucco frieze. 
The exquisite carved gables of the turret are crowned with high-rise spires, the turret is 
highlighted by vertical pilaster strips flowing into vertical garlands with parallel lines and 
intertwined medallions with rosettes on its top.  The plaster decoration of window frames 
differ on each floor and are complemented by metal grids of precise floral infusions. The 
sills on the first floor are decorated with a zigzag meander stucco frieze in combination 
with discreet floral elements, while the window frames on the second floor feature 
decorative seashells. The sills in the third upper level of the turret are aligned and repeat 
the decoration of the coffered chamfered stucco frieze of the cornice.10  

3. Radoslavov’s individual postwar Beaux-Arts repertoire
The ubiquitous Beaux-Arts stucco patterns and details and decorative wood-carved 

elements, selected, designed and arranged by Radoslavov in a specific manner, settled on 
his unique repertoire, repetitive for the rest of his asserted architectural production from the 
postwar period. This individual repertoire adjusted according to the personal taste and 
finances of each customer, yet some of the elements were repetitive for the one-and-a-half 
storey house of M. German, on "Alexandrovska" and "Rakovski" str. №18 in Russe, and 
the Mechanical School in Russe. The most charcteristic Beaux-Arts tools of Radoslavov 
are the meander frieze, the geometric specifically chamfered cassette stucco frieze, usually 
in combination with and alternated by L-shaped rectangular wood-carved consoles, the 
wood-carved pediments and slender wooden spires. The elegant high-rise wooden spires 
coalesce the designs of both the house of I. Dimitrov and the Mechanical school. 

The familiar Beaux-Arts geometric cassette stucco frieze, specifically chamfered and 
usually combined with alternating L-shaped rectangular wood-carved consoles, 
participated in the decoration of the rest of the confirmed designs of Radoslavov from the 
end of 1910s and the beginning of 1920s. The house of M. German features simple instead 
of L-shaped consoles but also the characteristic eave frieze, which emphasizes its vertical 
façade articulation.  

10 The house is poor condition, left to decay. The roof is compromised, part of the wood-carved roof elements 
are severely damaged. The balustrade railing of the balcony above the entrance, is missing. The original 
window frames are preserved. The late respectively semi-detached and adjacent two-storey annexes on the 
both sides of the house violate the original conceived perception of the volume. 
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The characteristic meander sill frieze was part of the original decoration of both the 
house of I. Dimitrov and the Mechanical School. Yet not identical, the both variations of 
the frieze of the façade decoration of the two buildings in Tryavna and Russe consist of a 
distinct and slender, inclined in shape meander motif limited by the width of the window 
frame of considerably deep relief stucco profile and equal fields of the gaps, infused by 
discreet floral elements. Although not included in the sills’ decoration, inherited from the 
original design from the 1911, still meander corner applications are part of the decoration 
of the upgrade the house of Yanko Tankov located on the corner of “Aleksandrovska” 
Street and 18 “Rakovska” Street in Ruse designed by Radoslavov in 1926-1928. Parallel 
stucco strips of the equal width of the gaps decorate the field above the windows of the 
house of M. German. [11] (Fig. 3, a,b). 

a) b) 

Fig. 3. a)The meander sill frieze а) the house of I. Dimitrov (photo by R. Kirova) b) the 
Mechanical school [10] 

4. Identification of the possible architectural commissions of in Veliko Tarnovo
of Radoslav Radoslavov in the postwar period 

The earliest example of Beaux-Arts architecture in Veliko Tarnovo, the house of 
dosctor Panayot Selveli, designed by architect Nikola Lazarov and completed in 1905 had 
set the an architectural trend. [12] The considerable number of houses that dated from 
1920s and featured Beaux-Arts style testified its prevalence in residential architecture in 
Veliko Tarnovo until the end of 1920s. However, the liquidation of the archives of the 
municipal technical services resulted in lack of data about their architects. On the other 
hand, regular houses’ renovation and maintenance led to partial or complete loss of the 
original decoration and hindered the stylistic research. Left to perish and decay, the wood-
carved details were often replaced with plain beams and the plaster decoration was 
destroyed by the thermal isolation activities.  

The revision of the period of residence of architect Radoslav Radoslavov in his 
hometown until at least the end of 1920 and most probably with breaks at least until the 
end of 1922 implies his possible designs there. Radoslavov, who was described by L. 
Dimitrov as a hard-working, modest and prolific architect, most probably contributed for 
the Beaux-arts housing stock in Veliko Tarnovo from the postwar period of WWI. [3] The 
characteristic Beaux-Arts repertoire of Radoslavov could be distinguish in several houses. 

The house of general-lieftenant Atanas Stefanov, instructor of Radoslavov at the 
Reserve Officers' School, built in 1921, was located at the one-time outskirts of Veliko 
Tarnovo, now 10 “Bacho Kiro” street.11 The modest overall design of the one-and-a-half 

11 Special thanks for the provided information to Mrs. Dessislava Rangelova, PhD, grand-granddaughter of 
Atanas Stefanov. 
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storey house features a wooden pediment over a porch with a terrace, which marks the 
entrance. Although the numerous renovations, which caused the loss of some of the 
original details of the house that serves as at the moment as a private nursery, the window 
frames that combine a meander sill decoration with a sequence of squares above the 
window are preserved. There are any data about the designer of the house, but the 
acquaintance with the owner and the characteristic details could be an argument for the 
possible authorship of Radoslavov. [1], [2] (Fig. 4, a,b). 

a) b) 

Fig. 4. The house of general Atanas Stefanov: а) Main façade to “Batcho Kiro” str. 
(photo by R. Kirova) b) Detail of the sill meader frieze (photo by R. Kirova) 

A number of Beaux-Arts styled houses in Veliko Tarnovo bear meander sill details. 
While the peculiar proportion and stucco profile height of the sill friezes of the houses at 
“Hr. Karaminkov” 35, “A. Konstantinov” 6, “Ts. Tserkovski” 3, 6 and “Tsar Osvoboditel” 
6 streets mark them as possible designs of Radoslavov, the low-profiled, wide-shaped 
meander decoration of different width of the gaps and the profiles of the houses at “Ts. 
Tserkovski” 18  and “Kaloyan” 6 streets does not fit his typical façade articulation. (Fig. 5, 
a,b,c,d). 

a) b) 
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a) b) 
Fig. 5. Houses with meander sill frieze decoration in Veliko Tarnovo: а) house at “Ts. 

Tserkovski” 6 str. (photo by R. Kirova) b) house at “Ts. Osvoboditel” 6 str. (photo 
by R. Kirova) c) house at “H. Karaminkov” 35 str. (photo by R. Kirova) d) house at 

“K. Kissimov” 6 str. (photo by R. Kirova) 

Table 1. Houses, possible commissions of Radoslavov, which feature characteristic 
Beaux-Arts elements  

functionali
ty 

address Owner Wood-
carved 
pedime
nt 

Chamfer
ed 
cassette 
stucco 
eave 
frieze 

L-shaped 
wood-
carved 
eave 
consoles 

Meand
er sill 
decorat
ion 

Renov
ation 

residential 
building 

10  
“Batcho Kiro” str. 

General 
Atanas 
Stefanov 

no no no yes yes 

residential 
building 

6 
“T. Tserkovski” str. 

no data no no no yes yes 

residential 
building 

35  
“Tsar Osvoboditel” 
str. 

no data - no no yes yes 

residential 
building 

35 “Karaminkov” str. no data yes no no yes yes 

residential 
building 

6 
“K.Kissimov” 
str. 

no data yes yes yes no yes 

Conclusion 
Despite of the controversial autobiographical and biographical data, the archive 

documents reveal that architect Radoslav Radoslavov lived and worked simultaneously as 
municipal employee and freelance architect in Veliko Tarnovo since the end of 1918 and 
least until the end of 1921, when also major events in his private life took place. Architect 
Radoslavov’s partner was engineer Ch. Radoslavov, probably his close relative. Archive 
documents prove that after his graduation Radoslavov spent about a decade-long period 
altogether in Veliko Tarnovo, interrupted by the education at the Reserve Officers' School 
and his participation in the First World War.  

His successful professional freelance career actually had started in Veliko Tarnovo as 
testified by the significance of the project of the factory manager and shareholder in 
Tryavna. The Beaux-Arts styled and innovatively equipped house, designed by Radoslavov 
contributes to the scanty number of his attested architectural realizations from the 1920s, as 
well as for identification of his characteristic Beaux-Arts repertoire that features meander 
sill frieze and eave frieze of L-shaped carved consoles, alternated by chamfered stucco 
cassettes.  

The symptomatic period of considerable length of Radoslavov’s residence in Veliko 
Tarnovo and the significance of the commission of the representative residence in Tryavna, 
implies his possible commissions in the postwar period. The stylistic analysis outlines 
several houses that feature the typical architectural repertoire of Radoslavov, among them 
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the house of Atanas Stefanov (1921), one of Radoslavov’s military instructors at the 
Reserve Officers' School in 1917. Due to the liquidation of the archives of the local 
Technical Services, the hypothesis for the presumable architectural commissions of 
Radoslavov, in Veliko Tarnovo requires further investigation and attestation form private 
sources. 
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МОРФОЛОГИЯ НА РАЗРУШАВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИЯ КАМЪК 

Александра Вадинска1 

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София; 
катедра „История и теория на Архитектурата“ 

Познаването на механизмите на разрушаване на строителния камък е от 
особена важност за опазването на обекти, недвижими културни ценности. 
Докладът обяснява тези механизми и обосновава необходимостта от 
тяхното проучване и разбиране. Описани са основните причини за 
разрушаване на строителния камък и са разгледани различни видове 
разрушаване в зависимост от типа скала, както и връзката между геоложкия 
състав на камъка и здравината му във времето.  
С реални примери са илюстрирани различни типове ерозия, които най-често 
характеризират строителния камък. Под въпрос е поставена  възможността 
за предотвратяването или контролирането ѝ, а също така и на повредите в 
сградите и обектите, недвижими културни ценности.  

Ключови думи: морфология, строителен камък, недвижими културни 
ценности, разрушение, разрушение на камъка, ерозия, изветряне, 
предотвратяване, контрол, проучване, геология  

MORPHOLOGY OF BUILDING STONE DECAY 

Aleksandra Vadinska 

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia; History and 
Theory of Architecture Department 

Having the knowledge about the mechanisms of building stone decay is of а 
particular importance for the preservation of sites, recognised as immovable cultural 
heritage. The report explains the mechanisms of building stone decay and the 
necessity of surveying and understanding those processes. It describes the main 
causes of deterioration and also the types of stone decay that can occur within the 

1   Александра Вадинска, архитект, докторант към катедра „История и теория на архитектурата“, 
УАСГ, гр. София 
Aleksandra Vadinska, architect, PhD student, “History and Theory of Architecture” Department, UACEG, 
Sofia; a.vadinska@gmail.com 
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different rock types. It shows the way the stone geology is influencing stones’ 
durability in time. 
Different types of decay that commonly characterise the building stone are 
illustrated using real examples. The paper considers the feasibility of preventing 
or at least controlling stone decay or damage in particular architectural 
elements, buildings or structures recognised as listed buildings. 

Key words: morphology, building stone, decay, stone decay, deterioration, 
prevention, control, survey, geology, listed buildings 

Разрушаването на строителния камък е често срещано явление и много рядко 
историческа сграда или съоръжение остава незасегнато от този естествен процес. 
Така, както скалите променят формата и състава си под действието на различни 
природни или външни фактори, по сходен начин се променя и добития и използван 
за строеж камък. Значителна част от световното културно наследство е изградена от 
този солиден материал като то бавно и безвъзвратно изчезва. Ако желаем да 
предотвратим или поне забавим случващото се е необходимо да предприемем 
своевременни и правилни действия.  

Протичащите в рамките на каменния градеж на една културна ценност процеси 
не са случайни. Те много често са предсказуеми и логични и до голяма степен 
зависят от вида на камъка, неговия минерален и химичен състав.  

Причините за разрушаване на камъка могат да са от различно естество. Някои 
от тях: земетресения, пожари, наводнения, тероризъм, вандализъм са внезапни и 
бързи като ефект, докато други са бавни и много често остават незабелязани до 
момента на видими последствия от скритото им действие. Сред тях се нареждат 
вятър, дъжд, цикли на замръзване, разлики в дневни и нощни температури и 
големи амплитуди зима-лято, химически атаки, соли, замърсяване на въздуха, 
биодетериорация и т.н. Предходни намеси в историческите сгради като 
консервация, аварийни мерки, укрепване също могат да окажат неблагоприятен 
ефект ако са неправилно приложени. Ерозията на камъка рядко е в резултат на една-
единствена причина, като в много случаи проблемите са предизвикани от няколко 
фактора, които действат едновременно.  

Съществуват множество физични феномени, асоциирани с изветрянето на 
камъка. Промените в температурата например водят до разлики в температурното 
разширение на отделните структурни елементи и разлики в разширението на 
повърхността, което води до създаване на напрежения в камъка. В следствие на 
високото съдържание на влага, камъкът може да се деформира и разшири, а с 
изпарението на влагата – да започнат процеси на ерозия. Когато поетата от камъка 
вода замръзне, тя увеличава обема си, което отново води до поява на напрежения и 
структурни изменения. Множество фактори влияят върху движението и 
разпределението на вода и разтворими соли: изветряне, размер на капилярите, 
вътрешна и повърхностна кристализация, възможността или невъзможността за 
придвижване на вода и соли в каменните елементи и зидария, ефекти предизвикани 
от неподходяща фугировка. 
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а) б) 

 
Фиг. 1. Ерозия на камък:  

а) Силно ерозирал варовик, разположен в основата на крепостна стена - крепост Букелон, с.Маточина; 
б) Ерозия на камък, причинена от морски соли - църква Св. Архангели Михаил и Гавраил, Несебър; 

(снимки: А. Вадинска) 
 
Когато каменният градеж е еднороден, т.е. използван е един тип камък, 

съществуващата влага свободно преминава през него и се изпарява на повърхността 
на зида. Вложеният в зидарията камък реагира по еднакъв начин при въздействие на 
вятър, процеси на замръзване и прочее, като практически можем да говорим за 
равномерно изветряне. При разнороден градеж, влагата се насочва към по-
порьозните елементи, откъдето се отдава в атмосферата (Фиг.1а). В тези участъци, в 
зависимост от условията, може да се достигне до голяма концентрация на соли. Като 
резултат наблюдаваме по-бърза ерозия на отделни елементи, което освен 
естетически проблем се явява и конструктивен.  

Много често видът на фугировката също е определяща. Тя трябва винаги да е 
жертвения материал в каменната зидария. Когато е по-твърда и слабо порьозна, 
влагата бива поета от камъните и се изпарява през тяхната лицева повърхност, което 
неизменно води до изменения и ерозия. 

Разтворимите соли са един от основните причинители на разрушения. Те 
могат да присъстват както в състава на камъка, така и да бъдат получени при 
разтварянето му. Солите могат да са в резултат на взаимодействие с външни 
източници – фугировки, почва (въвеждат се в зидарията посредством пълзящата 
капилярна влага), атмосфера (биват довяти от морето или пустинята чрез вятъра  
(Фиг.1б) или причинени от киселинни дъждове), от крепежни елементи и материали, 
от предходно приложени методи на почистване, от соли употребявани за 
размразяване (в градски условия пръскането със соли и химикали през зимата има 
пагубен ефект върху каменния градеж). 

Визуално тяхното действие е свързано с т.нар. цъфтеж по фасадата и 
последваща ерозия на повърхността на камъка. Това е и крайния етап от протичащия 
в рамките на каменният градеж и отделните елементи процес. Разрушаването е пряко 
следствие на нарастването на солни кристали в рамките на порите на камъка, 
получено при изпарение или охлаждане на солни разтвори, съдържащи се в порите. 
Процесът става видим, едва когато порите се запълнят със соли . Това довежда до 
напрежения, които са достатъчни да преодолеят силите на опън на камъка и да го 
разпрашат. (Фиг.2а) 
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а) б) 

Фиг. 2.  
а) Солни кристали върху каменна, тухлена зидария и фугировка. В основата на зида се виждат следи 

от разпрашена фугирока и солни кристали. Античен комплекс Сердика – “Ларго”, София, 2019г.;  
б) Лишеи върху каменни зидове - Замък Лийдс, Великобритания;  

(снимки: А. Вадинска)  

Атмосферното замърсяване се свързва с киселините дъждове, под чието 
въздействие каменния градеж и елементи бавното се разлагат и разпадат.  Най-
податливи на киселинно замърсяване са камъните с карбонатно свързващо вещество 
като варовик и мрамор, въпреки че отлагането на атмосферни частици върху 
каменната повърхност е универсален проблем за абсолютно всички типове камък. 
Когато сулфурната, сернистата и азотната киселина, съдържащи се в замърсения 
въздух се свържат с калцита в мрамора или варовика, последният се разтваря. 
Прекият ефект върху каменните фасади и елементи зависи до голяма степен от 
непосредствената им среда. В случаите, когато са разположени на открито, те биват 
постоянно измивани от дъжда. Това води до отмиване на реактивните продукти, а 
повърхността им се отнема постепенно. Когато са сравнително защитени като 
местоположение, реактивните продукти биват задържани по повърхността и могат 
да доведат до образуване на стабилна черна кора, върху която е възможна поява на 
блистери, последвани от по-сериозна ерозия. (Фиг.3в) 

Живите организми - лишеи, бактерии, растения - също могат да окажат 
негативно влияние и да причинят разрушения. Старостта на камъка и климатичните 
условия са два фактора, които влияят на вида, степента и модела на колонизация. 
Когато бактериите и лишеите се заселят върху каменната повърхност, те се хранят с 
определени вещества и отдават или преобразуват други.  

Някои увеличават разрушаването на камъка посредством метаболитните си 
продукти или поради механични промени. Пораженията от корените на определени 
видове растения също могат да бъдат сериозни. Въпреки това не бива да се 
пренебрегва фактът, че при добре управляван растеж, растенията в археологическите 
райони могат да са от полза, тъй като водят до модификация на микроклимата, 
намаляване на ерозията от вятъра и замърсителите, понижаване на водната маса. 
Има случаи, при които така нареченият биофилм, създал се върху каменния градеж 
може да подпомага съхраняването на камъка. 

Влиянието на външни фактори върху камъка е доказано, но освен тях 
съществуват други причини, които обуславят бързината на разрушаване. 
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Начинът на изветряне понякога е обвързан с дефекти в камъка. Като пример 

могат да се посочат пясъчниците, които в резултат на геоложки промени по време на 
формирането си е възможно да съдържат слоеве с различна структура и различен 
състав. За предпочитане е употребата на подобен камък да бъде избегната, с цел да 
се предотвратят бъдещи проблеми в каменната зидария и елементи. Понякога тези 
разлики в геоложкия състав остават незабелязани. При фасади, гъсто разположените 
слоеве и разликите в начина им на изветряне могат да доведат до ерозия, която да се 
възприема като търсен ефект. От друга страна неравномерното разрушение, 
предизвикано от голямо разстояние между слоевете е проблем. Освен визуално 
неприятно, то може да доведе до неочаквани конструктивни проблеми и да 
представлява опасност за сградата, съоръжението, руината, а също така и за нейната 
цялостност. [1] 

Проблеми могат да причинят и съществуващите пукнатини в скалата, които 
най-често са причинени от незначителни размествания в земната повърхност. Във 
времето пукнатините могат да се запълнят с калцитни отлагания, които играят 
ролята на спойващо вещество. Много често тези участъци не биват установени при 
добива на камък за градеж или при неговата последваща обработка. Под 
въздействието на външни климатични влияния, спойващото вещество започва да се 
разрушава като с това то променя характера на камъка. Резултатът при силно 
орнаментирани каменни елементи се свежда до безвъзвратна загуба в пластичните 
им характеристики. 

Изветрянето може да е причинено и от строителни грешки. Пясъчниците и 
варовикът имат слоест състав, поради което е много важна посоката, в която се 
разполагат. Разрушенията са много по-слаби, когато слоевете им са разположени в 
хоризонтална посока. Ако камъкът се разположи със слоеве във вертикално 
направление, то под влияние на атмосферните условия, влага, соли може да се 
отлепи цялата му лицева повърхност (Фиг.3a, 3б). В по-голям мащаб този проблем е 
лесно разпознаваем, особено когато е изработен голям каменен елемент като колона 
например.  

 

   
а) б) в) 

Фиг. 3.  
а) Надгробна плоча, пясъчник (снимкa: А. Вадинска); б) Вертикален каменен прозоречен елемент, 

пясъчник, Църква Св. Андрю, Боксли, Великобритания (снимкa: А. Вадинска) 
в) Варовик, образуване на блистери, катедрала НотрДам, западна фасада [2] 
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Понякога изветрянето е причинено от неправилен избор на строителен 
камък, т.е. неподходящ за съответната сграда или съоръжение, за определен 
конструктивен или архитектурен елемент. Трябва да се отбележи, че в миналото 
изборът е бил продиктуван от употребата на единствения възможен местен, локално 
добит камък и в много редки случаи, главно за декоративни цели или поради лошо 
качество на местния камък, е транспортиран и използван материал, добит в 
отдалечени кариери. Това от своя страна предполага една приемственост в 
строителните традиции и познаване на процесите на ерозия и разрушаване на 
камъка, характерен за съответния район. В днешно време изчерпаните кариери в 
комбинация с неограничените логистични възможности по отношение доставката на 
камък биха могли да се определят като нож с две остриета. Дори материалът да е 
добре проучен и внимателно подбран, няма гаранция как той би се държал под 
влияние на  местните  климатични условия и на съпътстващите фактори, описани по-
горе, тъй като те се явяват нови за него.  

Описаните и споменати в настоящия доклад видове разрушения на 
исторически камък са обект на дългогодишни проучвания от страна на геолози, 
архитекти, химици, реставратори и други специалисти. Успешната консервация на 
недвижимите културни ценности, изградени от камък би следвало да е резултат от 
разбирането на причините за разрушаване на камъка и протичащите в него процеси. 
Изследването на характерните типове градежен камък, систематизирането на 
различните разрушения, тяхната честота и скорост на развитие е добра отправна 
точка за правилни и навременни предписания за аварийни мерки или цялостна 
методология за консервация. Последващия мониторинг на изпълнените дейности и 
на начинът, по който се държат каменните елементи или градеж е необходим, 
защото само така може да се установи адекватността на предложеното решение. И 
тъй както ерозията на камъка и историческите градежи е естествен процес, които 
може да бъде забавен, но не и спрян, така и процеса на проучване, наблюдение, 
осъзнаване и решение на проблемите също не бива да бъде преустановяван.  

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Schaffer R.J., The Weathering of Natural Building Stones , Routledge, 2016  
[2] ICOMOS-ISCS : Illustrated glossary on stone deterioration patterns, 2008, p.15 
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ПЛАСТИЧНО ОФОРМЛЕНИЕ НА КРЪГОВОТО КРЪСТОВИЩЕ ПРЕД 

ТЕЛЕВИЗИОННАТА КУЛА В СОФИЯ 

Александра Иванова1 

ВСУ „Л. Каравелов“ 

DESIGN OF THE ROUNDABOUT IN FRONT OF THE TELEVISION 

TOWER IN SOFIA 

Alexandra Ivanova 

University of Structural Engineering & Architecture "Lyuben Karavelov" 

Abstract: The focus of this study is the methodology of the student task "Design of 

the roundabout in front of the Television Tower in Sofia" at VSU "L. Karavelov". The 

information that students get acquainted with in the course of their semester project 

is presented - history and stylistic features of the building, specifics of the Bulgarian 

architectural modernism, situation analysis, conditions for the implementation and 

technical requirements to the model. The results and conclusions of applied 

methodology are reviewed at the end of the study. 

Key words: Architectural Modeling, Bulgarian architectural modernism, Television 

Tower 

Въведение 

Във фокуса на настоящото изследване попада методологията на задача от 

дисциплината Архитектурно моделиране и макетиране във ВСУ „Л. Каравелов“. 

Разгледана е реализацията на пластичното оформление на кръговото кръстовище 

пред Телевизионната кула в София. Представена е информацията, с която се 

запознават студентите в хода на семестриалния си проект – история и стилови 

особенности на сградата, специфики на българския архитектурен модернизъм, 

анализ на ситуацията, условия за изпълнението на задачата и технически изисквания 

към макета. Проследени за резултатите и изводите от приложената методология. 

1 Александра Иванова, д-р, доцент, ВСУ “Л. Каравелов” гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175, 

alexivanova@yahoo.com  
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Телевизионната кула на София на 60 години 

Телевизионната кула на София навърши 60 години в края на 2019 г. Тя се 

намира в Борисовата градина на кръстовището на бул. „Драган Цанков“ и бул. „Пейо 

Яворов“. Висока е 106 метра, което я нарежда сред най-високите сгради в страната. 

Архитектът на кулата е Любен Попдонев, а стилът в който е построена – 

Модернизъм (фиг. 1-2). Строежът на сградата започва през декември 1958 г., а кулата 

е открита официално на 26 декември 1959 г. Тя има 14 етажа и 3 платформи. 

Силуетът на Телевизионната кула на фона на Витошкия масив може да се счита за 

емблематична за София визуална представа. От кулата се откриват едни от най-

впечатляващите изгледи към столицата, Витоша и Софийското поле. 

 

   

а) б)  
Фиг. 1. Телевизионната кула в София: а) изглед от 60-те. (фотография: www.lostbilgaria.com); б) 

чертежи на сградата. (фотография: сп. „Архитектура“, бр. 5-6, 2014 г.) 

 

Българският архитектурен модернизъм 

В средата на 20-те години на 20 век модерното течение вече е водещо в 

Европа, с ясно различими характеристики и принципи на изграждане. Според 

изследователите на Модернизма в архитектурата у нас, неговият апогей може да се 

датира през тридесетте години на миналия век. Стилът е разпознаваем и единен, 

което го прави лесен за следване и усвояване по цял свят. Под различните термини 

„конструктивизъм“, „ар деко“, „рационализъм“ и др., всъщност се крият едни и същи 

похвати, което дава право на теоретиците на архитектурата Хенри-Ръсел Хичкок и 

Филип Джонсън да го назоват „интернационален“ стил. В България годините между 

двете световни войни са пример за синхронно развитие на Модернизма в 

архитектурата със световните тенденции. Унтвърдилият се железобетонен скелет 

дава не само здравина, но и идеи в тон с Модернизма – ясна геометрия на плана и 

фасадите, удобство, целесъобразност и функционалност, съгласуваност между форма 

и функция. Архитектурният модернизъм се развива бурно в България и сградния му 

фонд може да се проследи във всички градове на страната. След 1945 година той 
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става неудобен за идеологията на управляващата комунистическа партия и 

развитието му рязко се преустановява [1]. 

Телевизионната кула като културна ценност от епохата на Модернизма 

Изградена в периода 1958-1959 г., кулата се отделя видимо от стила на 

обществените сгради построени в периода на сталинизма и култа към личността у 

нас. Това ярко се определя от нейния архитектурен облик. Вместо арки, колони и 

корнизи в духа на класицизма, сградата се характеризира с изчистен силует, 

прецизно разграфена с растер, образуван от носещите колони и греди, а 

пластичността на фасадата се допълва от цветните акценти на червените тухли. 

След скъсването с принципите на сталинизма българските архитекти отново 

се обръщат към световните тенденции в архитектурата и се извършва ретроспекция и 

възраждане на принципите на модернизма. Сградите в Народна Република България 

отново привличат погледа с правите си линии, чиста геометрия и семплите детайли, 

а вдъхновенията от „капиталистическите“ примери са налице. Не може да не се 

отбележи визуалната прилика на кулата с небостъргачите от средата на 20 век в 

Манхатън и други световно известни градски стълпотворения. Тази сграда е 

единствения пример за телевизионна кула в България, изградена в духа на 

модернизма от 60-те и с право се счита за архитектурна революция за времето си [2]. 

Реконструкция 

Кръговото кръстовище на две нива при Телевизионната кула пуснато в 

обращение в края на 2012 г. е една от най-новите придобивки на София (фиг. 2). 

Проектът за кръстовището включва подмяна на 7000 квадратни метра 

тротоарни настилки с унипаваж, като е поставено ново улично осветление и са 

монтирани светлоотразителни сфери в асфалта, с цел осигуряване на безопасно 

движение. 

Фиг. 2. Реконструкция на кръговото кръстовище. (фотография: www.azholding.com) 
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Идейно задание за пластично оформление на кръговото кръстовище 

Реконструкцията на кръговото движение пред Телевизионната кула 

безспорно постига своето функционално предназначение, но за съжаление остава 

далеч от добрата естетическа визия, връзката с околната среда и най-вече 

интегритета с облика на Телевизионната кула.  

С цел развиване уменията на студентите да формообразуват и изпълняват 

архитектурни макети, както и да изграждат отношение към архитектурното ни 

наследство, художниците-преподаватели във ВСУ „Л. Каравелов“ се спряха на 

темата за преобразуване на ситуацията пред Телевизионната кула в момента – 

разработване на проекти за ново пластично оформление на кръговото кръстовище.  

Задачата беше възложена като част от учебната програма по Архитектурно 

моделиране и макетиране в първи курс Архитектура, летен семестър. 

Условие на задачата 

Проектирайте пластично оформление на кръговото кръстовище пред 

Телевизионната кула като разполагате с площта на кръговата му платформа. 

Пластичното оформление трябва да бъде изградено на модулен принцип и 

развито във вертикална посока. Под модулен принцип се има предвид конструкция 

от подобни части с различни пропорции, които изграждат стилистично единство.  

Проектът е идеен, което означава, че разполагате с неограничена свобода да 

работите със ситуацията както е в момента или да я третирате като 

въображаемо пространство. Решението следва да се съобрази с околната среда и 

основно със стила на сградата на Телевизионната кула. 

Технически изисквания 

Мащаб на макета 1:200. Материалът за реализация е по избор, но трябва да 

бъде еднороден. При изграждането да се използват модули с ясна конструкция и 

връзки помежду си.  

 

Резултати и изводи 

Възложената задача се превърна в интересен за изпълнение творчески проект, 

в който намериха място както идеите и практическите умения на студентите, така и 

изследователският дух и стремеж за находчиви и интелигентни решения (фиг. 3-8).  

Анализът на постигнатите резултати може да се обобщи в следните изводи: 

1. Като цяло концепцията на модерното течение в архитектурата беше спазена и 

коректно отразена в проектите на студентите – да се потърсят прости и 

функционално обусловени конструктивни и пластични решения. В голяма 

част от работите може да се проследи стремеж за разработване на визуална и 

идейна връзка между пластичното оформление на кръговото кръстовище и 

стила на Телевизионната кула. Тези паралели могат да се открият както в 

прилики със силуета ѝ и архитектурните ѝ елементи, така и в чисто 

концептуалното следване на нейната геометрична структура. В една част от 

представените проекти е развита като основна тема функцията на кулата - 

комуникацията, споделянето на информация и влиянието на телевизията 
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върху развитието на съвременното общество. Немалко от проектите включват 

допълнителни изграждащи елементи като светлина, вода, движение и др., 

които подсилват визията и посланията на отделните проекти и могат да се 

разглеждат като арт инсталации, в които участват повече от една медии.  

2. Техническите изисквания като мащабиране на проекта, еднородност на

материалите и естетическа визия в общи линии бяха спазени.

3. Реализираните проучвания, които студентите представиха във връзка с

изпълнението на задачата, показаха че интересът към спецификата на

архитектурните стилове е активен и са придобити нови знания, и разбиране за

целите и задачите на архитектурната професия.

а) б) 

Фиг. 3. Макет на Илиана Романова: а) страничен изглед; б) централен изглед. (фотография И. 

Романова) 

а) б) 

Фиг. 4. Макет на Фатима Байрямова: а) страничен изглед; б) изглед отгоре. (фотография Ф. 

Байрямова) 
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Фиг. 5. Макет на Анастасия Карова. (фотография А. Карова) 

а) б) 

Фиг. 6. Макет на Рая Конева: а) страничен изглед; б) оформление. (фотография Р. Конева) 

а) б) 

Фиг. 7. Макет на Луиза Метушева: а) страничен изглед; б) оформление. (фотография Л. Метушева) 
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Фиг. 8. Макет на Станислав Георгиев. (фотография С. Георгиев) 

Целта на дисциплината Архитектурно моделиране и макетиране не е просто 

механично изработване на макети на съществуващи сградни обекти и терени. Тя 

съдържа в себе си намерението да интегрира различни умения и да развива мисълта, 

културата и творческия потенциал на студентите. Задачите, които се разработват в 

хода на обучението, крият амбицията да прехвърлят мостове през архитектурата, 

дизайна, скулптурата и изобразителните изкуства като цяло. Това определя техния 

съставен характер, комплексност на поставените за решаване проблеми и разбира се, 

приложимостта на подготовката за архитектурната професия.  

В заключение може да се каже, че знанието, което е преминало през 

самостоятелно изследване по дадена тема, усвояването на различни умения и 

компетентности в разнородни области е устойчиво, адекватно и продуктивно като 

метод на преподаване в обучението по Архитектура. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЕДНА НАМЕСА В ГРАДСКАТА СРЕДА. 110 ГОДИНИ ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО НА ТРЪПКОВАТА ГАЛЕРИЯ В СОФИЯ 
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ONE INTERVENTION IN THE URBAN ENVIRONMENT. 110 YEARS 
SINCE THE ESTABLISHMENT OF THE TRAPKOV GALLERY IN SOFIA 

Blagovesta Ivanova  

USEA «Lyuben Karavelov» 

Abstract: The article is a study of the content and exposure of the documentary 
art exhibition "110 years since the establishment of the Trapkov Gallery in 
Sofia", presented on the vertical panels in the garden in front of the Military Club.   
The exhibition is a tool to analyze the artistic and informative intervention in 
the central urban environment. The content - paintings, murals, photographs, 
documents and texts are visual art and carriers of information for different 
audiences. The conclusions of the study are related to the possibilities for 
creating saturation of information under appropriate conditions and environment 
of places with busy traffic in the pedestrian zones of Sofia and to the needs for 
exposure of different temporary objects in the urban environment.  

Key words: visual arts, vertical panels, garden environment, saturation of 
information, exhibition, Trapko Vassilev, gallery 

1. Въведение
От 2007 г. [1] в София съществуват три известни места за изложби на открито 

− на „Моста на влюбените“ до НДК, в Градската градина и в Градина „Кристал” 
пред Военния клуб. Паната представляват стройни вертикални стойки от алуминий с 
двустранни чела с размери 120 х 120 см с алуминиеви рамки и покривно 
подсигуряване от хоризонтална конструкция срещу валежи в горната част, а в 
изобразителното поле с пластично фолио. Двете чела на паната се прихващат едно 
към друго с П образни скоби, поставени на всяка една страна от четирите страни на 
рамката. Визията на конструкциите е ненатрапчива и създава оптимална възможност 

1 Благовеста Иванова, доц. д-р, София -1373, ул. „Суходолска“ № 175, e-mail bg_fineart@abv.bg. 
Blagovesta Ivanova, assoc. prof. PhD, Sofia-1373, 175 Suhodolska str. 
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за изява на съдържанието на изложбите. Местата на паната са избрани удачно в зони 
за отдих и разходка на голям брой хора.  

Изискването на Софийска община за представяне на изложбите на български и 
английски език е положителен момент на връзката между градската среда и 
представянето на културен продукт за чуждоезични зрители. [3] По този начин 
визуалните изкуства стават обект на интерес от различна публика. Всяка една 
изложба представлява информационна и визуална намеса в градската среда. [2]  

От 27.07. до 16.08.2020 г. в градинката пред Военния клуб бе представена 
изложбата „110 години от създаването на Тръпковата галерия в София“. Нейното 
експониране за двуседмичен период е непосредствено наблюдавано от нейния автор 
и куратор в мое лице. Изложбата послужи като пример за изследване на начина за 
намесата на подвижните изложби в тъканта на града. Резултатите от наблюдението и 
изследването са предмет на настоящия доклад.  

2. Идеята
Идеята за изложбата е свързана със 110 годишнината от създаването на първата 

частна художествена галерия в София. Изборът на мястото е събитието да бъде в 
близост до сградата на ул. „Аксаков“ № 16, където от 1910 до 1944 г. се е намирала 
галерията. Той е концепиран от г-жа Ина Бостанджиева арт мениджър и арт дилър. 
По този начин частният художествен бизнес работи в полза на зрителите за 
представянето на историческата културна памет на града. Целта е създаване на 
информационна и художествена среда в близост до сградата, провокиране на 
интереса на публиката с цел дебат и посещение на следващия етап на проекта − 
художествената изложба в галерия „Васка Емануилова“. Подобна идея показва, че 
постерните пана в централната градска среда в София могат да бъдат използвани за 
въвеждане или завършване на верижна последователност от различни свързани 
събития.  

3. Концепцията
Концепцията на изложбата е свързана с максималното концентриране на 

визуален и документален материал на 14 + 14 двуезични постерни пана. 
Преведеният текст създава възможност за повторяемост на визуалната част от 
изложбата. Получава се огледално представяне и възприемане на информацията за 
изображенията, независимо от посоката на движение по алеята, която свързва 
централната зона на градинката с мемориала на Александър Стамболов в посока към 
ул. „Аксаков“. Архивните документи и творбите разказват за живота на Тръпко и 
Постоянната художествена галерия.  

4. Съдържанието
Поднасянето на съдържанието чрез текста има научно-популярен характер. 

Целта на подобна интерпретация е яснотата и постигането на разбираемост на 
представения проблем с цел предизвикването на интерес към събитието у различни 
по социална принадлежност и възраст публики. Документалната фотография, 
представените като илюстрации и текст документи, историческите схеми на 
квартала и съвременната му визия, както и художествените произведения са 
представени в съизмерими балансирани части. Редуването на монохромните и 
цветните петна поддържа интереса при различен тип публика. Визуалните средства 
и вербалните ключове създават разказ за живота на създателя на Постоянната 
художествена галерия Тръпко Василев, историята на мястото на галерията в 
градоустройствен аспект, показваните изложби и художници, нейната връзка с 
жителите на София и мястото ѝ в столичния живот като културен феномен. По-долу, 
Фиг. 1 - 6 са показани примери на баланса между визуалната и вербалната части при 
композирането на паната от дизайнера Калина Димитрова.   
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Фиг. 1  Уводно пано Фиг. 2  Пано 2 

Фиг. 3  Пано 4  Фиг. 4  Пано 11  

Фиг. 5  Пано 13  Фиг. 6  Пано 14 
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Посланието на изложбата се състои в забележителната, напредничава за 
времето дейност на първия софийски галерист Тръпко Василев. По произход от село 
Личища, Костурско, сега Поликарпи от малък той остава полусирак. Заминава за 
Цариград, където неговите самородни умения в областта на рисуването са 
забелязани от един местен художник-декоратор. При него Тръпко Василев получава 
първите си сериозни уроци по стенна интериорна декорация и не след дълго 
пристига в България, където се захваща с бояджийския занаят. Добрата му работа в 
домовете на влиятелни държавници му отваря пътя към Рисувалното училище. В 
него 24 годишния младеж започва да учи, но не задълго. Лишен от възможността за 
издръжка той го напуска през учебната 1904/05 г., след една година учене и 
продължава с бояджийството. Създаването на първата художествена галерия през 
1910 г. е смел акт.  

Преди това през 1907 г. Тръпко сам, без обществената подкрепа на 
новосформираните художествени дружества е представил своите творби пред 
софийската публика, което му носи както негативи, така и позитиви, което издава 
присъствието на зараждащата се критика в новия културен живот на Княжество 
България. Визуално изложбата е подкрепена с критични текстове. За първата 
изложба на Тръпко Елисавета Консулова-Вазова пише: „Тръпко Василев е много 
млад момък, учил само година и половина във висшето рисувално училище и по 
бедност го напуснал. Няколко години от тогава той работи като прост бояджия и 
само оскъдни часове, откраднати между наложителната работа, можел да прекарва 
във ваяние, което да поддържа неговия дух.“ [6] Салонът на неговя дебют е сградата 
на търговеца Балабанов до прочутото писателско кафене. 

В станалата известна с наименованието си „Тръпкова галерия“, излагат своите 
произведения много млади художници и тя се превръща в културно средище.   

Галерията е създадена в парцела между улиците „Аксаков“ и „6 септември“. 
Съдружник на декоратора Тръпко става наскоро завършилият Рисувалното училище 
Петър Морозов. Двамата наемат паянтовата тясна и дълга сграда, в която малко 
преди това е било Рисувалното училище. Прилагането на хандриса и на промените в 
градоустройствените планове представляват една от пуантите в изложбата, така че 
разказът се разгръща между градоустройствените въпроси между Освобождението и 
1910 г., издигането на новите обществени и жилищни сгради, местата за сбирки на 
софийските интелектуалци и културния живот, който все повече е представляван от 
художествените дружества.   

През 1910 г. собственикът на „Предприятие Петър Кънев“, чиито наемател се 
явява галерията, изпраща писмо на двамата млади ентусиасти Тръпко Василев и 
Петър Морозов: „Зградите, които вземате под наем ще оградите за ваша сметка от 
общия двор на имота с ограда и вход ще оставите от към ул. Аксаков до самото 
здание с врата, най-много го 1,80 метра широчина. Всичко направено от вас след 
изтичане на шестгодишния период, ако не се спогодим за продължение на наема 
остава в мое ползуване.“ [7] 

Петър Морозов изпраща ясен и категоричен отговор: „Ремонтите направени от 
нас в сградите на Аксаков ще останат според изтичането пет годишния срок във 
ваше ползуване, обаче това няма да се отнася и за новопостроеното ателие в дворът, 
както и за други, които бихме по-нататък построили в същия двор. Те са отделни от 
другите сгради, с подвижна конструкция и ние, ако не можем да се спогодим за 
продължение на наеманието ще ги преместим от имота Ви. Молим да се разпоредите 
да се направи тротоара на улицата около зданието и чешма в двора и нуждник в 
сградата“. По този начин е възпроизведено и архитектурно-строителното битие на 
града. 
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Документалният, мемоарният и художественият пласт са преплетени за да 
пресъздадат атмосферата на времето преди Балканската до Втората световна война. 
Подборът на художествените произведения е свързан със знакови места в София. По 
този начин живописта, посредством пейзажния жанр навлиза в градската 
пространствена среда. „Баня баши“ джамия от второто десетилетие на ХХ в., 
градинката пред Военния клуб или мястото, където е експонирана изложбата и 
панорамният пейзаж от околностите на София с изглед към града са един от 
множеството възможни варианти на тема визуални изкуства в градската 
пространствена среда. 

Фиг. 7 Никола Танев. Зимен пейзаж от София 1915 г., маслени бои, платно. 
Регионален исторически музей – София. (В далечината личи силуета на «Св. Ал. 
Невски». Гледната точка е от полите на Витоша.) 

5. Намесата в градската среда и връзката със зрителя

Фиг. 8 Пространствено разположение на изложбата 
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По време на изложбата екипът имаше постоянна обратна връзка със зрителите. 
Историко-художествените изложби, които са придружени с оригинални от времето, 
или авторски обяснителни текстове, сред които са посочените по-горе, са добре 
посрещнати от зрителите. Мястото на визуалното изкуство в една експозиция на 
открито се възприема посредством въвеждането на публиката в неговата роля, 
особености и значение и значимост. 

Заключение 
Концепцията за постерната изложба съдържа в себе си няколко аспекта: 

отбелязване на годишнината от столичното събитие чрез проучване, популяризация; 
предоставяне, интерпретиране на нови исторически факти и наблюдение върху 
възприятието на документално-художествената изложба. Представянето на 
постерната изложба пред широка публика и концепирането ѝ като въвеждаща част 
към по-голям проект, съдържащ в себе си художествена изложба, подробно 
изследване на дейността на Постоянната художествена галерия, станала известна 
като „Тръпковата галерия“ и поставянето на фасадата на сградата, където е била тя 
на паметна плоча. При популяризирането на историческите факти и събития, решени 
и представени като навлизане и взаимодействие с градската среда, голяма роля имат 
и медиите, което личи от бележките по-долу. Представянето на постерна изложба в 
градската среда не е новост, но всяка една изложба съдържа свое послание и 
оценяването ѝ от зрителите и критиката имат първостепенно значение за тях.  
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АРТ ИНСТАЛАЦИЯТА В КОНТЕКСТУАЛНА СРЕДА-ЕКСПЕРИМЕНТ 

ПРИ ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

Велина Панджарова 

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) 

THE ART INSTALLATION IN A CONTEXTUAL ENVIRONMENT-     

EXPERIMENT IN THE PRESERVATION 

Velina Pandjarova 

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) 

Abstract: Through positive examples from the architectural practice the possibilities 

for application of the art installation in a contextual environment will be analyzed. 

The questions to be answered are: Is it possible for an art installation placed in a 

culturally layered environment to fit into its context? Is it possible to preserve 

architectural heritage through this intervention?  

Key words: art installation, preservation, experiments in architecture 

Когато през 1917г. в Ню Йорк Марсел Дюшан представя своята работа 

„Фонтан” или по-известна като „Писоарът”, едва ли е предполагал, че поставя 

начало на нова тенденция в изкуството. Използването на готови предмети от 

ежедневието на човека, осмислената подмяна на тяхното оригинално функционално 

предназначение и поставяне на сложни връзки помежду им, са устои върху които 

стъпва ново течение в изобразителното изкуство, което бързо успява да излезе извън 

пространствата на галериите. Марсел Дюшан въвежда понятието „readymade” и 

много бързо неговите реализации стават основа на една от разновидностите на 

модерното изкуство: инсталационното изкуство или по-полулярно като арт 

инсталация. Този нов, провокативен и понякога скандален начин на изразяване 

тогава, днес, век по-късно, има широка популярност и се използва не само в 

изобразителните изкуства. Новото в творбата на Марсел Дюшан е това, че той 

поставя на първо място идеята на автора пред материалността на произведението. 

Залага се на концепцията и на посланието на произведението, които са представени 

чрез материя, използвана извън собствената ѝ утилитарност. Съществува 

припокриване между автор и творба.  

Терминът „арт инсталация” започва да се употребява през 60-те години на ХХ 

век, замествайки словосъчетанието инсталационно изкуство, независимо от факта, че 

първите образци в жанра се свързват с имената на Марсел Дюшан и Курт Швитерс. 

Арт инсталацията, като произведение на изкуството, също е система от обекти, като 
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техническата.[1] Едни от тези предмети са произведени предварително, но 

използвани с подменено функционално предназначение, а други - са нарочно 

създадени за конкретната творба. Събрани заедно те образуват пространствена 

композиция, като в последните години арт инсталациите преминават отвъд 

триизмерността, обръщайки поглед и към други сетива на човека, различни от 

зрението - слух, обоняние, вкус.  

Характерно за инсталацията в изкуството е, че тя винаги има послание. 

Резултат от предварително зададена тема или израз на творческия порив на автора 

си, тя защитава кауза и изразява персонално отношение на създателя ѝ към 

представения чрез нея проблем. В подкрепа на това е съждението на Ангел В. 

Ангелов, че „социалното предназначение на инсталацията, както и на живописната 

творба, не е да отговори на очакванията на потребителите, а да ги надмине, и в най-

добрия случай - да постави на изпитание установени ценности и сетивност, но не на 

потребителите, а на зрителите.”[2] В изобразителното изкуство арт инсталацията 

най-често е краен резултат на творческите търсения на автора си. Независимо от 

изминалото време, от 1917-та до днес, все още инсталационното изкуство не се 

приема еднозначно. Разбира се, за това допринасят и някои автори, които търсейки 

евтина популярност предлагат абсурдни и пошли решения. В тези случаи са 

достоверни думите на Марио Варгас Льоса: „Най-неочакваната и най-ужасната 

последица от посоката на развитие на съвременното изкуство и хилядите свързани с 

него експерименти е липсата на какъвто и да е било обективен критерий, според 

който да можем да оценим или да отречем дадено произведение... В наши дни 

всичко може да бъде изкуство и нищо не е изкуство-според безапелационната 

приумица на зрителите-след краха на всякакви естетически образци те са въздигнати 

на висотата на съдници и арбитри…”[3] Дебатът, докъде стигат границите в 

изкуството и въобще трябва ли то да има граници, все още няма  категоричен и 

еднозначен отговор.    

През 1980г. се провежда първото самостоятелно архитектурно биенале във 

Венеция. Неговият куратор, Паоло Портогези, представя своята La strada novissima 

посредством кулиси на фасади, проектирани от известни архитекти и изпълнени в 

реални размери. Тези структури формират „улична рамка” със седемдесет метра 

дължина и са разположени в интериорното пространство на  Въжарната в Арсенала 

на Венеция, по нейното протежение. Посланието на автора е връщане назад към 

идеята за улицата, като място в което човек комуникира с архитектурата и чрез което 

архитектурата/архитектът могат да влияят върху възприятията на индивида. Това е 

видимата страна на инсталацията. Индиректно обаче, на вниманието на зрителите е 

поставен актуалния тогава архитектурен проблем между модерно и постмодерно. 

Вървейки по „улицата” и вглеждайки се във фасадните повърхнини/кулиси, чрез 

които тя е изразена, посетителят с разума си е наясно, че това което вижда не е 

реално, че не се намира на истинска улица. Въпреки това, възприятието от 

пространството и чувството, което то предизвиква, са в полза на обратното. 

Концепцията на Паоло Портогези, за практическия начин по който да предаде 

посланието си, е като в обема на Въжарната развие „комуникация”. La strada 

novissima е може би една от първите арт инсталации използвани за целите на 

изкуството на архитектурата. Вероятно, при едно по-задълбочено проучване по 

темата, някъде назад в историята на архитектурата можем да открием примери, 

които да определим като пред-инсталационни. Факт е обаче, че след 1980г. арт 

инсталацията, като форма на творчески похват, навлиза и в архитектурата. Все по-

често архитектите я използват като експеримент за представяне на идеите си, с цел 

да получат актуален отговор за нагласите на обществото. Арт инсталацията се 
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използва като скица и макет едновременно - за концепцията на сграда, за тестването 

на нов материал, за популяризиране на творческо виждане или най-малкото, като 

прототип на идея и послание, вложени в архитектурния обект преди той да бъде 

реализиран. За архитектите тя по-често е междинна фаза, първа стъпка към дългия 

процес на същинското проектиране, актуалното средство, чрез което могат да се 

поставят въпроси и да се представят онези аспекти от архитектурното творчество, 

които са критични за практиката. Използвана като изразно средство от архитектите 

арт инсталацията не винаги е финал в тяхното творчество, независимо, че може да се 

прояви със завършен продукт. Предвид общоприетото разбиране, че крайният 

резултат на архитектурния творчески процес би следвало да е сграда, за която са 

изпълнени съответните типологични и функционални изисквания, то 

инсталационното изкуство  е привидно лишено именно от тях. Въпреки това, 

директно или индиректно, инсталациите използвани като изразно средство в 

архитектурата все пак имат свое приложение-аспект, чрез който те са 

полезни/необходими на социума, пък бил той и откровена провокация, чрез която да 

се ангажира обществото около определена кауза. Това се постига най-често от 

инсталации, които са реализирани на открито, в конфликтни точки на съвременния 

или исторически град. Поставени на възлови места, те успяват да активират 

определени групи от граждани за разрешаване на наболели, пряко касаещи ги 

проблеми на вече изградената среда. Едновременно с това, чрез тях се разширява 

полето от въздействия посредством които архитектурното изкуство може да участва 

и да влияе върху ежедневието на хората. Чрез арт инсталацията може да се проведе 

директен експеримент с материалните и социалните измерения на архитектурата. 

Поставена обаче в интериор, както най-често се случва на архитектурните биеналета, 

арт инсталацията създава собствено пространство във вече фиксирано такова. Това 

„инсталационно” пространство е илюзорно, идеално, извадено от контекста на 

съществуващата реална градска или природна среда и се развива в контекста на вече 

съществуваща архитектурна рамка, която сама по себе си е произведение на 

изкуството. Пример е прословутата Въжарна в Арсенала на Венеция–най-

предпочитаното място за представяне на архитектите по време на биеналето. 

Дефинирайки пространство в пространството се активират сетивата на зрителя, 

задават се въпроси, дават се отговори, провокира се към размисъл. Това прави и 

Паоло Портогези през 1980-та година.  

От съществено значение за реализирането на арт инсталация е  конструкцията. 

Тази конструкция често е и самата инсталация. Новите технологии и новите 

материали въобще са онези, чрез които се търси уникалността и иновативността на 

инсталационното произведение. Не би било коректно ако не се обърне внимание и на 

случаите, когато инсталацията е изпълнена от нематериални „материали” - светлина, 

холограма, звук и др. Те все по-често се срещат, както на световната сцена на 

изложенията, така и при практически архитектурни решения-особено при тези, 

свързани с опазването на културното наследство - материално, нематериално. Не са 

редки случаите и когато се използват, на първи поглед, нелогичини или даже 

абсурдни материали за създаването на едно инсталационно произведение-

пластмасови бутилки, скраб, отпадъци с възможност за вторично използване, 

капачки, нарочно отгледани специални гъби, „сготвени” пластични материи и много 

други.  Става ясно, че за инсталациите е от особена важност от какво са изработени. 

Именно чрез използването на определен материал, най-често се отправя и 

посланието на съответната творба.  

Стана ясно, че една от основните специфики на арт инсталацията, респективно 

на нейния автор,  е да застъпва определена кауза, да поставя на фокус социален 
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проблем или да заема конкретна позиция касаеща обществото. Това предопределя 

необходимостта от интерактивност на инсталацията. И действително: най-

работещите за постигане на крайната цел, най-възприеманите, най-запомнящите се и 

най-интересни за зрителите, са именно интерактивните инсталации. Вероятно няма 

неинтерактивна арт инсталация когато говорим за проявлението ѝ в контекста на 

архитектурното изкуство, защото самата архитектура е интерактивна. Особено ако 

приемем понятието „интерактивност” в значението му на форма на поне двустранна 

комуникация. Цел, същност, смисъл на архитектурата е да комуникира с човека. По 

тази причина и арт инсталацията, приложена като изразно средство в 

архитектурното творчество, също обръща внимание на човешките сетива и се опитва 

да ги провокира. В нея все по-активно участват осезанието, интуицията, 

сензитивността. Швейцарският павилион, отличен с голямата награда на 

Архитектурното биенале във Венеция през 2018-та, залага именно на сензитивността 

на човек и проявлението ѝ при смяна на мащаба на обзавеждането в последователно 

проходими пространства. Арт инсталацията в архитектурното творчество се стреми 

към стилизираност и лаконичност на образа, чрез който да представи зададената 

тема. Буквалността е игнорирана и се залага на интуитивността. Тя пък от своя 

страна, бидейки индивидуална за всеки човек, дава възможност за нееднозначност 

при тълкуване на идеята на съответното произведение. Това предполага активиране 

на любопитството у наблюдателя като му се дава възможност да направи собствен 

прочит на посланието на творбата.   

Способността на арт инсталацията да предоставя индивидуална гледна точка е 

едно от нейните предимства. То я прави предпочитано изразно средство в 

концептуалната и контекстуалната архитектура. Предвид факта, че последните две 

проявления на архитектурата са предпочитани при работа в среда с историческо и 

културно напластяване, може да се предположи, че инсталацията има своето 

адекватно приложение при опазване на културното наследство. Така, чрез 

симбиозата между темпорално контрастни на първи поглед дадености - 

авангардността на новото и  достопочтенността на „старото” - се помага и на двете 

да изявят ценностите си.  

         Средата с културно-исторически контекст изисква и налага ограничения. Освен 

явните, видими и утилитарни такива, често има и поредица от невидими норми. Те 

най-често са резултат от задълбочен анализ и емоционално вчувстване в това, което 

наричаме „дух, памет на мястото”. Независимо дали „мястото” е интериорно, дали е 

сграда, площад, улица, квартал, исторически град/ареал или природна среда, то 

притежава свои специфики и собствена уникална логика. Те от своя страна създават 

индивидуални ограничители, които нерядко конвенционалното мислене в 

архитектурата не може да преодолее. Имено в тези случаи може да се заложи на 

инсталационното изкуство. Със своите предимства то може адекватно да се впише в 

контекстуалната среда. При това с възможност за обратимост.  Защото „в свят в 

който промяната и трансформацията са норма, дълготрайните структури не 

обслужват променящото се общество”.[4] При работа в среда която е контекстуална 

се налага да бъде направено разграничение между пространството в което се 

реализира дадена инсталация – дали то е екстериорно и интериорно. За форуми като 

Венецианското архитектурно биенале (особено в сградите на Арсенала) или в 

обекти, които са архитектурно наследство, важат ограниченията на интериорното 

пространство. Това са параметрите на помещенията, тяхната оригинална 

функционална организация предопределяща съответната планова схема, материалът 

от който са изпълнени, наличните конструктивни елементи, текстурата, колоритът и 

т.н. Тук не е коректно да се излезе извън рамката зададена от културната ценност. 
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Или ако все пак това стане, то решението и последвалата го реализация, следва да 

предоставят възможност за обратимост. Ограниченията в тези случаи са повече и 

съответно творческата задача е по-лесна. Сложността се проявява в среда без 

фиксирани материални ограничители, но с контекст. В такива случаи от съществено 

значение е личността на автора, тъй като се изискват интелигентност, 

емоционалност, майсторство, култура и научно познание.  Пример за такава 

реализирана инсталация, която обяснява и популяризира паметно събитие и 

социализира историческо място, са елементите от археологическия парк Калкрийсе в 

Германия. Паметта на загиналите в битката от Iв. Римляни и германи се пази, като 

посланието с днешна дата е, че войната е безумие, което продължава и до днес. Това 

послание се внушава на посетителите чрез интерактивни елементи, вградени в три 

стоманени паралелепипеда и поставящи три въпроса: „Какво виждам?”, „Какво 

чувам?” и „Защо?” Авторите на проекта от студио GIGON/GUYER ARCHITEKTEN 

залагат на система от структури - лаконични и категорични, изпълнени от един и 

същи материал, свързани помежду си с наситена със символика, като трасе и визия, 

комуникация. По нея преминават всички посетители на парка. Инсталацията е 

развита в спокойна, идилична природна среда, забравила за ужасите на битката. 

Няма нищо натрапчиво, задължително, скъпо или изискващо физически усилия. 

Залага се на интуиция, размисъл и емоция. Намесите са обратими.  

Аналогичен е примерът с мемориала на Берлинската стена, на Бернауер щрасе 

в Берлин. Тук, архитектурната инсталация е развита в урбанизирана среда. Отново 

посланието се внушава интуитивно, а не буквално. Инсталацията е  проведена 

линеарно, следвайки трасето-белег на разрушената стена. Провокира към размисъл. 

Информационната система е част от инсталацията-вкомпонирана в нея, като визия и 

използван материал, който навсякъде е един - оксидирана стомана. Тези примери 

показват, че архитектурата може да бъде постигната и чрез арт инсталация, която е 

стационарна и постоянна, интегрирана в контекстуална среда, като едновременно с 

това влияе върху нейното социализиране.  

Към гореспоменатата категория обекти могат да бъдат включени и 

археологическите такива. Състоянието в което те достигат до нас, предполага 

вариантност при опитите за графична реконструкция на съответния обект, а след 

това и при вариантите за експонирането му. Независимо от задълбочеността на 

изследванията, от броя на откритите аналози и голямата научна достоверност на това 

„как е било”, за всеки археологически обект са възможни повече от една хипотези по 

отношение на неговите архитектурен образ и обемно-пространствена структура. Не 

би могло да има категорично решение, винаги съществуват варианти. Именно тази 

вариантност може да бъде адекватно и логично представена чрез инсталационното 

изкуство. Пример за такова решение е реализацията на Едоардо Трезолди в Сипонто, 

Манфредония, Южна Италия. Ареалът е с богато културно напластяване, като е бил 

важен християнски център през Ранното средновековие. Предмет на инсталацията е 

предполагаемия образ на най-ранната църква на мястото, достигнала до нас в руини, 

предимно в субструкция и с фрагментарни участъци в суперструкция, достигаща до 

60-70см. Върху тях Трезолди реализира конструкция, която следва основните 

параметри и специфики от обемно-пространствената и конструктивна логика на 

базиликата. Тази конструкция е изпълнена от стоманена мрежа, материал който 

допринася за ефимерността на обекта. Базиликата не е третирана в нейната цялост по 

този начин. Напротив. Творческото решение е обектът да е представен в своята 

незавършеност, но с ясно изявени и експонирани смисловите, композиционни и 

конструктивни принципи на автентичния обект. Оформено е и отново се използва 

сакралното пространство на олтара. Това е пример (сполучлив според мнението на 
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автора, въпреки, че не е припознат еднозначно в средите на занимаващите се с 

опазване на архитектурното наследство) на експеримент в подхода на опазване на 

архитектурното наследство, при който се прилагат принципи на инсталационното 

изкуство върху обект реализиран в контекстуална среда.  

По-горе направените разсъждения са резултат от търсене на отговор на въпроса 

за приложимостта на арт инсталацията в архитектурата. Посочените  примери на 

реализирани обекти провокират към размисъл и така неминуемо възниква поредната 

поредица от въпроси: Дали арт инсталация, представена с архитектурни изразни 

средства и поставяща/решаваща архитектурни проблеми, може да се нарече 

архитектурна инсталация и да се дефинира като архитектура? Къде е границата 

между арт инсталацията и архитектурата и само буквалното практическоприложение 

ли е онова, което ги разграничава? Само експеримент в архитектурата ли е 

инсталацията? 

Посочените реализирани обекти са част от примерите за адекватността на 

архитектурния изказ който може да се постигне чрез използване на арт 

инсталацията, като похват в архитектурното творчество. Особено в случаите когато 

се работи в среда с исторически и културен контекст. Фактът, че тези (определени 

като архитектурни) реализации поставят въпроси, дефинира още една специфика на 

арт/арх инсталацията - че тя не задоволява потребности, а задава тенденции.  

ЛИТЕРАТУРА 

[1] OnlineRechnik.com, Инсталация е система от уреди за извършване на определена 

работа или процес; съоръжение, ел. източник: http://www.onlinerechnik.com/ 

[2] Ангелов В.А., Кратък екскурс за употребата на термина "инсталация", 

електронно списание LiterNet, 28.02.2010, №2, 1, (123), ел. източник: 

https://liternet.bg/publish11/avangelov/instalacia.htm 

[3] Льоса В.М., Цивилизация на зрелището, ИК ”Колибри”, София, 2013, 50с. 

[4] Vidiella Alex S., Ephemeral architecture, 100 pojects/100 ideas, Promopress Editions, 

2016, 1p. 

382

http://www.onlinerechnik.com/
https://liternet.bg/publish11/avangelov/instalacia.htm


XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

ПРОСТРАНСТВЕН АНАЛИЗ НА ЧАСТНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ 
В СОФИЯ 

Мирослав Кръстев1 

Резюме: Все по-често говорим за сензитивна архитектура. Такава, която 
приоритизира усещанията и работи със съдържанието, а не архитектура за 
окото. Оттам и търсенето на канон за проектиране в противовес с ордера като 
понятие в архитектурата. 

Проследявайки назад във времето, стигаме до най-ранния канон, такъв какъвто 
го открива френския антрополог Андре Льорoа-Гуран. Канонът на пещерното 
светилище доказва, че без значение от големината и формата на пещерата 
пространствената организация в симбиоза с това, което днес наричаме изкуство, 
следва един и същ архетип, спазван от нашите прародители. 

Аналогията, която правим със съвременните галерии, ни доказва възможността 
да прилагаме и използваме този канон за построяване на нови пространства за 
изкуство или оценяване на вече съществуващи такива така, че те да могат да ни 
откъснат от забързаното ежедневие и да ни потопят в лечебното усещане на 
миналото, давайки ни отмора не по психологически, а по онтологичен път. 

Ключови думи: канон, изкуство, галерии, пещерни, светилища. 

SPACE ANALYSIS OF ART GALLERIES IN SOFIA 
Miroslav Krestev1 

Abstract: We are increasingly talking about sensitive architecture. We try to prioritize 
the content, instead of "architecture for the eye." The search is for a space organization 
of exhibitions in counterbalance with the order as a concept in architecture. 

Following back in time, we come to the earliest space organization discovered by 
the French anthropologist Andre Leroi-Gourhan. Cave sanctuaries proves that regardless 
of the size and shape of the cave, the spatial organization in symbiosis with 
prehistoric art follows the same archetype. 

We make a parallel with contemporary art galleries proves to us the ability to apply 
this special organization to new spaces for art. So they can take us away from the hectic 
daily life and immerse us in the healing feeling of the past. Giving us rest not 
psychologically, but ontologically. 

Keywords: Spacial organization, art, galleries, cave sanctuaries 

1 Мирослав Кръстев, архитект, докторант към катедра История и Теория на Архитектурата, 
Архитектурен факултет, УАСГ, София, miroslav.krestev@gmail.com; 

 Miroslav Krestev, architect, PhD student, Department History and Theory of Architecture , UACEG, 
Sofia, miroslav.krestev@gmail.com 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ

 Едно от първите изобретения на човечеството е свързано с идеята за по-
ясната представа и разбиране на света – това, което днес наричаме „изкуство“. 
Актът на изобразяването запечатва моменти за бъдещите поколения и служи като 
памет за това, което е било, дава картина на времето и осигурява по-лесна 
ориентация в света.  

През годините пространствата, в които се експонира изкуство, варират в 
мащабите си и броя на посетители. В Древна Гърция това става в музейона, в 
Римската империя - пинакотека, през 16 век тази функция изпълняват кабинетите на 
любопитството или по-често използваното немско наименование кунсткамери. През 
Ренесанса тази културна институция придобива специфичното италианско название 
„галерия“. То остава и до днес като понятие описващо художествения музей. “Това, 
което наблюдаваме в наши дни, е голямо разпространение на музейните сгради. 
Разглеждаме музеи, които се разширяват достигайки мащаби, които не са достигали 
досега. Броят на посетителите е колосален и постоянно нарастващ и има търсене на 
определен тип изкуство. Музеите се пренасищат с изкуство и се превръщат просто в 
обществени средища, в известен смисъл независими от функцията си. Тълпата е 
огромна и изконното преживяване на тихо съзерцание в пространството на музея, 
което е основно за този тип сгради, става все по-рядко.“[5] Парадоксално става 
възприятието на името на Ермитажа (пр. френски „място за усамотение“), но това 
маркира и основния проблем при този тип сгради, пред който сме изправени днес. 

Съвременните градски процеси, с акцент върху взаимоотношението 
„общност–пространство“, са коментирани от автори в разнообразни области. 
Американският футурист Алвин Тофлър още през 80-те години на XX век разглежда 
явления като скъсването на връзките в общностите в резултат от глобализацията, 
мобилността, медиите и компютърните технологии. Градът, създаден след 
индустриалната революция се трансформира. Обществото сега е по-многостранно от 
всякога. Годините на манифестите, обещаващи универсално решение за подобряване 
на градската среда, са отминали назад във времето. Решения трябва да се търсят в 
методи, които да бъдат холистични, но не натрапени за града. Методи, които да 
дадат по-добра ориентация на жителите и удовлетворяване на потребностите им. 
Малки решения, които да имат голям последващ ефект върху градската структура и 
отношенията между хората като аналогия с градската акопунктура в урбанизма.  

Частната художествена галерия днес е онова малко публично пространство- 
антипод на големия необхватен град, но и на големия музей, което помага да 
осъзнаеш себе си и заобикалящата те среда. То позволява да се откъснем от 
забързаното ежедневие и  ни помога да се потопим в лечебното усещане на миналото 
и меланхоличното бленуване за бъдещето. Един от основните фактори, който 
обуславя умората в жителите на града, е тоталната дезориентация. Галериите ни 
позволяват да погледнем това отстрани, да виждаме и разбираме изключително 
бавни процеси в историята и да участваме във времеви цикли, които надминават 
обхвата на жизнения ни път. Според германския психоаналитик Ерих Фром това, 
което обуславя по-голямата част от действията ни, е желанието да принадлежим към 
система, която надскача нас самите. Нещо по-висше от нашето ниво на развитие. А 
именно сливането със света на изкуството би могъл да задоволи тези нужди. 

По линия на това, че пещерата е първото пространство, в което човек намира 
място за това, което днес наричаме изкуство и по линия на психическата отмора, 
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която конфигурацията на пространството осигурява, ще направим аналогия между 
пещерата и частната художествена галерия. Докато първият паралел по линия на 
вместилище на това, което днес наричаме изкуство е пряк и може да бъде приет 
веднага, то втората линия като място за психическа отмора се нуждае от 
доказателство. Една от основните дейности на човешкото същество във всички 
стадии на неговото развитие е разпределението на енергия. В миналото това е било 
животоспасяващо, днес го свързваме повече с понятия от психологията за баланс на 
развитието ни и т.н. Природата в миналото и градът днес са идентични по това, че ни 
предоставят среда, която ни залива с хиперинформация. Става все по-трудно да 
обработим със сетивата си. Колкото повече информация се натрупва, толкова повече 
се губи енергия, защото ориентацията, която е най-енергоемката дейност за човека, 
става все по-трудна. 

Тази теза твърди, че пространствата на художествените галерии могат да 
бъдат контрапункт на хиперинформацията и скоростта, в която градската среда ни 
въвлича, влизайки в контакт онтологично с първичните за тази цел архетипи – този 
на пещерните обитания. В контекста на изкуството човек преосмисля ролевото си 
поведение, настройва своя индивидуален баланс между действия и абстрахираща 
мисловност. За да може да изпълняват тази роля, архитектурата на галериите трябва 
да се концентрира върху съдържанието на пространството, а не върху обобщаване на 
функционална схема с препоръчителни статистически размери, както се практикува 
при другите типологии на сгради. 

Изкуството не е просто съзерцание, то е преживяване. Именно работейки 
със съдържанието, ние акцентираме върху архитектурното преживяване, както казва 
финландският архитект проф. Юхани Палазма [6]. В неговите лекции се набляга на 
това, че възприятията ни трябва да подтискат доминирането на визуалния образ. 
Това в архитектурно отношение може да се осигури чрез създаване на матрица, 
канон, чрез който пространствата за изкуство да успяват да осигуряват 
необходимата отмора на посетителите и преживяване на произведенията на 
изкуството, без значение от физическите размери на пространството.  

2. МЕТОДОЛОГИЯ
 Изводът, направен от френския археолог и антрополог Андре Льороа-Гуран, 

е, че без значение от големината и формата на пещерата, във всяка една могат да 
бъдат ясно описани шест зони: входна и междинна зона, централна и странична зона, 
пасажи и крайна зона (Фиг.1). Пещерният човек, без значение от даденостите, е 
търсил едно и също съдържание, което да му даде психическа отмора чрез по-лесна 
ориентация, съпоставено с природната среда. Именно пещерни обитания ще 
проследим като следваме първата пространствена организация, направена от човека 
и изведена от Льороа-Гуран. И след това, на база на приликите и препратките с 
днешните музеи и галерии, ще изведем тази организация като канон, който да 
послужи за окачествяване и проектиране на съвременните пространства за изкуство. 
Това е и крайната цел, която искаме да постигнем, създавайки канон за 
съвременните пространства за изкуство, които да дават психическа отмора от 
хиперинформацията, която получаваме в градската обстановка. Връзка с 
изначалното пространство, която да дава отмора не по психологически, а по 
онтологичен път. 
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Фиг.1 Изведения от Льороа-Гуран модел на простраснтвена организация на 
пещерното светилище [4] 

Това, което Льороа-Гуран открива, е, че цялостният модел на организация е 
изграден на база на дуалистичността. Винаги рисунките на животни са съпоставими 
на база на това къде се намират в пещерата. Тази дуалистичност е обвързана с още 
едно виждане на Иван Маразов за структурирането на древния свят. 
„Окултуряването означава ... да се намери центърът и да се опише около него 
кръгът, отграничаващ го от останалия свят“ [2]. Следователно основните 
характеристики на сакралното са центърът и периферията, като най-голяма степен на 
сакралност притежава именно центърът. Освен централната зона, която още по 
наименованието си носи тази сакралност, Иван Маразов разглежда също така още 
пространствени еквиваленти на центъра. „Точно в центъра се разполага отворът, 
входът, който свързва това пространство с другите зони на космоса“ [2]. Той 
проучва, че при етруските това е яма, която в пещерата Алтамира откриваме като 
крайна зона. Така можем да стигнем до трите сакрални центрове на всяко едно 
пещерно светилище – входна, централна и крайна зона. 

Интересно е, че така оформени трите двойки служат и на една по-мащабна 
представа. От Маразов разбираме, че всички промени и повторения на 
космогоничния акт имат една основна цел: „Тези локализации служат за 
осъществяване възможността за преход между трите зони на космоса, точно както 
вратите на града свързват природната и културната територия“ [2]. И наистина трите 
големи категории предлагат основни опозиции във всяка една пещера. Входната 
зона и Междинната предлагат опозицията Вън/Вътре. В архитектурата този проблем 
често се идентифицира чрез понятията граница и филтър. Централната и 
страничната зона предлагат опозицията Публично/Лично. Централната зона е онази 
точка, от която се вижда цялата пещера с всички нейни камери, а страничната е 
онази, в която няма централна композиция от изображения, всичко е останало 
невидимо или поради липса, или поради наслагване на изображения едно върху 
друго, място за чернова и лично самоосъвършенстване. И третата двойка е Пасажите 
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и Крайната зона, която предлага опозицията на Насочено/Центрично. В пасажите 
винаги основно е движението сред изображенията, независимо дали са обходни или 
проходни, те са пространство с насоченост, докато в крайната зона винаги има 
центричен характер на пространството. (Фиг.2) 

Фиг.2 Схема на съдържанието и взаимовръзките на пространствата в пещерното 
светилище (канон) и техните еквиваленти в днешните пространства за изкуство 

Входното и междинното пространство могат да бъдат едновременно и 
граница и пространство. Входната зона определя границата между вътре и вън 
(екстериор и интериор), докато междинното обуславя прехода от интериора към 
света на изкуството. Изовистът или централната зона е точка с ясно изразена 
сакралност. От нея всичко става видимо. Тя обаче трябва да има своята 
противоположност, за да бъде осезаема за посетителите като сакрална. Това е 
депото, което остава невидимо в очакване на новата изложба. Крайната зона също 
притежава своята сакралност, затваряйки триделния полицентричен модел на 
канона, но за да бъде преживяна от зрителя, който остава статичен в нейната 
тъмнина, тя трябва да има своя противовес в динамичните пасажи, където 
посетителя е в движение. 

3. ИЗВОДИ
Използвайки организацията изведена от пещерния канон ще направим една 

извадка от художествени галерии, концентрирани в столицата на България – София. 
Всяка галерия е подложена на архитектурно заснемане, за да може в съпоставителен 
анализ да се разкрият различията, но и общите характеристики на различните типове 
галерии и как могат да бъдат приложени към канона изведен от т.нар „пещерни 
светилища“ от Льороа-Гуран. 

Систематизацията при анализа на пространственото оформление е с цел да 
даде обща представа за текущото състояние на галерийните пространства днес и 
основа, според която да разгърнем тезата си на сравнение и извеждане на галериен 
канон. 

За да систематизираме типологията на галериините пространства ще изясним 
подхода при избора на различните обекти. Извадката не подлежи на хронологично 
третиране, защото обектите са от различни години. Техният обхват остава в рамките 
на столицата, като конкретните галерии остават несистематизирани в общ 
ансанмбъл, а биват разглеждани като самостоятелни обекти, поради тяхната 
локализация в града. 
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Една характеристика остава константна за всички примери. Нито една от 
сградите не е проектирана да изпълнява функцията на експозиционно пространство. 
Като това не е търсено умишлено, просто практиката е частните художествени 
галерии да адаптират пространствата спрямо техните нужди, а не да изграждат нови 
такива. Всеки от плановете е на частна художествена галерия, в която се помещават 
временни изложби или колекции и тяхното пространствено оформление е замислено 
от собствениците и архитектите без да се има предвид конкретна колекция от 
произведения на изкуството. 

Ще приложим пещерния канон върху всяка една от галериите, за да 
разгледаме особеностите при неговото пресъздаване днес. Първо ще направим една 
съпоставка между пещерния канон и морфологичните принципи, до които е 
достигнала теоретично музеологията днес. Принципите изведени от Льороа-Гуран се 
оказват лесно адаптиращи се към изискванията, които са поставени пред галериите 
днес. 

От трудовете на Хуанг [3] разбираме, че основните измерения на 
пространствените разновидности, които се дефинират в експозиционните зали се 
обобщават в две генотипни теми: организацията на пространствата в посещаема 
последователност и събирателни пространства. Тези ключови пространствени 
аспекти създават два вида интерфейс, характерен за експозиционните зали като тип 
сграда. От една страна между посетители и произведения – изразяващ се в „скрито 
общуване“ [1] с автора и/или куратора на изложбата и от друга страна между самите 
посетители, като и двете измерения са пряко зависими от морфологията на 
галериите. Двете характеристики на типовете пространства са наречени от Хуанг 
респективно информационно измерение и социално измерение. В галерииния канон, 
ползвайки за прототип пещерния канон, тези достижения на трудовете на Хуанг 
присъстват във всяка една от разгледаните галерии. Доминираща роля на 
информационното измерение в художествената галерия имат пасажите, 
междинните пространства и страничната зона, докато доминиращо социално 
измерение притежават входната, централната и крайната зона. Този модел може 
да бъде проследен във всеки един план, който сме извадили. На всяка от таблицата 
може да се види, че съответните зони, които сме оцветили отговарят на тези 
характеристики. Входната, централната и крайната зона са центрични по своя 
характер, докато всички пасажи, междинни и странични зони имат носоченост на 
пространството. 

На Фиг.3 и Фиг.4 са представени планове на галерии с еднопространсвени 
структури. Това са структурите, които най-често срещаме в софийските 
художествени галерии. Този избор е и икономически предвещан, поради наемите, 
които галеристите трябва да заплатят. 

Изводът, който можем да направим е че при еднопространствените галерии, 
отделните зони преливат една в друга без да има ясно обособени граници между тях, 
което усложнява възприемането от посетителя. Това донякъде води до тяхната 
условност, която може да бъде използвана в дизайн процеса, за да бъде подсилено 
пространственото усещане и преминаването от една в друга зона. Цветът в 
плановете е използван сигнатурно, но той е едно от средствата, които могат да се 
използват при дизайна на самите галерии. 

Основният дизайн подход при оформянето на еднопространствените галерии 
е процес на обособяване на зоните от пещерния канон. Процес на сепариране, 
аранжиране и оформяне на зоните. 
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Другият тип галериини морфологии остават полипространствените 
структури (Фиг.5 и Фиг.6).  

В книгата си „Съкровища на Палеолитното изкуство“ Льороа-Гуран прави 
едно разделение на пещерите спрямо техните пасажи. Той ги разделя на проходни и 
обходни спрямо начините на преминаване през тях. Проходни пещерни структури са 
тези, който имат един основен път за премиване, който няма алтернатива. Изборът 
на маршрут е предвещан от самата структура. При обходните пещерни структури 
имаме свободен избор на маршрут, като всеки избор има и своята алтернатива. Това 
оформя мрежеста структура на пещерите. 

След подробното заснемане на множество полипространствени 
художествени галерии те бяха събрани на две табла с илюстрации, които ясно се 
разграничават именно по признаците зададени ни от Льороа-Гуран. В първия панел 
залите на галериите са свързани последователно, което подсигурява възможността 
на посетителя да не изпусне нито една зала, но и го лишава от свободата да избира 
своя път на посещение. В архитектурната теория този модел се нарича анфилада, но 
за да наименуваме тази морфология ще използваме термина даден ни от Льороа-
Гуран, като ги наричаме проходни галерии.  

На другото табло са изведени примери, при които залите са успоредно 
свързани, като предлагат много повече възможности за алтернативни маршрути и 
изследване на пространството. В англоезичната архитектура този модел можем да 
срещнем с неименованието грид модел, но придържайки се към пещерния канон и 
термините използвани в него ще ги наричаме обходни галерии. 

Изследователят Кали Цорци нарича тези два модела туристически и 
изследователски [7]. От неговите открития стигаме до обобщението, че когато имаме 
колекция с ясно послание към публиката е по-подходящо да използваме 
анфиладното свързване на пространствата, за да избегнем възможността да се 
получат ахронизми при разглеждането или объркване при посетителите. Това 
автоматично превръща посетителите в публика. Когато искаме да гледаме на 
посетителите като участници в изложбата е хубаво да оставим възможност за тях да 
съставят своя маршрут в пространството на галерията.  

Изводът, който можем да направим, за разлика от еднопространствените 
галериите, е че при полипространствените целта на архитекта и/или куратора е да 
окрупни въздействието, което създават множеството пространства, като ги групира в 
зони, за да може да се запази въздействието на вечния акт зададен от пещерите: 
повторението на канона. 

Целта на архитектурата на експозиционните пространства е да създаде 
усещане за единство, но не трябва да използваме картините като средство за тази 
цялост, защото докато стенописите в пещерите са специално направени за мястото и 
дефиниращи го, то временните произведения в галериите нямат  предназначение да 
дефинират пространство. Така че като единствено изразно средство остава 
морфологията на самата галерия. 
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Abstract: 
In the context of historical events, the topic considers the formation and the overall 
typology of the reception station building. The topic compares the architecture of 
large garages in our country - Varna, Burgas, Plovdiv, Pleven, Vidin, Ruse and 
Shumen.

Key words: History, typology, station buildings, railway station

1. Въведение
Най-големият напредък в строителството на пътища в древността  е  дело на

Римската империя. По време на разцвета и шосейната мрежа е била важна част от
силите на империята и една от главните причини за нейното развитие и величие.
След разпадането и обаче,  изградените пътища се занемаряват и едва през 13 век
започва отново изграждането на шосейна мрежа в западна и централна Европа, като
се използват трасетата на римските пътища. 

„Като резултат от нарастване на селскостопанската продукция и развитие
на търговските отношения се появяват пътищата. И преди е имало пътища. Но
докато тези прокарани от римляните са предимно за придвижване на легионите,
пътищата през Средновековието са за превоз на стоки.“[1]

Транспортът  е  основна  движеща сила за  развитието  на  даден народ,  нация,
държава и е двигател на съвременната глобализация – тясно свързан е с развитието
на икономиката, преносът на стоки, товари и хора.

В контекста на това, развитието на транспорта е отражение на развитието на
икономиката  на  дадена  страна,  олицетворение  на  нейния  напредък,  стремеж към
развитие и връзка с останалия свят.

395

2-9



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND
ARHITECTURE VSU'2020

Основа причина за развитието на транспорта в големи мащаби се свързва с
периода на Индустриалната революция. Създаването на парната машина в зората на
Индустриалната революция и развитието на металургията постепенно изграждат цял
един промишлен отрасъл – железниците и железопътния транспорт. 

Присъствието  на  железницата  определя  специфичен  характер  на  територия,
спомага  за  нейното  динамично  развитие  и  променя  облика  на  градския  или
извънградския пейзаж, през който преминава. 

С  развитието  си,  железопътният  транспорт  определя  необходимостта  от
изграждане  на  съоръжения  и  сграден  фонд  за  неговото  функциониране.
Съоръженията, определящи основните пунктове на железницата, са гарите.

Именно гарата ще е обект на темата и по-конкретно историята на възникване
на  големите  гарови  сгради  от  началото  до  средата  на  XX  век.  В  контекста  на
историческите събития ще се разглежда формообразуването и цялостната типология
на  приемното  гарово  здание.  Темата  съпоставя  архитектурата  на  големи  гарови
сгради у нас – Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Видин, Русе и Шумен.

2. Историческо развитие на гаровите сгради в България
Появата на първата железопътна линия във Великобритания поставя началото

на нов  етап в  развитието  на  транспорта  в  Европа.  Необходимостта  от  сигурно и
бързо транспортиране на стоки и товари, както и промяната на цялата обществена
структура  -  бързата  урбанизация  и  бързото  увеличение  на  жизнения  статус  на
населението, води до постепенното изграждане на железопътната мрежа в Европа. За
период от 10-20г. мрежата в Европа започва да се разраства и до към 1850г. голяма
част от страните в западна Европа имат действаща железопътна мрежа. Основната
цел в развитието на железопътната мрежа е изграждането на главните жп линии и
по-конкретно връзката на западна Европа с Черно море и Азия. Така през 1866г. е
открита първата железопътна линия в границите на днешна България – линията Русе
– Варна.

Първите железопътни гари у нас са изграждани от чужди дружества и поради
този  факт  гаровите  сгради  следват  принципите  на  вече  утвърдените  страни  като
Великобритания и най-вече Франция. Едни от първите гарови сгради в България са
старата жп гара Русе и разрушената през 2016г. жп гара Хитрино.

Няколко години по-късно през 1873г. се построяват и някой от гаровите сгради
по  линията  Белово –  Пловдив  –  Свиленград  –  границата,  а  именно  гара  Белово,
старата гара Пловдив, гара Скобелево и др. 

В периода след Освобождението до 1900г. в България се полагат основите на
гаровото  строителство.  Строителството  на  приемни  здания  все  още  е  слабо
застъпено и се изпълняват по-скоро типови проекти, взаимствани от западна Европа,
макар  и  с  малки  модификации.  Докато  в  Европа  се  строят  мащабни  проекти  за
гарови сгради, у нас гарови сгради от този период, която би могла да се причисли
към  тези  проекти  е  жп  гара  София,  построена  през  1882-1888г.  с  откриване  на
линията Цариброд – Белово и гара Горна Оряховица, построена през 1899г.

Периодът  1900  –  1944г.  се  характеризира  с  изключителен  подем  в
строителството  на  гаровите  сгради  у  нас,  въпреки  множеството  войни.  Освен
изграждането  на  малки  приемни  здания  и  създаване  на  нови  типови  проекти,
периодът е белязан със създаването на почти всички големи и мащабни проекти на
гарови сгради у нас. Всички те са повлияни от световните архитектурни тенденции в
изграждането  на  гарите  и  се  стремят  да  отговорят на  нарасналите  обществени  и
социални потребности. Надмощието, развитието и подемът на града се изразява в
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облика на гаровата  сграда – стремежът  е  към величие,  респект и превръщане  на
гарата в представителното лице на града.

Периодът се характеризира с изграждането на запазените и до днес жп гари
Варна,  Бургас,  Пловдив,  Плевен,  Перник,  Подуене,  Кюстендил,  Гюешево,  Видин
Русе,  Шумен и  др.  При  проектирането  на  някои  жп  линии  (напр.  Радомир  –
Кюстендил – Гюешево, Търново – Трявна – Борущица, Борушица – Тулово – Стара
Загора, Радомир – Дупница – Горна Джумая, Левски - Свищов) се изграждат типови
сгради, които се използват като образец за гарови сгради и по други жп линии. 

След  1944г.  започва  период  на  модернизация  и  изграждане  на  „новия  тип“
гарова сграда.  След войните строителството на нови жп линии е оскъдно и поради
този факт почти не се строят нови приемни здания. Съществуващите гарови сгради
до голяма степен не отговарят на вече нарасналите обществени и социални нужди,
както  и  на  новите  строителни  тенденции.  „Новото  общество“  и  „новият  град“
налагат реконструкцията на  част от приемните здания у нас. Старите гарови сгради,
които  не  отговарят  на  съвременните  изисквания  се  разрушават  или  променят
функцията си като се превръщат в спомагателна сграда в гаровия район. В случаите
на разрушаване на старото здание, новото се изгражда на същото място, но в по-
големи мащаби, отговарящо на засиления транспортен трафик. Във функционално
отношение  новата  приемна  сграда  в  повечето  случаи  вече  обслужва  само
пътническия превоз, жилищната функция в сградата изчезва, а товарните превози се
изместват в други сгради в гаровия ареал. Приемното здание се превръща в сграда
отворена към обществото и града и изцяло създадена да обслужва неговите нужди.
Промяната  във  функционално  отношение  води  и  до  промяна  в  обемно-
пространствената структура на сградата. Новите сгради се проектират така,  сякаш
външното пространство на града свободно навлиза в гарата – преминаващото през
гарата пространство. 

След  1989г.  настъпват  политически,  социални  и  икономически  промени,
оказващи влияние върху икономиката на страните от Централна и Източна Европа, в
това число и България.

Процесът  на  преминаване  и  преструктуриране  на  икономиката  от
централизирано планиране към пазарни принципи се отразява неблагоприятно върху
всички отрасли, включително и железопътния транспорт.

Развитието  на  автомобилния  транспорт  води до  изменение  в  транспортните
потребност,  което налага  необходимостта  от коренна  преоценка  на  провежданата
стратегия  за  железопътния  транспорт  –  преструктуриране  и  създаване  на  нова
пазарна ориентация с цел конкурентно - способност.  Адаптирането към пазарните
условия  изисква  създаване  на  нови  структури  и  институции,  което  налага
приемането на 01.01.2002г. на нов Закон за железопътния транспорт. Съгласно него
Национална Компания „Български държавни железници“ е разделена на две отделни
предприятия  –  железопътен  превозвач  (БДЖ  ЕАД)  и  инфраструктурна  компания
(  Национална  Компания  „Железопътна  инфраструктура“),  като  те  са  независими
стопански и юридически субекти, притежаващи самостоятелност.

Преструктурирането  е  продиктувано  и  от  намаляването  обема на  превози и
стремежа за намаляване на експлоатационните разходи. То води до редуциране на
подвижния  състав,  броя  на  гарите,  спирките  и  линиите.   Взема  се  решение  за
закриване  на  губещи  второстепенни  линии  –  неотговарящи  на  критериите  за
предназначение,  икономическа  ефективност,  перспективност,  локална  и  социална
значимост.  Това  са  линии  обслужвали  предприятия,  които  след  1989г.  са
преустановили функционирането си, или са обслужвали определени региони, където
в следствие на демографската криза намалява населението и от там пътникопотока.
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През  2002г.  започва  изпълнение  на  основните  пунктове  за  рационализация  със
закриването  на  определени  второстепенни  линии.  През  последните  години  се
провежда  политика  на  модернизация  на  железопътната  мрежа,  гаровите  зони  и
сгради в България с цел въвеждане на нови конкурентни скорости на движение.

3. Типология на гаровата сграда в България от началото до средата на XX
век.

Гаровите  сгради  могат  да  бъдат  класифицирани  по  множество  принципи,
продиктувани  от  характеристиките  на  железопътната  мрежа.  Но  всички  тези
особености не могат да определят недвусмислено и конкретно гаровото здание. За
типологизиране на гарите, изследването определя нови признаци, характеризиращи
сградния фонд, и по-конкретно – местоположение спрямо урбанизираната територия
и  спрямо  коловозното  развитие,  според  плановата  структура  и  функционалните
звена  в  сградата,  според  обемно-пространствените  характеристики  и  според
принадлежността към определен архитектурен стил.

Големите  гарови  сгради  през  горепосочения  период  са  символ  на
архитектурното и строително развитие. Те са входната врата към развиващия се град
и в този контекст  трябва да отговорят на  очакванията  за  величествена и  могъща
архитектура,  съпоставима  с  европейската.  Предизвикателството  пред  българските
архитекти  се  състои  в  необходимостта  от  изграждане  на  представителна  сграда,
съчетаваща функционалните необходимости, продиктувани от предназначението на
гаровата сграда.

Основополагащо  е  местоположението  на  гаровата  сграда  спрямо  градската
среда и спрямо коловозното развитие. 

а) б) в)

Фиг. 1. Местоположение на гаровата сграда спрямо градската среда: а) в
периферията на града; б) в централна градска част; в) извън населеното място (схеми

арх. Христина Чангулева) 

При разглежданите гарови сгради -  Варна,  Бургас,  Пловдив, Плевен, Видин,
Русе и Шумен се наблюдава идентична картина по отношение местоположението
спрямо градската среда. Всички гарови сгради са разположени в пряка близост до
градския  център  и  това  е  продиктувано  от  големия  пътникопоток,  който  гарата
обслужва.  

По отношение разположението на зданията  спрямо коловозното развитие се
наблюдават два основни вида – челна и проходна гара. Жп гарите Варна, Бургас и
Видин са челни гари и до голяма степен това е определено от факта, че те са крайни
гари  по  конкретните  железопътни  линии.  Останалите  здания  –  Плевен,  Пловдив,
Русе и Шумен, спадат към проходните гари. Това е логично продължение на тезата
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за разположението на гарата по железопътното трасе и по-конкретно – когато гарата
е междинна по едно трасе - тя е проходна, а когато е крайна, то тя е челна.

а) б) в) г)

Фиг. 2. Местоположение на гаровата сграда спрямо коловозното развитие: а) г-
образна челна гара; б) п-образна челна гара; в) челно разположение; г) проходна гара

(схеми арх. Христина Чангулева) 

Разположението  на  приемното  здание  спрямо  границите  на  урбанизираната
територия  и  спрямо  железопътните  линии  е  определяща  за  функционалните  и
планови  характеристики  на  сградата.  Освен  това  за  функционалните  особености
важна роля има и големината на града, който гарата обслужва. 

В конкретния случай, разглеждайки големи, възлови гарови здания в големи
градове, разположени в близост до централната част на града може да говорим за
функционални  звена,  които  обслужват  главно  населението  и  по-конкретно  –
обществена  функция  (звена  и  зони  свързани  с  дейности  за  обслужване  на
населението – търговски,  обществени и културни обекти) и обслужваща функция
(звена  и  зони свързани с  дейности,  необходими  за  функционирането  на  гаровата
сграда  и  осъществяване  на  транспортната  дейност).  Възлово  място  при
обособяването  на  функционалната  схема  на  гаровите  сгради  имат  зоните
„пристигащи“ и „заминаващи“.  Г-образната  планова структура на гарите  Варна и
Бургас  позволява  разделянето  на  пътникопотока,  което  ги  отличава  от  другите
разглеждани обекти.  При гарите Пловдив, Видин, Шумен и Плевен се наблюдава
ясна  правоъгълна  планова  структура  с  изявени входни централни  зони,  които  се
явяват ос на симетрия на сградата, както в планово така и в обемно-пространствено
отношение.  Изключение прави жп гара  Русе,  която е  единствената  триетажна жп
гара у нас, построена на две нива - пероните са разположени по високо от входа. При
нея  се  наблюдава  сравнително  по-сложна  в  план  структура,  която  обаче  следва
същите принципи – симетрия и доминиране на централните входни пространства.

Обемно-пространствените  характеристики  на  зданията  са  отражение  на
функционалните зони в сградата. Основен и доминиращ обем при гарите Пловдив,
Видин, Шумен, Плевен и Русе е централният обем, играещ ос на симетрия за цялата
сграда.  При  гарите  Плевен,  Русе,  Варна  и  Бургас  доминираща  роля  има
часовниковата  кула.  Почти  при  всички  разглеждани  обекти  издължената  обемна
структура завършва с изявени обеми в двата края на сградата.

При  гарите  Варна  и  Бургас,  поради  различната  планова  структура,  се
наблюдава  подчертаване  на  двете  основни  входно-изходни  централни  зони   във
всяко  едно  от  крилата  на  сградата  -  главният  вход  на  сградата  е  разположен  в
крилото,  успоредно  на  жп  линиите  и  е  сигниран  с  доминиращ  обем  с  голямо
арковидно остъкляване,  а изходът за пристигащите е разположен перпендикулярно
на жп линиите и е сигниран с часовникова кула (подход, използван доста често в
западна Европа).
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Важна  роля  за  общото  възприятие  на  разглежданите  сгради  играе  тяхната
стилистика и естетични характеристики. При жп гарите Варна и Бургас се забелязват
влияния от сецесиона и необарока.  Макар и изграждани по една и съща планова
структура,  при  двете  гарови  сгради  се  забелязват  различия  във  фасадното
оформление  –  завършекът  на  ъгловия  обем,  както  и  вида  на  прозорците  му,
завършекът на обема при часовниковата кула и др.

Централната жп гара в Пловдив е построена в стил сецесион. Докато в гарите
във Варна и  Бургас се  наблюдава ясно вертикално членение на  фасадите,  то тук
може  да  отбележим  хоризонталното  отделяне  на  етажите  посредством  корнизи.
Впечатление прави и по-богатата на детайл фасада.

Жп гара Плевен, жп гара Видин и жп гара Шумен са изчистени от към детайл и
орнаментика, със строги и ясни форми и обеми. Входовете са подчертани с висок
обем с характерни вертикални арковидни прозорци при гара Плевен и с колонада
при гара Шумен.

От разглежданите обекти жп гара Русе се отличава по отношение на мащабност
и стилистика. Построена с идеята за величествена международна гара в сталинистки
стил,  тя се характеризира с изявени с колони обеми,  богати фризове и  корнизи.
Различието на гара Русе се дължи и на времето, в което е строена, а именно след
1944г.  
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