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SECTION 1
I. Architecture and Urbanism

РАЗДЕЛ 1
I. Архитектура и урбанизъм
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TRAPS OF URBAN DISCONTINUITY: WANDERING
IN THE PROCESS OF MODERN URBANIZATION OF SPACE
Aleksandar Videnović1, Miloš Aranđelović2
Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia

Abstract: The period between the two World Wars was a golden age of the rise of
Belgrade and other cities in Serbia based on proven European and world experiences.
After the great violent destruction during the Second World War, there was a period of
long decades of stagnation in urban areas. According to the rules of strict respect for
urban and architectural norms, high achievements in the field of urban reconstruction in
terms of functional and ambient improvement of space have appeared permanently. With
the social changes that took place in the last two decades of the 20th century, with the
advent of transition, the attitude towards the urban renewal of cities, especially Belgrade,
also changed. These changes brought higher quantity, and lower and lower aesthetic
quality of new construction in cities. This possible view of a small part of quality, but also
inappropriate architectural - urban practice in the field of urban reconstruction of
Belgrade, is accompanied by a picture of the social context in its basic features.
Key words: Urban renewal, discontinuity, architectural achievements, urbanization
process, paradox

1. Introduction
The process of urban development in Serbia experienced serious discontinuities at the
end of the 19th century and during the 20th century. Interruptions in development were
relatively short but radical during the World Wars. In peacetime, after World War II,
urbanization flowed past the old city cores, on new avenues in a socialist-realist manner,
encroaching on traditional settlement matrices with less intensity of change. Spatial
interventions in the formed tissues of cities were only sporadic, either in devastated areas on
the edges of the centers, or within relatively preserved environments, with limited intensity.
In the decades after World War II, the rare new architecture that appeared in the old core
of Belgrade followed the dictates of the proclaimed ideology. Later, in the 60s of the last
century, there was a liberalization in design, foreign influences penetrated, and production was
increasing. In the years to come, in the eighth decade of the 20th century (70s), Belgrade became
richer for a series of extraordinary architectural works, especially within the framework of
urban reconstruction.
Since 1980, the architectural milieu of Belgrade and other cities has first been gripped by
global wandering in search of a new direction in architectural design. In that period, the more
1
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e-mail: videnovic.a@gmail.com
2
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or less preserved decency and logic in the development of urban aesthetics were captured by
the influences of the quasi-postmodern direction in architecture on the one hand, and the
negative influences of transition in social relations in the 90s, on the other. With the transition
to the new millennium, in the years that followed after 2000, the new architecture and quality
professional skills and resourcefulness of its authors (mainly the Belgrade School of
Architecture), successfully coped with the modern practice of development and renewal of cities.
2. Time of motivation and rationality
A pictorial description of the architecture of Belgrade in the years after World War II was
given by B. Stojanović: "Another beginning in the chain of beginnings within the violent
discontinuity of material - cultural development of this city in its long history." [1] It can be
stated purity, honesty and integrity in the expressions of architecture of this time. A certain dose
of asceticism in the materialization and content of buildings was a reflection of the post-war
material poverty of society. Nevertheless, the authors relied on the aesthetics of the pre-war
years and created rational modernist structures, with skillful studiousness in finding measure
and proportion.

Figure 1. Architecture of Belgrade in the 6th decade of the 20th century
(Source: B. Stojanović / U. Martinović) [1]
This period is characterized by the absence of wandering and aesthetic failures. The
reason should be sought in the required and implied rationality, the limited possibility of
creating unnecessary decorations and elements, and relying on previous quality periods of city
construction. The period of the dictates of socialist realist construction left crucial traces of
modernism in Belgrade, where, in addition to architecture, deprived of emphasized aesthetic
values, embodied in workers' settlements and objects of social standard, a kind of pearl of
authorial creative architecture was created. (Figure 1)
In this period, investments are treated through the interest of rapid consolidation of social
needs, and the endeavors themselves are perceived as a matter of expertise and the privilege of
the creative act, whether it is basic or secondary needs. Awareness of the planned urban renewal
of the old city center is still not maturing. Except in negligible traces, there is no incompetence,
amateurism, illegal construction and kitsch at this time.
3. Time of urban renewal and superior architecture
In the seventh and eighth decades of the 20th century, Belgrade continued to develop
intensively in a positive direction, bearing in mind all aspects of good architecture, both
function and form, and less often but important for the city, growing awareness of the need for
urban renewal or urban reconstructions. Thanks to a solid planning basis, based on respect for
a wide range of city functions and awareness of the need for multipurpose use of space,
interventions of a more delicate nature are being realized, which had not been practiced in
Belgrade's architectural practice until then.
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Figure 2. Successful urban reconstruction, center of Belgrade, Faculty of Philosophy
Author: arch. S. Ličina, 1974 (Source: A. Brkić) [2]
Several successful urban interventions in the old city center, which, in addition to the
main theme, also developed the needs of users of open city contents, nurturing
multifunctionality as a need for modern treatment of public space, showed that Belgrade can
follow the development of modern centers. (Figure 2) At the same time, the realization of
"individual" investments continued, with dedicated, targeted users. Quality in the opening of
modern urban architectural themes was the simultaneous education and habituation of the
population to higher standards of urban life and the newly set aesthetic and design boundaries
below which the city should not be planned in the future. At this time, awareness of the need to
create secondary city centers is being established. The architecture of this period also hinted at
the first attempts to transpose vernacular sources to modern construction.

Figure 3. Significant - reference architectural works of Belgrade: Urban Institute
(Author: arch. B. Jovin, 1970) and Residential Block (Author: arch. M. Jovanović, 1978)
(Source: D. Milašinović Marić) [3]
The most important architectural works of modern Belgrade were created in the time of
"modern" at the beginning of the last century and in the period of the 7th and 8th decades of
same 20th century, whether they were small or large themes. (Figure 3) Many of these works
can be interpreted as the zenith of modernism, international style, with the predominant use of
natural classical materials in construction, in natural concrete (but also facade bricks). Many
mistakenly call this architecture "brutalism", and the curators of the exhibition of architecture
of the former Yugoslavia at MoMA in New York in 2018, conceived the name of the event
using the ambiguity of the word "concrete" in English, combining it with the word "utopia",
which is not only inappropriately, but by allusion to futility, it degrades the value and
significance of the achieved high artistic level of the presented architecture. [4]
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The term and achievements of "Belgrade residential architecture", as well as crucial
works of public character were created at this time. As the strength of social realism weakened
and the liberalization of society strengthened, the appearance of insolent inappropriate
interventions (upgrades, upgrades, remodeling, conversion) manifested itself, but also clumsy
investments, which indicated the coming transitional time and the collapse of aesthetics and
logic of city development in the next period.
4. Time of transition and change of value scales
The last two decades of the 20th century in the urban development of Belgrade were
marked by all the difficulties of changing the social system (transition), as well as the collapse
of the federal state in the circumstances of civil war in the immediate vicinity, to be finalized
by NATO aggression against Serbia and Belgrade, as its capital. Apart from human sacrifices,
many masterpieces of architecture and symbols of the city, created in the same century, also
suffered as intentional or collateral targets.
The mentioned circumstances, as well as global trends, have caused a radical disruption
of the measure of all values and quality relations on the line: investor - city administration designer - builder - user. All of the aforementioned inappropriate interventions in space
continued and intensified. Apart from the fact that unaesthetic phenomena and habits in spatial
action were multiplied, they were also aggressive in their expression, so over time, in many
elements, they became the rule of behavior.
The ineffective fight against such phenomena started late, with documents and new
decrees and regulations of urban regulation. These new rules did not set the regulation on firm
postulates, relying on everything that has proven to be good in the urban development of the
city over time, but were prescribed consequently, with the intention of preventing an increased
number of inappropriate behaviors in space. Thus, investors, who are by definition greedy in
business and blind to aesthetics and art, have accelerated finding new ways of designing without
building permits and regulations, in order to achieve as large a building area as possible, or a
substantial profit. (Figure 4)

Figure 4. Fragmentation of form, absence of regulation, excessive exposure, no proportion.
New architecture of small value (Source: from the author's archive)
To a large extent, there has been a construction of "ready-made architecture", which does
not have its ambient foundation and relation to tradition, which can be seen everywhere, which
lacks in finding good measures and proportions, and causes a feeling of excessive tendency to
expose in inappropriate environments. Such a combination of circumstances significantly
violated the ambient values of the traditional parts of Belgrade. Instead of urban reconstruction
taking place in larger strokes, the new image of the city is formed as a consequence of small
parcelling, cacophony in styles and a pronounced disorder in regulation.
This period also brought the greatest wanderings in search of architectural expression,
and the greatest among them is wandering in the fog of the postmodern. Trying to follow that
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unfortunate, fashionable style of the 80s of the last century, which was essentially never
accepted, some architects realized in Belgrade objects that represent illogical volumes of
provincial spirit with a bunch of irrationally placed eclectic elements, without foundation in the
environment and ambience of a European city.
However, this period also gave rise to essentially high-quality architectural achievements,
which, although carrying the difficulties of the time in which they were created, guided by the
experience and talent of the author, reached to be quality representatives of one time and a
button with modernity. It can be stated that in the 1990s, Belgrade followed the currents of
world architecture in individual ups, and this tendency continued in the new millennium.
(Figure 5)

Figure 5. New rappers at the end of the millennium - quality architectural achievements of
the 90's in Belgrade (Source: D. Milašinović Marić) [3]
5. Time of consolidation, search for continuity and new wanderings
After 2000 until today, the tendencies in the urban development of Belgrade that took
place towards the end of the last century, have continued. In the first years of the new
millennium, the city repaired the consequences of NATO's destructive aggression in a short
time. In the visible ruins, as a testimony to that unfortunate event of several months, only a
masterpiece of modern architecture, the General Staff of the architect Nikola Dobrović,
remains. The city has once again kept pace with modernity.
The appearance of exceptional, authorial achievements continued to the same extent as
before, generally viewed as a small share in the total production. There is a calming of
differences in styles, or the crystallization of a new approach in quality projects and
construction, which could be subsumed under the term new modern or "neo-modern". This is
especially noticeable in controlled and professionally - creatively led endeavors on larger
interventions and moves, while in the wider city center it is a matter of individual extraordinary
creations. (Figure 6)

Figure 6. Architecture in context - respect for the immediate environment by finding a
measure in volume relations (Source: from the author's archive)

21

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

What the city lacks are serious urban reconstructions, especially in the wider center,
where small parcelling and interest in capital limit creativity and result in a chaotic overall
picture of new structures. Rehabilitation, adaptation and reconstruction of existing contents is
becoming more frequent, with the obligatory conversion of space, but also remodeling of
facades. (Figure 7–left) This can be considered a positive trend in urban renewal of the city.
The arrangement and redefinition of city squares, parks and ambiences is also important,
including the installation of a significant number of new and the renovation of existing
memorials and fountains.
Another bad tendency can be noticed: the appearance of a series (as from the catalog of
standard projects) of new residential buildings built in an eclectic manner with many
decorations and appearance from the beginning of the last century, with white facades in
artificial stone and many wrought iron elements. These buildings do not belong to the milieu of
Belgrade, favor kitsch, and caricature ridicule a city with an enviable tradition, rich history and
a solid level of achieved urbanity. (Figure 7–right)
“Everything that modernists taught with a lot of wisdom - thrift, modesty, honesty,
simplicity and “beauty of convenience”, and especially the distant coldness, which is often a
feature of good art - was abolished by fanfare and false fireworks.” [5]

Figure 7. Facade remodeling on existing buildings (left) and „Starletаrchitecture“ (right)
(Source: from the author's archive)
Positive and negative tendencies in the development and urban renewal of Belgrade will
reappear. The speed and intensity of their arrival is surprising, creating the impression that
entire parts and ambient values of the city disappear overnight and are replaced by new
aesthetics. The paradox that arises and warns is the fact that a century ago (then in new
directions in architecture and art) Belgrade followed in step with time and the world, building
in the style of "modern", and today, in a time of changing values, found in a situation to
represent a polygon for the construction of buildings with greatly outdated functional and
aesthetic features.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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INFLUENCE OF THE LOW-RISE, HIGH-DENSITY HOUSING
THE QUALITY OF LIVING
Ivana Mihajlović1, Branislava Stoiljković2
Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, Serbia

Abstract: The tendency of continuous expansion of cities, for economic and other
reasons, is present all over the world. Due to an increasing number of inhabitants in
cities, a problem of housing shortage arose. As one of the solutions to this problem, the
low-rise, high-density (LRHD) model has been used in residential architecture for a few
past decades, as it could increase the number of housing units without reducing the
quality of life, without negative impact on existing urban settlements or ecological
systems near cities. Appearing in the 1950s and 1960s as a reaction to the “tower in the
park” model offered by some of the pioneers of modern architecture, this new type of
urban complex showed the potential to overcome some shortcomings of mass urban
renewal after the second world war, putting emphasis on life values and the social
context. The paper will analyse the impact of basic characteristics of housing
organization according to the LRHD model on the quality of living with the aim of
affirming this model in modern architectural practice. The research relies on the
analysis of relevant literature and good practice examples.
Key words: low-rise, high-density, housing, quality of living.

1. Introduction
Rows of residential buildings in the urban environment form different residential urban
complexes, ensembles. The configuration of each urban ensemble determines the qualities
that form our housing conditions. Assemblies of residential buildings are created by grouping
smaller spatial units into spatial functional organizations of a higher order. The value of the
created units and their character will depend on the way in which they are grouped and united,
[1]. The residential area organized according to the principle known in modern architectural
practice as low-rise, high-density (LRHD) combines the characteristics of several basic
models, but given some of its specifics it can be identified as a new model of housing
organization.
The 1960s was the period "when architects in Europe and North America sought to
establish a new format for urban housing. It was when the global post-war boom, that
followed the end of the second world war, was at its peak and when a spirit of can-do
optimism pervaded western culture, architecture included. In this context architects started to
develop quite a different model and produced a dazzling array of projects that explored LRHD
1

Ivana Mihajlović, PhD Student, Master Arch, University of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture,
Aleksandra Medvedeva 14, Niš, Serbia; e-mail: ivanakostadinov@yahoo.com
2
Branislava Stoiljković, Assistant Professor, PhD, University of Niš, Faculty of Civil Engineering and
Architecture, Aleksandra Medvedeva 14, Niš, Serbia; e-mail: branislava.stoiljkovic@gaf.ni.ac.rs

23

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

approaches to housing.”[2] We find them in the USA, the UK, Germany, The Netherlands and
Italy, as well as many other countries. Well-known LRHD type settlements from that period, as
reaction to high residential towers which are usually associated with negative experiences, are:
 Siedlung Halen, 1961, Bern, Switzerland, Atelje 5 project office;
 Marcus Garvey Village, 1973, Brunsville, Brooklyn, USA, designers Kenneth
Frampton and Theodore Liebman;
 Penn’s Landing Square, 1969, Philadelphia, USA, designed by Louis Sauer;
 Abitazioni Sociali di Bouca (Abitazioni Sociali di Bouca), 1973–77, 2001–06,
Porto, Portugal, designed by Alvaro Siza.
The idea arose, and was developed, with the aim of increasing the quality of housing while
increasing the density for economic, environmental, social and other reasons.
In recent years the UK has seen a revival of interest in the LRHD work of the 1960s. All
new projects attest to the growing recognition of the continuing relevance and value of this
body of work, [2]. As well, many recently published papers confirm the need to apply it
around the world. Presented case studies from Tokyo in [3] elaborate upon the ways in which
low-rise high-density environments and subsequent urban forms better facilitate human
interaction and, consequently, can aid in reducing social isolation and contribute to mental
well-being. Stuart Harrison in his discussion [4] concludes that “These are types the housing
market in Australia generally fails to provide, despite clear evidence of the need and demand
for it. The work of a largely forgotten architect Sauer demonstrates that density doesn’t have
to come at the price of amenity.” A study [5] sponsored by IIED and UNFPA (the UN
Population Fund) on lower-income settlements in Karachi, Pakistan’s largest city and
financial centre, shows that flexible low-rise housing designs don’t only work better for the
urban poor – they can work well at densities as high as or higher than those of high-rise
apartment complexes. The paper [6] discusses the position of low rise, high density housing in
Hungary on a theoretical level, from the conception point of view. The purpose is that the
dissemination and popularization of this housing type would be beneficial to the society. Jack
Hanly wrote in [7] about “The Future of Social Housing” that LRHD housing attempts to
combine the best elements of both urban and suburban development schemes. He showed by
examples of constructed developments in last two decades that it was successfully achieved.
Papers dealing with the topic of LRHD, referred above, highlighted the many
advantages of this model that contribute to a better quality of housing for people in large
cities. The aim of our research was to recognise the effects of LRHD housing on quality of
living by analysis of some good practice examples from the early phase of implementation,
such as Lillington Gardens (phase three) in London, Lombard Condos in Philadelphia and
LiMa housing in Berlin. The research has been carried out with the purpose of considering
future implementation in Serbia.
2. About LRHD residential areas
2.1. Definition and basic principles of designing
In order for a residential area to be considered a low-rise, high-density area, according
to Sauer [8] it should:
 have a density of 350-550 inhabitants/ha and residential buildings with
maximum four storeys;
 provide each housing unit on the ground floor level has a clearly separated access
from the ground level and well dimensioned associated private open space;
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eliminate spaces without a precise connotation of ownership, while by
connecting the open spaces of the block with the adjacent housing units, private
and common open spaces should be formed;
 provide a continuity of the architectural framework towards the street, and thus
the uniqueness of the block formed, which is achieved by uniform heights of
facade planes and harmonized architectural treatment of all buildings in the block,
while facades towards the inner courtyard are completely different, informal.
Sauer's initial definition referred primarily to smaller spatial units. Over time, this
model has been partially changed in accordance with the modern way of life and socioeconomic needs, so its current application also applies to residential areas of larger
dimensions, with more purposes and contents and more complex spatial-functional relations.
Apart from the increase of the area and the noticeable transition from individual to multifamily housing as the dominant type of housing in LRHD (which are aspects that were not
covered by Sauer's definition), the main change compared to the initial definition can be
considered an increase in the maximum number of storeys to six. This is understandable
especially in the case of large cities, so-called megacities [9].
Based on the experiences of architects who have applied LRHD housing model in their
work so far [10], the current principles of approach to the design and sustainable organization
of this model were formed, the most important of which are the following:
 Achieving a balance between investor requirements and user needs;
 Creating a recognizable image of the place and a sense of belonging/identity;
 Preservation of tradition and architectural heritage;
 Compactness of the residential area;
 Personalized entrances to housing units ;
 Diversification of purposes and ways of using residential and open spaces;
 Affirming the participation of residents by creating flexible open space structures;
 Adequate treatment of social housing.


2.2. Characteristics of the architectural organization
The basic elements of the physical structure of LRHD residential areas are the same as
in other housing models - residential building, block and street. However, significant
differences occur in the specific ways of their organization, which makes this model unique
and recognizable in relation to other types and models of housing organization [11]. Although
the principles of architectural treatment are similar to other types of housing, what sets this
model apart from others is, in addition to the stated maximum number of storeys, the specific
relationship of living space with open spaces.
2.2.1. Residential building in the LRHD model
Buildings can appear as individual buildings, predominantly in the form of terraced
houses, or as multi-family buildings. In the case of row buildings, their primary connection is
with the ground level and personalization of the entrance to each separate unit. At the level of
a multi-family building, the basic principle of architectural design is the diversity of types of
housing units, with a large number of architectural variations. In addition to spatial dynamics
and recognizability, the result is that project solutions contain different types of open spaces
such as balconies and terraces, courtyards, roof gardens, etc.
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2.2.2. Urban assembly in the LRHD model
Although in practice other types of block organization are recognized, in general, for
this model of housing organization it can be said that the closed and semi-closed type of block
is dominant. In that way, the physical framework of the area in relation to the environment is
clearly defined, which is one of the starting features of LRHD housing. This block structure
provides the possibility of forming indoor blocks of different purposes, direct access to
common yards and the application of a wide range of open spaces such as individual yards for
each residential unit on the ground floor, private and semi-private roof gardens, pedestrian
streets, playgrounds, recreational and green areas. etc.
2.2.3. Street, street network and open spaces in the LRHD model
The streets define the directions of motor traffic within the area, while the areas within
the blocks are intended primarily for pedestrian traffic. The residential area is connected to
other parts of the city by a street network, pedestrian and bicycle paths, as well as public
transport lines. The system of pedestrian paths and open spaces connects the apartment blocks
with each other and with focal points within the area.
2.3. Advantages of LRHD housing
Low-rise, high-density housing units (LRHD) are a compromise between individual
houses in suburban settlements and urban multi-storey buildings, and thus combine and
integrate the best features of the two dominant models of housing organization, low-rise, lowdensity suburban housing and high-rise, high-density urban residential neighbourhoods. These
advantages are as follows [11]:
 Housing density is sufficient to justify the introduction of public transport lines
and the presence of public services, as well as commercial facilities (which is
one of the main advantages of housing in densely populated areas because of
convenience for everyday life);
 A higher degree of privacy and identity of residents is enabled, which is
achieved by adequate architectural treatment of built structures and urban
composition, as well as the introduction of different types of private open
spaces (which is one of the main advantages of individual housing);
 Affirmation and development of social interactions and integration of residents,
primarily by introducing a wide range of common open spaces over which all
residents of the residential area have equal ownership, as well as by organizing
these spaces;
 Economical land occupancy.
All these advantages have contributed to the acceptance of LRHD as a sustainable
solution for the future.
3. Analysis of good practice examples from the aspect of housing quality
Housing quality is a very broad concept and can be viewed from several aspects. It can
be assessed in physical context (from the aspect of architectural organization of housing,
quality of building construction, quality of materials, fulfilling urban conditions), but also in
psychological and social context, from the aspect of human perception of space, feelings, etc.
In what follows, LRHD projects that are not often considered in published works, but
give good basis for further research, are presented and evaluated. Criteria regarding the choice
of case studies are:
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Project is completed in or has its origin in the architectural genesis of the 1960s
and 1970s representing the period first reacting against the dominance of postwar high rise;
Project demonstrates typological innovation through unique building forms and
original layouts with attention to detail, materials and landscape;
The project is pre-dominantly no more than four storeys;
Project is located in existing high density urban or suburban character areas and
so is working as part of a greater whole or working to fill in gaps in built fabric
rather than a completely blank site;
Project responds to the specifics of its site and its immediate adjacencies in
terms of form, orientation and materiality.

3.1. England, London, Lillington Gardens (phase three)
During the Second World War, significant damage was caused in the entire area due to
the bombing. After the war, the need for new housing development influenced this dilapidated
area to be designated for reconstruction in the London County Development Plan of 1955, [12].

c)
a)
b)
Figure 1. Lillington Gardens, phase three, is characterised by smaller blocks with gardens: a)
Rear of Stourhead House, b) Southern elevation of Longleat House with walled gardens, red
brick walls and stained timber gates, c) Exbury House, [12].

a)

c)
Figure 2. Lilington Gardens residential complex, sections and plans [12]

b)

d)

The Lilington Gardens project set a new standard in the planning and style of residential
complexes, combining high density with medium-height buildings, which resulted in a
permanently good reputation of their architects. This project of architect John William
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Darbourne has been recognized as one of the largest renovations in post-war London and one
of the most prominent high-density public housing units. After construction, he won four
major architectural awards: the 1961 Apartment Design Award, the Ministry of Housing and
Local Government Award for Good Design in 1970, the Royal Institute of British Architects
(RIBA) Award in 1970, and the 1973 RIBA Commendation, [2].
Phase III was the last phase of the construction of the complex, which was built between
1969 and 1974 and is located at the southern end of this residential area. It has a distinctive style
that differs from the other phases, and consists of six blocks: Stourhead House (southern part
only), Longleat House, Exbury House, Wisley House, Priory House and Thorndike House, Fig.
1. One of the key goals of this phase was to provide better conditions for tenants in terms of
socialization opportunities, but also to provide all families with access to their private open
space. As such, the blocks of this phase contained a much higher percentage of the
characteristics of single-family housing and were mainly composed of duplexes on the ground
floor with direct access to the gardens, and with apartments above, Fig. 2.
The architectural complex of Lilington Gardens has a significantly different character
from the earlier phases. It has a simpler appearance, with fewer "breaks" on the facades and
the total height of this final phase is smaller. All units on the ground floor have private garden
areas, and the "roof streets" also play an important role in arranging this later phase. This
made it possible to envisage a front door for access to the upper apartments and studios,
which allows more space for small private gardens and courtyards, which are a key feature of
this phase. There are also differences in the use of materials and details.
3.2. USA, Philadelphia, Lombard Condos
Society Hill is a historic district in central Philadelphia, a city in Pennsylvania (USA)
inhabited in the early 1680s. After the urban decay between the end of the 19th and the
beginning of the 20th century, an urban renewal program began there in the 1950s, which
included the entire area and numerous historic buildings.

c)
a)
b)
Figure 3. a) View along Lombard Street; b) Separate entrances on the ground floor one higher and one lower; c) The upper part of the facade towards Lombard Street [10].
Architect Louis Sauer designed several terraced houses for the area around Society Hill,
including Waverly Court and Penn's Landing Square. On the one hand, he recovered the
urban fabric and restored the historic buildings of the area, but on the other hand he also built
new buildings. Sauer transformed the area of Society Hill from a slum into one of the most
interesting settlements, by successfully integrating new and old while improving the quality
of the environment, thus contributing to a better quality of life for residents, their peace of
mind and physical well-being. One of Sauer's projects that reflects all this is the Lombard
Condos project which is accomplished in the period 1974-1978. In the Society Hill
neighbourhood, residential buildings are located in the streets that face the river, and one of
them is Lombard Street, Fig.3, [10].
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Sixteen Lombard housing units are organized in a linear union of eight residential
buildings consisting of two duplex apartments, located one above the other, both of which
have independent street ground floor entrances to their unit. The units are configured in the
form of rectangles measuring about 5.8m by 13.7m, and these modules are evenly repeated.
This organization achieves a high density of approximately 80 inhabitants on an area of about
830 m2.
From the street there is direct access to the lower apartment, and from the entrance a
descent to half the floor leads to the living, dining and kitchen areas that overlook the back
garden about five feet below the street. On the street side of the building there is a bedroom
and a bathroom next to it. The room is often used as a study or guest bedroom and has a tall
window that allows natural light to the room. Again from the entrance, if we go up half the
floor, we come to the bedrooms that are located at the front and back of the apartment, Fig 4.
The upper apartment is accessed from an external staircase that starts from street level,
leads to the front door and to the internal entrance. From here, the staircase leads to the living,
dining and kitchen area, placed similarly to the lower apartment. Upstairs are two bedrooms
and a bathroom. Located above the entrance to the lower apartment, there is a greenhouse
overlooking the street and receiving sunlight from the south. Although it plays an important
role in the architectural definition of the facade, the function of the space occupied by the
greenhouse is questionable because it separates the staircase from the living room and
kitchen. Only five of the eight modules have apartments on this floor with a roof terrace
overlooking the backyard.

a)
b)
Figure 4. Plans (a) and cross-section (b) showing stacked duplexes of townhouses [10]
The difference between the two facades (public and private), something very common
in Sauer's work, is manifested in various figurative elements such as the choice of materials,
colors, spatial connections, as well as the composition of the facades of different rhythms.
Upper middle-class Americans wanted their living rooms facing the inner courtyard to
isolate themselves from the public street, so in the case of Lombard apartments, Sauer did not
have the option of facing the living room to the south due to the orientation of the plot. By
installing a staircase on the south facade of the street, Sauer reduced the amount of sunlight in
the day zone and provided it in areas where it was less needed. Most living rooms (living
room, dining room, kitchen, etc.) face north and do not have direct sunlight. This is the main
disadvantage for the lower apartment, which is below ground level. However, Sauer's plan
meets the requirements of housing density provided by the construction program and, above
all, when it comes to the typological organization of units, it builds a complete, powerful
architecture that enhances the role and character of the entire street. [10]
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3.3. Germany, Berlin, LiMa (Lindenstrasse/Markgrafenstrasse) housing
LiMa is a residential complex with an inner courtyard, on the corner between two
streets, Lindenstrasse and Markgrafenstrasse, after which it is named LiMa. This project was
part of the international exhibition 1984/87 IBA Berlin 1987. The designer is the Dutch
architect Herman Hertzberger with the architect Henk de Weijer, in consultation with the
architects Inken Baller and Hinrich Baler) who ensured that Herzberger's ideas were
appropriately implemented into the German construction reality, [13].
The goal of a new project, according to the announced competition for the completion
of the existing building block with an inner yard, was to follow the existing residential
buildings and the new plan for closing the building block. The presence of the church
prevented a direct solution. The new apartment block was supposed to bring back to life one
city street, a courtyard, old buildings (Victoria building) and newer buildings from the 1960s
and 70s, as well as a new church. In addition, among the goals of the new construction project
was the development of a different way of life of the tenants, as well as the participation of
future tenants in the planning, expansion and administration of this urban ensemble. [13]
Herzberger's ideas for this project were foreign to the Berlin planning authorities.
Herzberger actually wanted the kitchens to have direct contact with the staircase and for light
to fall into the apartment from two sides, as in classic Dutch "residential houses", from the
entrance and windows. The counter, behind which the dishes are skillfully hidden, would then
also be the entrance space, Fig. 5.

c)

a)
b)
Figure 5. Floor plans of apartments in LiMa settlement [14]

That did not fit into German standards of social construction. In an interview, Herzberger
modestly explains: “The architect sets the standards for social contacts. When you leave your
house, the apartment, you have to come into a community, you have to meet. We greet each
other, we know that we are there. And then sometimes you have a coffee and chat”, [15].

a)
Figure 6. а) Spacious terraces, characteristic of the LRHD model;
b) View from the dining room. [14]

b)

The residential complex has 48 residential units around the inner courtyard. It relies on
two seven-storey residential buildings in the north, from where it begins to descend and in the
south it closes on the edge of a block in a semicircle. The buildings that connect to the
existing unit were five and a half floors, while the other buildings were three-storey. The
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courtyard is accessed from the street through five entrances. These entrances form part of the
common open staircases leading to the apartments and roof terraces and are designed as
"vertical streets". There are also three more stairs and a passage to the north, which allow
access to the apartments that are located there, through the yard behind them between the
existing residential areas. Below the yard is an underground parking lot. Unlike transparently
designed staircases, the exterior walls are painted white and divided by wooden windows with
prominent reinforced concrete lintels, reinforced concrete columns up to 6 meters high and
reinforced concrete balcony slabs, Fig.6.
Herzberger's basic principle of spreading public, semi-public and private spaces, which
enables residents to live a balanced life together, was implemented starting from the concept
of urban planning to the plan of the apartment [15]. The open yard, Fig, 7, as an integral part
of the program, artistically designed by Herzberger's daughter, was a place of gatherings,
parties, as well as its own kindergarten in the complex, which exists to this day, and also
receives children from the surrounding blocks. Later, a new kindergarten was built opposite
this one. From the yard, craft shops continue, the common rooms of the tenants, as well as the
fitness room, while the central staircase leads to the underground parking. In the beginning,
the yard was known for regular gatherings of pregnant women.

a)
b)
Figure 7. a) Courtyard and interior facades; b) The space between the apartments
is a courtyard where residents can get involved in public life. [14]
Based on the initiative of the tenants, their pressure, documentation and discussion, the
LiMa residential complex was recently declared a monumental place. Today, the block has a
mixed population, as well as many families with children. At noon, there is a multicultural
crowd of children on the play equipment. People often walk through the yard to enjoy a
pleasant shortcut to work, curious young architects from all over the world sit in the yard, take
pictures and draw. The white walls and prominent concrete beams of the structure are mostly,
if not completely covered with natural greenery.
3.4. Discussion
The projects presented above each have unique architectural characters, typologies and
arrangements. Dwelling types are diverse, including courtyard, scissor and terraced homes. In
[2] it is found that people were happy with their homes and their variety of spaces in LRHD
neighborhoods.
Successful homes benefit from a close relationship between internal and external
spaces. All projects incorporate strategies for greening that have enabled the softening of the
architecture, the provision of shade, a sense of enclosure, a place to retreat to.
These projects demonstrated that where there were opportunities, residents appropriated
communal spaces, increasing the opportunities for neighborliness, such as in LiMa. LRHD
encourages interaction between people.
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Private outdoor space is too often compromised by living at density. The examples here
typically priorities private terraces, courtyards and roofs as drivers in massing and
architectural form, as well as a focus for arrangements of apartment plans. There is a range of
successful spaces at a variety of levels across the projects and all were valued by residents [2].
Compact ground floor patios and paved gardens can be oases as at Lillington.
Since each apartment is entered directly from the street, the residents of Lombard
Condos get ownership, personalization, they can take care of and supervise what is a
conventionally semi-private hall and stairs. In turn, Sauer's "sidewalk architecture" enriches
the visual impression along Lombard Street, [10].
LRHD supports intergenerational living. Dense environments close to services and
amenities were ideal places for growing old in all three case studies. In contrast to the popular
image of retiring to quieter rural or coastal areas, older age groups chose urban settings
because of their local services and amenities providing a better quality of life.
LiMa is a great environment for children, providing numerous large play areas and
green spaces located at the heart of the project away from the traffic of nearby roads and
within sightlines of dwellings and thus parents or guardians.
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PUBLIC OUTDOOR VS. PUBLIC INDOOR: EVALUATING
THE QUALITY OF SHOPPING MALL PSEUDO-PUBLIC SPACES
Marija Cvetković1, Aleksandar Grujičić2, Nevena Lukić3
Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia
Abstract: Shopping centers (malls) are often seen in the literature as pseudo-public and
private public space in which the public interaction that is often related to the open public
spaces of the city (such as squares or parks) takes place. In shopping malls, which lately
have become one of the basic characteristics of cities, behavior and interactions are
defined by the primary purpose of this space - consumption. As the multifunctional
buildings develop, with the primary purpose of trade and entertainment, the focus of our
free time shifts from the open space squares to "pseudo public spaces" (both outdoor and
indoor). Unlike the closed space of the shopping center, public spaces serve the public
purpose by their characteristics and function, enable social communication and they are
accessible and open to everyone.
Therefore, the relationship between public and pseudo-public spaces of shopping malls
is analyzed in order to show their impact on the immediate urban surroundings. This
paper examines the characteristics (physical, functional and social) of shopping mall
Delta City, situated in the residential area of New Belgrade, where the influence of this
multifunctional space is greater as it becomes the new city center and new meeting space.
Compression and intensification of the functions of the public space with all necessary
amenities under one roof leads to the transformation of the existing built structure of the
urban area where the shopping centre is located.
Key words: shopping mall, public space, urban environment, pseudo public space,
Belgrade

1. Introduction
The urban environment consists of both open and built spaces in the immediate
environment of the observed space. Open public urban spaces need to be perceived,
understanding the physical form and design of open public spaces, functionality and also
relations with other elements of the urban environment, use and sociability. They should also
be considered in terms of harmonization with modern needs of users of that space, as well as in
terms of sustainability. Open spaces in front of commercial buildings simulate functions,
shapes, contents and meanings once associated with open public spaces and are therefore
viewed as important elements of the immediate urban environment. The elements of the built
environment as well as the open spaces between them define patterns which, on certain spatial
1
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levels with their configuration, become meeting points. Users interpret, transform and adapt
these spaces through their perception and use.
The square is related to a certain relationship between buildings and open public space.
Objects with their size, purpose and position form and define an open space and with their
presence they express the qualities of that space. Therefore, "the relationship between the
building and the open space must be defined, adequate and organized" [1].
The emergence of more complex functions, as well as clear spatial relations in the city
are one of the features of a quality urban environment. With the development of multifunctional
buildings with the primary purpose of trade and entertainment, the focus of leisure time shifts
from squares to "pseudo-public spaces". The development of the city's economy and its physical
structure resulted with the city's new economic opportunities, and a need for new types of
buildings and spaces, changing the relation to the public and private spheres of life in the city.
Shopping centers are often viewed in the literature as pseudo-public and private public
spaces in which the interaction takes place. This principle is related to the open public spaces
of the city, such as squares or parks. However, with the transition of functions primarily
intended for open public space into pseudo-public spaces of shopping centers, the square today
loses that significance and takes on the role of the scenery - a lobby of public facilities.
The concept of public space must be thoroughly considered in any study considering
shopping malls. In order to explain the importance and role of the shopping center in shaping
the quality of the urban environment, relations are established between social processes, spatial
and physical structure and the symbolic dimensions of the urban environment. At the spatialanalytical level of the city, the research includes the analysis of one shopping center in the
residential fabric, as well as the level of open public urban spaces within or in the immediate
surrounding of the researched trade space. Through the definition and categorization of the
shopping center facility, the spatial-physical aspect, quality of the immediate urban
environment and the role of these spaces are explored. The case study of this paper is shopping
mall Delta City, situated in the residential area of New Belgrade, where the influence of this
multifunctional space is greater as it becomes the new city center and new meeting space.
2. Shopping Spaces in Urban Surroundings
Тhe space of the modern city is reshaped by new forms and transformations of the existing
structure through the positioning of the space of consumption [2],[3],[4]. The built and formed
fabric of the urban environment is transformed by the construction of a shopping center, both
in the physical-functional and in the social sense. The influence of the shopping center changes
in relation to the positioning in certain urban areas, physical characteristics (such as
architectural design and form of the shopping center), as well as spatial and functional
characteristics. Recently, there has been an emergence of social and symbolic characteristics
research [5], [6], [7], [8], [9]. Postmodern parts of the city, whether they are business centers,
hotels, or shopping and residential complexes (gentrified spaces), do not form a whole with the
surrounding neighborhoods, but are inserted into them and thus fragment the urban space [10].
The replication of a similar concept of shopping centers in other locations contributes to the
fragmentation of space, in which case the connection with the surrounding space is weakened,
because the new shopping center spaces do not have any local features, and remain cut off from
their surroundings [11]. In the continuously built urban fabric, the problem of privatization of
public space is created by the construction of large-format trade facilities.
In the contemporary city, the primacy of shopping spaces is taken over by large-format
shopping malls, and Pušić sees the emergence of shopping malls as "the culmination of human
consumption nature" and "one of the biggest milestones in urban space organization" [12].
Shopping centers are taking precedence over the commercial and entertainment functions of
the city street. Consequently, they are shifting the public space - bearing the networking
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function and the basic determinant of the spatial structure of the urban area. The shopping center
provides a venue and generates motivation for visitors, where shopping and leisure activities
merge into a unique time of consumption. The space itself has become a place of gathering and
social liveliness [13], [14], [15].
The shopping centre is viewed as an integral part and one of the essential components of
the immediate urban environment. Such facilities are specific places in terms of design, content
and functions, sociability and meaning, therefore it is important to determine which aspects of
the urban environment are greatly impacted. The quality of the urban environment depends on
several factors, which have been discussed in the professional literature of the past few decades,
where there are sets of criteria and characteristics of urban space quality proposed by different
authors [16], [17], [18], [19], [20], [21]. The most important factors for evaluating the quality
of the urban environment can be systematized in four specific groups of quality factors of the
urban environment: physical (continuity, legibility, visual suitability, permeability); functional
(flexibility, vitality, diversity, usability); social (inclusiveness, sociability, control,
convenience); symbolic (peculiarity, authenticity, attractiveness, perceptiveness) [22].
Table 1. Characteristics of shopping center.
A. PHYSICAL
Aa. Design Aa1. shape and relationship of object and plot
CHARACTERISTICS of the outer Aa2. green areas, urban furniture and materialization
space
Aa3. traffic flows and physical accessibility of the facility
Ab. Exterior Ab1. object shape
design of
Ab2. facade of the building
the building
Ab3. object size
Ac. Interior Ac1. internal organization of the facility (sales premises
and services)
design of
the building Ac2. internal organization of the facility (communication
space)
Ac3. parking position within the building
B. FUNCTIONAL
B1. diversity of trade offer and services
CHARACTERISTICS B2. diversity of secondary services and activities
B3. diversity of occasional content offer and space flexibility
C. SOCIAL
C1. personalization of space
CHARACTERISTICS C2. user participation through recreational activities
C3. security and control
3. Case study: Shopping mall Delta City
"Delta City" is located in the city of Belgrade, the municipality of New Belgrade, in Block
67, at an altitude of about 75m, in a residential area of the modern matrix of the city. It is the
first facility of this kind to be built on the territory of Serbia, and has a multiple impact on the
transformation of the immediate environment, acting as a catalyst for change, not only physical
structure, but also the creation of new relations of public and pseudo-public spaces.
The terrain on which the facility was built on is mostly flat, and car and pedestrian access
to the location is realized directly from the surrounding streets: Jurija Gagarina and Bulevar
Crvene Armije. Bellville residential area on the east and partly north side, A Block (block 67A)
on the west side, as well as the GSP Tram Depot on the north side and the heating plant on the
south side surrounds the facility. The Sava River and the Sava promenade are nearby. The
location is conceived as a separate urban and functional unit - a shopping center with
accompanying free areas - internal roads, outdoor parking, hiking trails and lawns.
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Figure 1. Object location and satellite image of the Delta City Shopping Centre
in 2005 and 2018. (Source: M.Cvetković, Google Earth)
3.1. Physical characteristics (A)
3.1.1. Design of the outer space (Aa)
Aa1. Shape and relationship of object and plot. The plot on which the building is
located is trapezoidal in shape, with an area of about 3.35 hectares, and the building itself
follows the shape of the plot. The open space of the plot is largely occupied by the open parking
lot located on the north and south sides of the building, as well as the traffic area for access to
the garage on the east and north sides. The shape of the square in front of the entrance to the
shopping center is rectangular and the area is below 1,000 m2. The total area of the construction
plot is 28,511 m2, the occupancy rate is 62.71%, with the land development index of 1.87.

Figure 2. Open public space in front of the “Delta City”. (Source: M. Cvetković)
Aa2. Green areas, urban furniture and materialization. According to the urban
parameters for the cadastral parcel, there are open paved areas and green areas in direct contact
with the ground at 5.514m², which is 16% of the total plot area. On these surfaces there are
green areas - grass, as well as low bushy shaped greenery. The area of the square in front of the
entrance to the building is suitable for organization of various events due to the large paved
area. The space is lit in the same way as the rest of Jurija Gagarina Street. There are no seating
areas within the paved area, and the only covered space is directly above the entrance to the
building.
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Figure 3. Green areas in front of the “Delta City”. (Source: M.Cvetković)
Aa3. Traffic flows and physical accessibility of the facility. The building is bordered
on the south side by the main access road, Jurija Gagarina Street, which has three lanes in each
direction, as well as tram rails in the middle of the street. On the south side of the building,
within Jurija Gagarina Street, there is a taxi station, and in the immediate vicinity there are bus
and tram stations. On the west side of the building, there is the street of the Bulevar Crvene
Armije, while the car accesses to the building are from the surrounding local roads. Pedestrian
access to the building is provided by two entrances from Jurija Gagarina Street, which is located
on the south side of the building, of which the busiest entrance is on the southwest side of the
building. The solution of internal roads and sidewalks provides clear and safe access for
pedestrians and visitors, and vehicles. Official access to the facility is provided from the north
side of the facility - supply ramps, entrances and exits from technical rooms in the function of
maintaining the facility and plant, etc. Both entrances are covered with a canopy, the elevation
of the outer and inner space is at the same level, which enables unhindered movement.

Figure 4. Traffic flow analysis, open parking space and entry points (Source: M.Cvetković)
3.1.2. Exterior design of the building (Ab)
Ab1. Object shape. The commercial building of the shopping center follows the
boundaries of the plot with its shape, so that it has an irregular rectangular trapezoidal shape.
The building has one underground and three above the ground storeys. The height of the wreath
on the building is 13.24 m, and the ridge 14.52 m, while the buildings are in the immediate
vicinityare 11 to 14 storeys high. Of the specific elements within the building, there is a glazed
curved facade on the southwest side of the building.
Аb2. Facade of the building. The object is built of modern materials: reinforced
concrete, steel structure, facade and partition walls of brick products. The roof covering is sheet
metal, facade cladding in a combination of alubond and granite ceramics. Facade openings are
made of aluminum profiles. The facade of the building is mostly closed, with the exception of
the southwestern part of the building, which is a glazed wall-curtain. The building is
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predominantly beige and gray with blue accents, such as the high element located to the right
of the entrance, which is used to place advertising banners. Billboards are also located on most
of the south facade, which is located along the busiest street.
Аb3 Size. The building has dimensions of about 120 by 160 meters, the surface of the
above-ground base is 21,023 m2, the total gross developed area of the building is 62,674 m
3.1.3. Interior design of the building (Ac)
Ac1. Internal organization of the facility (sales premises and services). At the ground
floor level, there are shops for various purposes, the main communications in the form of
pedestrian streets with a moving staircase and an elevator and the main square. At the first floor
level, there are various shops, the main communications in the form of gallery-type pedestrian
streets with shops on one side, stairs with elevators. On the second floor level there are several
bars, fast food restaurants, a dining area and multiplex cinema with the necessary accompanying
facilities, as well as areas with recreational facilities, such as a playroom for children. On the
south side there is a garage that extends through all floors. The height of the room, depending
on the purpose, is satisfactory and in accordance with the applicable regulations.

Figure 5. Sales and communication area of the building. (Source: M.Cvetković)
Аc2. Internal organization of the facility (communication space). The width of the
pedestrian communication on the ground floor of the building is about 6 meters. The minimum
width of pedestrian streets on the first and second floor - the gallery is 2.50 m and on one side
is oriented towards the shops, and on the other side towards the airspace of the atrium. The
width of the atrium spaces is 7 meters, they extend through the entire building and connect with
seven communication walkways. The organizational scheme of the communication space
follows the shape of the object (trapezoid) and is considered circular with vertical
communication in the extension at the junction of two directions. In the entrance area there is a
square where various activities are organized. The vertical movement from the ground floor to
the first floor and from the first floor to the second differs. The flow was achieved with the help
of two main escalators located at the extended corners of the communication space, two vertical
communications within the central service-communication space, as well as a core with
elevators that connect all floors of the building. Horizontal movement was achieved through
wide streets - galleries with shop windows. All the main communications in the building are
atrium typed, directly lit by lanterns at the top.
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Figure 6. Communication spaces of the building. (Source: M.Cvetković)
Аc3. Parking position within the building. Vehicle parking, except in the outdoor area
around the building, is done in two different ways. Firstly, there is an underground garage that
has two accesses (from the north and east) and is located below the entire plot of the building.
Secondly, there is a parking within the dimensions of the building, located on the north side of
the building, and which connects all floors of the building. The total number of realized parking
spaces on the location is 1154.
3.2. Functional characteristics (B)
B1. Variety of trade offer and services. Within the facility there are mostly commercial
facilities. On the ground floor of the building there are various shops offering house supplies,
clothes and shoes. On the first floor there are also various shops offering clothes and shoes,
while on the second floor there are shops selling children's items. In the communication space,
on the first and second floor, there is exhibition character sale. There is a bank, exchange office,
post office, insurance company, as well as a travel agency among the services offered within
the facility.
B2. Variety of secondary services and activities. Within the building there is a
multiplex cinema, as well as a playroom offering VR arcade machines, creative workshops and
arcades. This space allows users to get to know and use new technologies in the world of gaming
and in the field of digital invention. This space occasionally organizes tournaments in the
communication space of the shopping center.
B3. Diversity of occasional content offer and space flexibility. In the open public
spaces in front of the Delta City shopping center, you can often see a basketball court for "City
basketball 3 on 3" competitions, stages for sports activities and tournaments such as the "Delta
City Strong Challenge", "MMA Open Championship" and others, as well as activities during
the winter months – i.e. skating rink. Within the closed space, various temporary activities are
also organized: tournaments, competitions, masquerades, exhibitions, fashion shows, fairs,
concerts, theater performances and many other activities that encourage the participation of
visitors to the shopping center.
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Figure 7. Modification of the space for the needs of various activities in the open (above) and
closed (below) space of the shopping center. Outdoors: ice rink, MMA open championship,
basketball competition. Indoors: dance competition, birth of handicrafts, competitions for
children, competition in computer games, fitness. Source: www.deltacity.rs
3.3. Social characteristics (C)
C1. Personalization. Through the organization of special events and special decoration
within certain holidays (New Year, Easter, etc.) and current events (World Cup, etc.), a sense
of personalization of shopping center space is created. In this shopping center, the decoration
is adjusted to all current events, and accompanying activities are organized with them, such as
the arrival of Santa Claus, the award for the most beautiful Easter egg, children's masquerade
during Halloween and many others.

Figure 8. New Year and Easter decoration. Source: author (left), 2019, deltacity.rs (right)
C2. User participation in recreational facilities. Various recreational activities are
often organized within the complex. The participation of users in these activities creates a new
space of socialization in an area that does not have many meeting places, and thus becomes a
kind of benchmark. This characteristic is considered positive in this case because it contributes
to the formation of a new meeting place in the residential tissue.
C3. Security and control. The space is climate controlled and regularly maintained,
within the complex there is video surveillance and security. The complex is completely closed
outside working hours. Most stores have their own security, and there are also points where the
security position is determined at each entrance and within the communication space on each
floor. From the research of the user's perception, it was concluded that the space of the shopping
center is considered safe.
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Table 2. Influence of the Delta City shopping center on the quality factors of the immediate
urban environment
quality factors of
the urban
environment
continuity

PHYSICAL

legibility

visual
suitability

permeability

flexibility

FUNCTIONAL

vitality

diversity

usability

inclusiveness

SOCIAL

sociability

control
convenience

Impact of the Delta City shopping center
The building of the shopping center is separated from the immediate urban environment, it is a
free-standing low storey building. This facility uses the existing traffic infrastructure, there is a
continuity in pedestrian and traffic flows and the facility has not disrupted the continuity of the
existing structure. This facility is connected to the residential area "Belville" and complements
the missing facilities in that area.
The shopping center building has an easily understandable, logical and clear structure, it fits and
complements the existing content. In the inner space of the building, there is a "square" that
connects to the outer space of the building and forms a new place that is suitable for the
organization of various activities.
The building fits into the existing structure and creates a new identity of the space by using
colors, design elements and billboards on the facade. In contrast to the surrounding buildings,
the closedness of the building was noticed due to the reduced use of glazed areas, except in the
part of the building where the catering facilities are predominant.
Within the building there are two entrances, both on the south side of the building, one of which
is the main one and has a higher frequency. It is also possible to access the building from the
parking position. The building is not used as communication between the surrounding streets.
The basic path through the building is circular, which is convenient for commercial facilities.
The space in front of the building, as well as the space of the "square" in the entrance part of the
building can be used for various events and focused activities. The open and closed space is
adapted for user participation in changing the physical structure of the place.
Space design supports planning functions, and responds to the environmental requirements of
the space. This facility is the first shopping center in Belgrade, and it is still much visited and
well ranked.
The shopping center contributes to the diversity of content, activities and services in this part of
the city. The design of the public space is suited to be a gathering space, but only in the part in
front of the main entrance, since there is an open parking lot in the rest of the open space. The
covered space is located right next to the entrance and provides protection from the weather only
at the entrance to the building.
The space of the shopping center is a clear and functional space that contains all the necessary
elements for the functioning of the shopping facility. The space in front of the building is flexible
but does not have the function of gathering users without the intention of trade or organized
activities.
Entrance to the building without leveling provides an environment that is accessible to all users.
The facility is controlled and there is segregation of some social groups, and gatherings of
political or protest activities are not allowed.
This space has a predominantly commercial purpose, but creates the possibility for interaction
in the catering parts of the facility, as well as in organized temporary activities in open and closed
space. In front of the facility, various activities are often organized that contribute to the meeting
and interaction of users.
Clean space with a high level of maintenance of open and closed space; safe, well-lit and marked
area.
The space of the shopping center can be defined as a comfortable and cozy space that enables
the satisfaction of basic human needs. Within the communication space there is furniture that
provides space for relaxation and enjoyment, meetings and activities. Within the building, there
is a clear space for gathering and organization of activities, and that is the space next to the main
entrance to the building, which is circular in shape and provides space for various activities.
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Conclusion
The built and formed fabric of the urban environment is transformed by the construction
of the shopping center. The influence of the shopping center changes in relation to the
positioning in certain urban areas as well as the physical, functional and social characteristics
of the building. Shopping malls greatly affect the quality of the immediate urban environment,
as well as changes in consumer habits and ways of using space [23]. The influence of space
consumption in creating the vitality of the city, reviving the historical role of socialization in
commercial spaces and creating new symbols of the city was noticed, as well as the role in the
revitalization of certain urban areas. It can be noted that shopping malls in some cases become
generators of urban development in some parts of the city, creating new forms and transforming
existing structures.
Neglecting the adequate design of open spaces within trade facilities, which are
considered to be new social centers of the city, leads to a progressive decline in the quality of
the immediate urban environment. This paper points out the importance of the affirmation of
open public areas in front of the shopping center as fundamental components of the urban fabric,
which have a direct impact on the quality of life of users in these areas. The potential of these
spaces is important for the realization of both spatial-ambient and symbolic values of space.
The quality factors of the urban environment that are relevant for the evaluation of space are
considered and systematized by combining different requirements that built and unbuilt spaces
in the urban environment should meet in the function of quality of life. The integration of the
facility largely depends on the physical design of the facility, as well as on the formation of a
network of content that complements and does not jeopardize the existing functional network
of the immediate urban environment.
Shopping center Delta City is the first large-format trade facility on the territory of the
Republic of Serbia and it contributed to the relocation of trade functions previously related to
the historical city center to the city municipality of New Belgrade. This project has
consequently accelerated the development of this part of the city, creating a new gravitational
point of shopping and entertainment functions. It is attracting users from both other parts of the
city and other cities. By organizing various events within the open and closed spaces of the
facility, this shopping center is today one of the recognizable meeting points. A larger amount
of activity now takes place in front of and / in a private space, providing new gathering space
and making it a pseudo-public space of the whole city, and not just its immediate surroundings.
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AN ANALYSIS OF THE GREEN ROOF CONCEPT IMPLEMENTATION
IN SERBIA
Marija Stamenković1, Milica Živković2,*
Faculty of Technical Sciences, University of Priština, Serbia
*
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Abstract: In terms of uncontrolled urbanization, the nature within built environment is
often marginalized, rare, distant and, to a large extent, degraded and neglected. This
negative global trend, also represented in Serbia, could be mitigated by the
implementation of green roofs. Green roofs were chosen over vertical greening because
they could provide an additional useful space when implemented within the flat roof
structures. By implementing green roofs, numerous benefits can be achieved at the urban
and building levels. The aim of the paper is to investigate the application of green roofs
in Serbia through analysis of twelve examples. Several criteria were established, based
on which the research was conducted. One of the results indicated their predominant
usage on new buildings. This finding points to the facts that green roofs are relatively a
new construction technique in our country and that there is no adequate mechanisms and
polices for their wide spread usage (on existing buildings). Although the achieved benefits
are significant for specific buildings, the goal of implementing green roofs should be also
bring benefits at the urban level – to make urban areas a healthier environment.
Regarding that, possible approaches for introducing the green roof concept into national
legislation were considered.
Key words: Green roofs, flat roofs, urban area, legislation, case studies

1. Introduction
Contemporary society is facing the problem of uncontrolled urbanization, which is a
consequence of the fact that more than half of the world’s population lives in cities, with a
tendency that the share would be over 75% by 2050 [1]. When it comes to the expansion of cities
and increasing construction density, open spaces and areas under greenery become insufficient.
The disruption of urban green infrastructure by the materialization of urban areas with
predominantly impermeable surfaces causes a number of problems, such as: increased flood risk,
the effect of Urban Heat Island, noise, deterioration of air quality, etc. In such circumstances, the
only way to increase and improve green infrastructure is to integrate greenery within buildings.
Integrated greenery within buildings could be divided into vertical greening (green walls –
extensive systems and green facades – intensive systems) and green roofs (extensive and intensive
systems). Although vertical greening has a greater potential, the implementation of green roofs
within the flat roof structures could be a good option for creating a useful open space.
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In the Republic of Serbia, there is also a negative trend of reducing greenery in urban cores
for the purpose of construction, particularly within residential blocks. This is an aftermath of the
constitutional changes in 2007. From the middle of the 20th century, housing policy has been
based on the nationalization of private property that became state property. Since 2007, there is a
possibility of private land ownership. Within the residential blocks, the land was privatized in a
way that private construction plots were formed only within the dimensions of the existing
buildings, while all other land remained owned by the state, and less often by the city. As a
consequence, new buildings are constructed at the expense of open spaces and green areas.
Regarding the building stock, the share of the buildings constructed in the post-war period
(from the middle of the 20th century until ‘80s), characterized by flat roofs, is more than 50% of
the total building stock. Although many flat roofs from this period were upgraded with sloping
roofs, there is still a significant potential for the implementation of green roof systems within flat
roofs.
The aim of the paper is to investigate the trend of the green roofs application on flat roof
area in Serbia.
2. Green roof benefits
Although green roofs are not a new construction technique, their role has been changed
through history. In the beginning, it was the necessity to use available construction materials,
while later on, green roofs turned into a status symbol whose role was to improve the building's
aesthetics. Nowadays, the application of green roofs has again become a necessity, with the aim
of achieving numerous benefits related to the improvement of the performances of the
buildings, as well as to the improvement of the environment.
Based on the components of sustainability, green roof benefits could be classified as
environmental, economic, and social.
Environmental benefits are predominantly significant at the urban level. They are related
to the mitigation of the Urban Heat Island effect, the management of precipitation, the
improvement of air quality, noise control, and the increase of urban biodiversity. Also, the usage
of recycled and recyclable materials in green roofs production (for anti-root membrane,
drainage and storage layers, filter membrane, and some of the components of the growing
medium [4]) contributes to environmental protection.
Economic benefits are related to the assessment of financial gains by applying green
roofs. They can be achieved at the urban and the building levels. The benefits at the level of the
urban environment are related to the advantages of green roof application as opposed to other
measures used to reduce the costs of air and water purification, redesign of the sewage system,
sound control, etc. The most significant economic benefits at the building level are savings in
energy consumption to achieve thermal comfort, extended life of the roof structure, and the
increment of a building market value [5,6]. The analysis of economic parameters is significant
for incitement of the investments in green roofs, bearing in mind high initial costs for their
construction and maintenance.
Green roofs have many social benefits – they may be turned into recreation spaces and
places for socializing between residents (walkable roofs); also, they enhance the visual
experience and improve the aesthetics of the city, plus they contribute to the health of the
residents. The social benefits of green roofs are the least represented in up-to-now research, in
comparison to the environmental and economic ones, which is a consequence of qualitative
indicators of their values. The implementation of intensive green roofs contributes to social
benefits due to the fact that they are built as walkable roofs, are more visually accessible, and
have more pronounced effects on residents’ health compared to the extensive systems.
The analysis of the green roof benefits indicates the importance of considering their
implementation.
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3. Green roof polices
3.1. Green roof policies and practice at the national level in Europe
In order to encourage the construction of green roofs, it is necessary to consider the
innovative planning mechanisms that some countries use, the reasons why certain mechanisms
have been chosen, and how they were implemented. Although each region is characterized by
specific conditions (geographical and climatic), the experiences of the policy implementation
are important for understanding the causal links that lead to its development, as well as for
understanding how regulation can contribute to the overall success in green roofs application.
The countries considered in the paper were selected based on the prevalence of green roofs
application in Europe.
Germany, as the originator of the modern application of the green roof concept, has the
most developed regulations on green roofs. A significant increase in green roof areas is a
consequence of the implementation of laws related to the achievement of collective benefits.
The collective benefits are realized at the urban level and they are primarily related to the
environmental and social aspects. They cannot be encouraged by private interests due to the
need for relatively large green roof areas which help achieve the required performances. The
German experience showed that it is not enough to rely on the interests of building owners, but
it is necessary to establish legal frameworks for the application of green roofs [7]. Their
construction has been supported by higher government levels through various financial
incentives, tax reductions, or bonuses. As a result, 86 million square meters of green roofs were
constructed by 2015 [8].
The popularization of green roofs in Switzerland in the ‘70s affected the construction of
a large number of vegetated roofs in the ‘80s, primarily through pilot projects that provided a
quality basis of knowledge and experience for future initiatives [9]. In the ‘90s, financial
incentive strategies were developed in many municipalities, which resulted in the willingness
of building owners to accept the construction of green roofs to a greater extent [10]. Policymaking in a large number of municipalities and cities has affected the mass construction of
green roofs, which was estimated at 1,800,000 square meters per year [8].
In Italy, the green roof concept gained importance at the beginning of the 21th century.
Mainly extensive systems were built within the pilot projects, whose initiatives contributed to
the establishment of the national green roof association – AIVEP. The association has defined
the RIE indicator, which contributes to the understanding of the extent to which integrated
greenery compensates for soil sealing by a building construction [11]. The indicator was
introduced in the regulation of some municipalities, which resulted in the mass construction of
green roofs [11]. The national goals of the application of green roofs within the urban green
infrastructure refer to adaptation to climate change, the management of precipitation,
biodiversity preservation, energy savings, as well as to the provision of new workplaces.
In order to solve the current problems, in the context of the Strategy on Adaptation to
Climate Change, France passed legislation in 2015 which requires the installation of solar
panels or the construction of green roofs on all new commercial buildings [12].
3.2. National legislation
Unlike in other countries, green roofs are not commonly used in the design and urban
practice in Serbia. The main reason for this is the failure to recognize the concept in national
regulations and the underdeveloped awareness of citizens and other stakeholders about the
importance of integrating greenery within buildings, despite developed practices, policies,
programs and conducted scientific research in Europe and on the global level. Bearing in mind
that green roofs are an element of (urban) green infrastructure, this term is relatively new in
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domestic terminology, which is why it is not included in existing legislation (Law on
Environmental Protection, Low on Nature Protection, Planning and Construction Law, etc.).
Moreover, green infrastructure does not have a firm basis at any level of planning.
Although the green infrastructure has not been explicitly prescribed by the law, a
framework for its planning is provided through adequate interpretation. That way, green roofs
could be a measure to compensate for the destroyed public green areas as a consequence of
building construction. Since local governments have the authority to prescribe the requirements
and methods of compensation (Law on Environmental Protection), they are given the
opportunity to start the initiatives regarding the planning and construction of various elements
of green infrastructure.
4. Case studies – the examples of implemented green roofs
The fact that the fund of green roofs is very small in Serbia indicates the need for research
of implemented projects because they could provide a database and an insight into the current
state and manage future development. In the analysis, relevant data considered were: building
type, ownership, green roof application on a new/existing building, reason(s) for application,
roof accessibility, green roof type, soil occupancy by the building, and green roof area. Twelve
implemented green roofs in urban areas were randomly selected (Fig. 1). The results are shown
in Table 1.
All green roofs were constructed in the last 16 years. The examples are ordered according
to the period of green roof construction.

Figure 1. The visual appearance of green roofs
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Table 1. Data on green roofs
GR

Building
type

Ownership

New/
existing
building

Reasons
for
application

Roof
accessi
bility

Green
roof
type

1

Commercial

New

2

Commercial

Preservation
of green area
Aesthetic

Yes
public
Yes
public

3

Residential
and
commercial

4

Commercial

Local
government
Private,
part of the
plot is for
public use
Private,
part of the
plot is for
public use
Private

5

Residential
and
commercial

6
7

The
requirements
for green plot
ratio
Open space
for
socialization
The
requirements
for green plot
ratio
Aesthetic
Aesthetic

Existing

New

New

Commercial
Commercial

Private,
part of the
plot is for
public use
Private
Private

New

New
New

8

Commercial

Private

Existing

9

Commercial

Private

New

10
11

Commercial
Residential
and
commercial

Private
Private,
part of the
plot is for
public use

New
New

12

Residential
and
commercial

Private

New

Green
roof
area
(m2)

Intensive

Soil
occupa
ncy
by the
buildin
g (m2)
4,270

2,263

Extensive

3,590

1,691

Yes
public

Intensive

2,271

773

Yes
private

Extensive

5,500

842

Yes
public

Intensive

1,834

1,397

No
Yes
private
Promotion of Yes
green roof
private
Promotion of Yes
green roof
private
Aesthetic
No
Park area and Yes
the
public
requirements
for green plot
ratio
Aesthetic,
Yes
open space
private
for private
use and the
requirements
for green plot
ratio

Extensive
Extensive

257
1,019

81
508

Extensive

305

20

Extensive

1,138

129

Extensive
Intensive

2,618
5,500

247
660

Intensive

3,444

1,224

5. Results discussion
Although the sample of implemented green roofs was relatively small, the results indicate
the state-of-the-art in their application and trends in Serbia.
When it comes to building type, it can be seen that green roofs were constructed within
commercial buildings as well as on residential and commercial buildings. This is a proof of yet
another advancement in practice where green roofs are used in different types of buildings. If
we want to include the public in promotion, it is necessary that the wider population have access
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to green roofs. Although 11 of 12 buildings/green roofs are privately owned, 4 of them are
publicly used. Taking into account the green roof owned by the local government, which is
intended for public use, it can be stated that 42% (5 green roof areas) is available to the wider
population.
When considering the construction of green roofs within new or existing buildings, it was
concluded that their predominant usage was within new buildings – 83% (10 green roofs). This
finding is related to the fact that in most cases, the building investors in Serbia make the
decisions on the use of this construction technique.
The reasons for the application of green roofs are various. In most cases – 42% (5 green
roofs), the main reason was the obligation of landscaping. The promotion of green roofs and
the specific systems were reasons for their implementation on 2 buildings – 17%. In 4 cases
(33%), green roofs were constructed to improve the building's aesthetics. In one case, providing
open space for socialization was the reason for green roof implementation. Based on these
results, it can be concluded that the comprehensive benefits of green roofs have not been
considered. This finding indicates a lack of information and knowledge by stakeholders. In
favour of the above is the fact that the implementation of the green roof in 11 examples (92%)
was at the building level, ie. based only on investors' will.
The usage of green roofs is important for their promotion. In this regard, the results are
promising for the future development of the concept, because 10 green roofs (83%) are
walkable systems, of which 5 (42%) are intended for public use.
Regarding the green roof type, the foreign practice is primarily based on the application
of extensive systems. Their advantages compared to the intensive systems are: less investment
in construction and maintenance, easier installation, less weight, and thus less load on
supporting structure of a building, which is why extensive systems are suitable for application
within existing buildings. On the other hand, intensive systems provide better performances
which are especially important when it comes to benefits at the urban level. In this study, 7
green roofs were extensive (58%) and 5 of them were intensive (42%). These data indicate
almost equal use of both types, which suggests a good practice development, bearing in mind
that in green roof typology (extensive, semi-intensive, and intensive systems), intensive green
roofs are most similar to park areas and have the best performances.
The ratio of the soil area occupied by the building and the green roof area indicates the
extent to which green roof area compensated occupied soil area. Although green roofs cannot
completely replace the soil, in terms of achieving environmental benefits, they are certainly the
best construction option in densely built urban areas. So, the results to which extent green roofs
area compensated occupied soil areas by the buildings are: 53%, 47%, 34%, 15%, 76%, 32%,
50%, 7%, 11%, 9%, 12% and 36%, respectively. Based on this, it can be stated that in only 3
examples the green roofs compensated for 50% or more soil occupancy, and in 6 cases the
compensation was less than a third. Since awareness of stakeholders about the application of
the green roof has not been developed yet, it is considered that any share of integrated greenery
within a building is important for their promotion, to begin with.

Conclusions and recommendations
The tendency of urban development indicates many negative effects on the environment,
and thus on the health of the inhabitants and their quality of life. The green roof concept was
recognized as a measure that could mitigate the negative effects in densely built urban areas,
based on numerous benefits that might be achieved by their construction. In order to apply green
roofs to a large extent, it is necessary to provide a legal basis, which was confirmed from the
successful practice abroad.
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Although in the legislation on space planning and layout there are no special provisions
for green roofs, the existing good practice emphasizes the importance of the database that will
direct the development and application of modern principles of planning and construction.
Bearing in mind that planning and construction of green roofs require greater investment
compared to conventional construction roof techniques, their application is mainly based on the
investors' will. In recent years, green roofs have been built more intensively within new
buildings, primarily in order to improve aesthetic qualities. Nowadays, commercial green roof
systems of renowned manufactures (Knauf, ZinCo, Oprigreen, etc.) are available on the Serbian
market, and construction is carried out in accordance with their standards, due to the lack of
domestic regulations. Based on analysed examples of implemented green roofs, it can be
concluded that the application of this roof concept is still at the beginning.
Green policy mechanisms that could serve for their wide usage were divided into four
types: providing information and advocacy, incentives, government provision, and regulation
[13]. The development of the green roof policy and the selection of appropriate instruments for
its implementation should be based on the local context, overcoming obstacles, and the state of
the development of technologies and related industries in terms of production, construction,
use, and maintenance.
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PRESERVING MODERN ARCHITECTURE –
DESIGN STRATEGIES FOR UPDATING MODERN ERA HOTEL BUILDINGS
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Abstract: Modern architecture defined design in the 20th century and continues to
influence that which has followed, and its preservation is as crucial as that of the
architecture of any previous period deemed historically significant. As it increasingly
becomes part of the continuum of architectural history and its buildings experience
threats that range from material to functional obsolescence, not to mention
unprofessional repair and reconstruction, or even demolition due to abandonment and
lack of appreciation, concern for its preservation has grown.
This paper examines tendencies in preservation of modern architecture, especially hotel
buildings. As highly functional, commercially-driven structures, hotels should be
subjected to continual adaptation in order to avoid the perception of functional
obsolescence and to convey a sense of being modern and up-to-date. With ultra-efficiency
comes the reality that any future changes in use will likely require alterations or, in
extreme circumstances removal or demolition of specific features to accommodate new
ones. The article presents contemporary theories and design strategies in the field of
architectural preservation, closely reflected in relevant case studies.
Key words: modern architecture, preservation, hotel building, adaptive reuse,
conservation

1. Introduction
Modern architecture defined design in the 20th century and continues to influence that
which has followed, and its preservation is as crucial as that of the architecture of any previous
period deemed historically significant. As it increasingly becomes part of the continuum of
architectural history and its buildings experience threats that range from material to functional
obsolescence, not to mention unprofessional repair and reconstruction, or even demolition due
to abandonment and lack of appreciation, concern for its preservation has grown.
Modernity and heritage preservation are sometimes regarded as opposite ideas; however,
the two concepts are inseparably linked throughout the 20th century. Kóródy & Vukoszávlyev
analysed the interactions of Modernism and heritage preservation in Spain during the 20th
century [1]. Lang et al. explored contribution of the contextual interpretation to the
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understanding and assessment of modern architectural heritage based on case studies [2].
Meiling et al. investigated possibilities for conservation and maintenance of modern urban
architecture, specifically metropolitan housing areas [3]. However, the most thorough study of
preservation of modern architecture is done by Prudon [4].
This paper examines tendencies in preservation of modern architecture, especially hotel
buildings. As highly functional, commercially-driven structures, hotels should be subjected to
continual adaptation in order to avoid the perception of functional obsolescence and to convey
a sense of being modern and up-to-date. With ultra-efficiency comes the reality that any future
changes in use will likely require alterations or, in extreme circumstances removal or demolition
of specific features to accommodate new ones. The article presents contemporary theories and
design strategies in the field of architectural preservation, closely reflected in relevant case
studies.
2. Modernism in 21st century - Overview of contemporary tendencies in the field
of architectural preservation
Modernity and heritage preservation are sometimes regarded as opposite ideas; however,
the two concepts are inseparably linked throughout the 20th century. Prior to their status of
heritage, modern buildings are recognized as being of cultural and historic significance holding
a direct social, artistic and technological significance. Due to the needs and changing priorities
of society at the time of their design, they tackled specific welfare issues, and as such
encapsulated the values and priorities of their time. In terms of artistic significance, modern
architecture also broke away from pre-determined styles and saw the best architects display
new and masterful uses of space, light and volume. Technically, modern buildings often
produced some of the most innovative and thoughtful responses to construction. In the best
examples, each of these areas of significance overlap, producing an architecture which is not
only outstanding, representing a change in social standards, but also a leap in technology and
ambition [5, 6].
However, modern masterpieces are failing due to inherent design problems and changes
in the economic and political contexts in which they now exist, and their preservation is as
crucial as that of the architecture of any previous period deemed historically significant. The
preservation of modern architecture requires a shift to a focus on the more intangible
expressions manifested in a building, and therefore a shift in determining the aspects that
warrant preservation. While significance has historically been found largely in a building’s
physical reality, modern architecture’s significance has gravitated toward the conceptual: the
idea of architect’s design intent. Questions about preserving the design as built or as intended,
even if original materials must be sacrificed, arise as a result of efforts to establish and maintain
continuity with the intent of the designer rather than just in the material. The consideration of
the original idea as a representation of the creative role of the designer is directly connected to
the paramount importance of the visual integrity of the entire building [4]. Continuity and the
ability to recognize original design intent is critical to the preservation of modern architecture.
It requires both a broader definition of authenticity and a less literal approach to material
preservation. Three changes have occurred to cause this shift in emphasis: the prominence of
the role of the designer as the primary creator; the dominance of manufactured, standardized
materials and components over handcrafted ones; and, as a result of the first two, the
ascendancy of overall design over the work of individual artisans. Elevating design intent and
the visual experience to among the most important aspects in the preservation process is not
without significant dangers; first and foremost, it should never be interpreted as a license to
remove all historic material.
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3. Modern architecture preservation issues
Obsolescence for modern architecture includes both financial and physical obsolescence,
and functional obsolescence is understood in two ways: either the original use is no longer
needed, or the buildings is deemed outdated due to the evolution of expectations. The latter is
more immediate concern, dramatic changes in expectations - of size, amenities, and
accessibility, among others - have and will continue to challenge adaptability of existing
structures. The changes that affect the functional obsolescence of a building and its program
often consist of one or more of the following: the way business is done or work is performed,
the type of service or amenity provided or expected, the evolving standards in residential and
commercial real estate, or the sheer volume of people, goods, or services to be accommodated
[4].
Research of the condition of the building envelope is of primary importance. The
building’s exterior protects and insulates the interior spaces form weather extremes and water
infiltration, and most modern buildings require updated windows, flashings, sealants, and
insulation to yield nowadays building performance results [7]. The technical solutions applied
to these buildings often do not meet the current craft and professional standards, causing
inefficient exploitation of the object. Therefore, it is necessary to define the procedures to be
followed and the way in which the existing technical solutions are evaluated. Absence of these
procedures and late reactions usually cause unauthorized interventions that can alter large parts
of the building and thus make meaningless any further conservation activity. Majority of the
buildings from the Modern period do not meet current thermal requirements. In order to cut the
envelopes thermal losses, it is necessary to additionally insulate the facade, change windows,
etc. The materials used on the existing facilities were produced mostly in companies that
stopped working, while a smaller number changed the production program. The equipment with
which they produced such materials was out of use long ago. In this case, the real limits of
scarcity are clearly visible: almost all types of stone, ceramic, wood and textile products used
on buildings built in the Modern period can no longer be found in production. New adaptations
and additions involve the use of new materials that have different mechanical features from the
old ones, so it is necessary to pay special attention in the process of choosing new materials [8].
One of the most important values of modern buildings is their structural system,
reinforced concrete skeleton, since it offers great potentials for adaptation and expansion.
However, it is necessary to conduct a building pathology analysis on the structural and physical
condition of the building to determine its sustainability. The amount of reinforcement bar in the
existing buildings structural elements is significantly less than required by current standards.
Also, comparison between project documentation and construction books often shows a
significant difference between the designed and installed amount of reinforcement bar. The
building to be renovated should be thoroughly inspected to determine the various aspects of its
existing state and also less apparent factors of suitability for it intended new use.
The issue of addition is complex and involves problems of the aesthetics, but also of the
architectural ethics, urban conditions of the settlement, seismic safety of the building, form,
copyright of the architect, economic value of the building, etc. To harmonize the old and the
new part of the building is very delicate assignment and is completely author’s responsibility –
based on his understanding of the problem and stylistic affinities [8].
Another issue is that 20th century architecture, whose essential feature was mass
production through mechanical reproduction, reached different strata of our society in very
diverse ways, which implies that a selection for conservation must be introduced. It would be
naïve to think that the entire built environment can be safeguarded and protected. Any
discussion of contextual design must acknowledge the subjectivity of the issue. What one
person deems appropriate may be frowned upon by another [5].
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4. Case studies
Case studies presented in this paper are organized in three groups. In first part, possible
global approaches in renovating buildings from Modern period are showcased. Next, specific
problems of updating hotel buildings are investigated and presented. In the end, examples of
Serbian hotels built in this period and their current condition are discussed.
4.1. Restoring Masterpieces
When it comes to iconic structures, preservation approaches to modern architecture in
Europe have generally emphasized rehabilitation and continued creative use rather than strict
preservation or restoration of the buildings and sites. Two case studies included in this research
show very different types of intervention – Gothenburg City Hall remained its original use and
renovated, while Schocken Department Store was adapted into State Museum of Archaeology.
4.1.1. Gothenburg City Hall – architect: Eric Gunnar Asplund
Erik Gunnar Asplund envisioned the City Hall of Gothenburg as an organic whole, and
thus merged the 17th-century construction with his building raised in 1936. This same criterion
of unity has been the guiding idea in the recent project for the restoration of the complex by
GAJD arkitetker, where the obligation to respect the original architecture was complemented
by a desire to understand the intentions of the original project, and with this knowledge proceed
to give the building efficient installations by renovating it and incorporating elements
addressing new safety codes, especially in relation to fire codes. The process began with the
facades, where the plasterwork was repainted with the warm tones conceived by Asplund,
precisely, to create visual continuity between the Baroque and modern parts (Figure 1a). On the
other hand, the wooden frames, besides being varnished and repainted were given a new inner
layer of glass, thereby improving the properties of the windows in terms of energy efficiency
and safety. But the most important action has been the glazing, once again for safety and
evacuation reasons, of sixteen sections of the courtyard vault, for whose brass coating and
fragments inspiration was drawn from the materials and the geometry of the upper glazed
gallery that Asplund had designed (Figure 1b) [9].
Relatively well preserved, the interior spaces underwent only minor interventions, above
all to recover the appearance of the building that Asplund built. These mainly involved bringing
back the original color tones of the plaster, the surfaces of the stair box, and also the
characteristic wooden panelings of the foyer and the corridors, which in some cases have been
polished to counter the darkening caused by a combination of dirt, friction, and smoke [9].

a)
b)
Figure 1. Gothenburg City Hall: а) Main facade b) Courtyard (source:
http://www.gajdarkitekter.se/index.php/project/goteborgs-radhus/)
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4.1.2. State Museum of Archaeology – architect: Erich Mendelsohn
Built in 1930, the Schocken Department Store in Chemnitz was among the last and most
emblematic works that Eric Mendelsohn executed in Germany before migrating to England in
1933. The political upheavals of the period were reflected in the building, which was duly
“Aryanized” by Nazism, and suffered several name changes during the socialist regime, until it
was expropriated after German reunification. All these episodes left marks on the building, but
now that it has been slated to house an archaeology museum, it has to a large extent recovered
its original appearance and materials, thanks to a painstaking restoration project [9].
The building was restored by Auer Weber Architekten in collaboration with Knerer und
Lang Architekten, whereas Atelier Brückner was in charge of the museum's exhibition
planning. The job centered above all on the façade, with the removal of stone veneer placed
during the socialist years. This was coquinoid limestone from Thuringia in the late 1950s, and
the same material but from Bulgaria in the 1980s, in neither case with a porosity and tone close
to the original stone, the much more light-colored limestone from Kalheimer which has now
been reinstalled (Figure 2). The interior décor, presenting neutral tone and finishes, has hardly
had to be touched, and the original stairs have been kept intact. The only notable intervention
has been the opening of an internal courtyard, an element fit for the building’s new use. The
conversion adopts and accentuates the existing architectural vocabulary. So that the diligently
restored band facade must not be darkened for exhibitions, repetitive bays with natural daylight
will be developed on the upper levels. The walls installed in the exhibition spaces do not connect
to the structural beams so as to maintain the spatial ambience. A new centrally located stairramp construction connects all exhibition levels [9].

a)
b)
Figure 2. Chemnitz, before and after: а) Radically altered Schocken Department Store in
2008. b) Restored State Museum of Archaeology in 2014. (source:
https://www.metalocus.es/en/news/schocken-building-mendelsohn-restored-chemnitz)
4.2. Updating Hotel Buildings – case studies
The architectural vocabulary adopted by post-war hotels was distinctly modern. The
buildings usually consisted of a base, where amenities were provided, and a tower of guest
rooms above. The stark, clean modern lines provided a strong contrast to earlier neoclassical or
villa resort hotels. It was in interior, though, where the design most connected with the market
it sought to capture, by reflecting the building’s specific locality. The development of amenities
on the post-war era influenced the way amenities are thought about today: they are constantly
re-evaluated to make sure they meet the comfort needs of guests. As the programs of hotels
continue to change, any renovations or rehabilitations of modern hotels will have to respond to
numerous new standards and recognize the constant need to deliver the most current trends and
amenities in guest services. The critical balance between establishing continuity with a past
modernity and providing current amenities and comfort is an ongoing challenge [4].
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4.2.1. SAS Royal Hotel, Copenhagen, Denmark – architect: Arne Jacobsen
The SAS Royal Hotel in Copenhagen, was built between 1958 and 1960 and combined a
luxury hotel and a terminal for the airline. It was Copenhagen’s first major high-rise and
continues to be a symbol of modernity on the city’s skyline. It is characteristic of the modernist
building typology adapted to hotels: it has a low, long horizontal base with a glass curtain wallclad tower [4].
The functional alterations that resulted from changes in the airline industry led to the loss
of the check-in facilities for flights and shuttle bus services to the airport and the hotel’s fading
as a symbol of the emergence of the Jet Age. The air terminal located in the low-rise portion of
the building was renovated a number of times and remained open to passengers until 2002,
when it was converted to offices and commercial space. The primary functions of the hotel,
however remain largely unaltered. As in any major hotel, many of the guest rooms have been
renovated a number of times, with new fabrics and colors that reflected changes in trends and
tastes. During the most recent renovation, between 2002 and 2004, the guest rooms’ original
furniture, wood panels lighting, and textile elements were removed. The replacement objects
are similar to those found in many luxury hotels, but do not complement the design of the space
like the originals did. A single room, Room 606, has been retained as an example of original
design concept; its original color scheme, fabrics, furniture, and lighting all remain intact. For
the public spaces that carry signature features preservation has been more problematic. Many
changes have occurred in the main public spaces on the first and second floor of the base of the
building. Because the original circular stair, the overall shape of the lobby and furniture remain
intact, upon first impression it may seem that the lobby has survived unaltered. However,
significant changes have affected its overall character and it carefully designed and manipulated
light and transparency (Figure 3). The elimination of the winter garden in 1980, driven by a
desire for more seating area for the snack bar, removed one of the lobby’s subtlest features.
Subsequently, the removal of the original check-in counter and its replacement, in the same
location, with a series of more informal tables further eroded the design cohesion of these
interior spaces. The original second-floor restaurant was converted to conference rooms, while
the restaurant was relocated to the first floor. An additional restaurant was introduced on one
of the building’s upper floors. The result of the changes on the second floor, with its enclosed
conference rooms, is again a loss of the transparency and sense of spaciousness that was so
much part of the original design [4].

a)
b)
Figure 3. SAS Royal Hotel before and after intervention: а) original lobby design by Arne
Jacobsen (source: https://www.aejm.org/annual-conference/radisson-blu-royal-hotel-lobby/),
b) newly renovated lobby (source: https://scandinaviantraveler.com/en/places/the-new-lookof-iconic-radisson-blu-royal-hotel)
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What remains largely unaltered is the hotel’s exterior. The preservation of the exterior
has thus far not presented any aesthetic challenges, although apparently renovation of the
original curtain wall with it operable windows has been considered. The bands of operable steel
windows are original, as are the green metal panels in the base and the glass panels that
constitute the primary exterior surface material. Few changes have been made and the original
materials remain in place, although they are probably in need of repair [4].
4.2.2. Caribe Hilton Hotel, San Juan, Puerto Rico – architects: Toro Ferrer y Toregrossa
The Caribe Hilton Hotel, constructed between 1946 and 1949, was the first Hilton built
outside the United States mainland. The design by Toro Ferrer y Toregrossa established a
modern building vocabulary (that began as ten-story reinforced concrete hotel building elevated
on pilotis that created a breezeway lobby at the ground level) that became associated with Hilton
hotels around the world – often the first symbol of modernism in many cities (Figure 4a) [4].
The preservation of the Caribe Hilton clearly reflects the economic pressure modern hotels
experience. Over the course of the twentieth century, the Caribe remained in use and was
upgraded continually. Although the Caribe’s site and its buildings have expanded to increase the
size of the hotel’s capacity, the exterior of the original building remains largely intact. Changes
since the original construction focused primarily on interior needs, and changes to interior layouts
and paint schemes and furnishings have fluctuated with trends over the years. Its basic function
has not changed, and the overall shape of the original building, confined by the concrete structure
itself, has remained the same and retained close to the original number of rooms. In private rooms,
this has meant new wall and floor coverings new furniture and a wholly refurbished and often
enlarged bathroom. In public spaces, original layouts have been altered, original furniture has
been replaced with new, materials have been modified, and the ground floors have been enlarged
where possible to include conference and banquet facilities. Since property space permitted, hotel
have added rooms on additional land by constructing a new wing that connects with the original
structure (Figure 4a). These new developments, which do not substantially alter the hotel itself
physically, reflect a new trend in the hotel industry: providing the services and amenities of a
larger facility without expanding the size of the hotel itself [4].

a)
b)
Figure 4. Caribe Hilton Hotel: а) original building in 1949. (source:
http://www.grahamfoundation.org/grantees/4035-designing-destinations-hotel-architectureurbanism-and-american-tourism-in-puerto-rico-and-cuba-since-1898), b) complex of
buildings today (source: https://varchitecture.com/projects/caribe-hilton-rehabilitation/)
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4.3. Modernism in Serbia – Early Works
This chapter presents two cases of hotel building from Modern period. Both are examples
of hotels located in two different spas, both are obsolete and abandoned, while later is
significantly altered during the last decades of the previous century.
4.3.1. Hotel Žiča, Mataruška banja – architect: Milan Zloković
Hotel Žiča, built between 1931. and in 1932, and owned by Hovan Dezider, is the first
modern hotel in Serbia, whose architecture combines Western modernist practice in designing
this typology and Zloković’s unique prose, then still in the development phase. Hotel is situated
in a park and was built within the existing spa pavilions which were constructed with eclectic
art nouveau facade detail and distinctive roofs. Modern hotel architecture with its purity and
whiteness had in this context sensational look. With a flat roof, cubic form and a large restaurant
on the ground floor gave the impression of Mediterranean hotels and ships that adorned the port
and the Mediterranean coast. The object has a large restaurant with technical service in a
covered double floor height porch on the ground floor and accommodation section with thirty
rooms, fifteen on each side of communication. Inventiveness is seen on the functional interior
design of the rooms and sanitary facilities which looks like the ship's cabin. The rhythm of
window openings precisely proportioned, elegant, simple and functional - clearly emphasizes
the facade structure. Modernism is manifested with the flat roof (deck) which was used for
multipurpose space (outdoor movies, natural solarium and outdoors restaurant. Here the
principle of Le Corbusier five points of architecture is affirmed in the full sense. The
communication to the roof terrace are structured below the projection booths in the spirit of the
Mediterranean stone serpentine, which Zloković identified in traditional architecture of the
Boka in the Adriatic Sea [10].
Therefore, hotel Žiča’s significance is based on both primary factors: historical
importance and architectural value. However, the authenticity of the hotel was degraded with
capacity expansion and build on during the 1960. The object then lost the original volume and
a rooftop terrace (Figure 5b).

a)
b)
Figure 5. Hotel Žiča: a) original building in 1930s (source:
https://www.milanzlokovic.org/projekat/hotel-zica/), b) building today, after expansion
(source: https://mapio.net/pic/p-63547021/)
4.3.2. Hotel Milenković (Hotel Partizan), Niška banja – architect: unknown
The Hotel Milenković, now called Hotel Partizan, was built in 1935 and owned by
Milivoje Milenković. It is one of the modern buildings built in the Old Banja, on the part of the
main promenade that had been the town center of sorts before the promenade was extended
through the park and further to the west. The architect is unknown. The building consists of a
body with two massive vertical wings, one rectangular in plan and the other with a semi-circular
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end. The rooms are distributed along the east, north and west facades, using the best views,
whereas on the south there were long terraces for sunbathing and enjoying the fresh air of the
mountain woods. The building is raised from the ground, on a platform which was used as the
garden terrace of a restaurant on the hotel’s first floor and was also intended as a way of
establishing contact with the wooded slopes that form the backdrop. The main entrance to the
hotel and the reception, the entrance to a garage, a pastry shop and other shops were located
underneath the terrace and at street level. All of these efficiently solve the problem of sloping
terrain [11]. During the 1980s, hotel was renovated and during this process another floor was
added, along with the visually emphasized roof. The expansion was carried without too much
appreciation of original building’s architecture which resulted in complete altering of its
modernist image [12].

a)
b)
Figure 6. Niška banja, before and after intervention: а) Hotel Milenković, during the 1930s
[11], b) Hotel Partizan, today (Photo by autor)
Conclusion
Modern building are subjected to processes of degradation with time, which leads to a
situation in which they became unable to fulfil the purpose for which it were built. Large
number of buildings from this period, especially hotels, became obsolete and abandoned.
According to the contemporary conservation theory and practice, building must be continuously
used and updated in order to delay its inevitable decay Adaptive reuse is considered to be an
important strategy towards the conservation of cultural heritage. Some countries introduce tax
discounts and similar tools to stimulate hotel developers to consider renovating old and
abandoned buildings. However, the opportunities for the adaptive reuse of modern buildings,
with their specific typologies, are not as easily realized as those for traditional, less functionally
determined building typologies. This can lead to problems when proposals for adaptation and
renovation of buildings recognized as architecturally or historically important are reviewed.
Procedures must be instituted to rationalize this process as much as possible, both through the
adoption of design guidelines and with the establishment of design review boards and
commissions consisting of trained professionals. The absence of guidelines lead inevitably to
deterioration of heritage buildings.
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RESHAPING THE SPA TOURISM – MODELS
FOR TRANSFORMATION OF SPA HOTELS, THE CASE OF NIŠKA BANJA
Milan Brzaković1, Branislava Stoiljković2, Marko Nikolić3
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Abstract: The construction of hotel facilities started in 1930s and reached its peak, in
both a qualitative and quantitative sense, in the short time period from the mid 1960-s to
the mid-1970s. Several decades have passed since those times and yet the majority of
today’s hotel accommodation capacity still originates from the period of Socialist
modernization. Although critically acclaimed, majority of these objects doesn’t meet
modern requirements. Buildings can become obsolete for a variety of reasons, however,
even though their functional erosion is often faster than their physical ruin, they still
possess many of the qualities we consider desirable. This emerging need for
transformation of celebrated, but outdated hotels into a contemporary facilities is both
highly delicate architectural challenge and potential risk, since it includes treatment of
important, but unprotected modern heritage.
The primary objective of the research is to investigate whether existing hotels can fulfil
the requirements of modern spa tourism, and to explore successful design approaches for
their potential upgrade. The research covers hotels built during the first half of the 20th
century in the area of Niška Banja.
Key words: hotel architecture, adaptation, revitalization,

1. Introduction
In recent years, along with the rediscovery of the relaxation tourism, more attention has
been paid to the architecture of spa centres. The thoughtful selection of materials, lighting,
pleasantly designed environments, the variety of offered services and designs within a single
facility are the key elements of modern spa tourism.
The construction of hotel facilities started in 1930s and reached its peak, in both a
qualitative and quantitative sense, in the short time period from the mid 1960-s to the mid1970s. Several decades have passed since those times and yet the majority of today’s hotel
accommodation capacity still originates from the first half of the 20th century. Although
critically acclaimed, most of these objects doesn’t meet modern requirements. At the time of
changing economic circumstances, revitalization of existing buildings is an increasingly
popular approach. Buildings can become obsolete for a variety of reasons, however, since their
functional erosion is often faster than their physical ruin, they still possess many of the qualities
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we consider desirable. This emerging need for transformation of celebrated, but outdated hotels
into a contemporary facilities is both highly delicate architectural challenge and potential risk,
since it includes treatment of important, but unprotected modern heritage. As highly functional,
multipurpose commercially driven structures, hotels are subject to continual adaptation in order
to avoid perception of functional obsolescence and to convey a sense of being modern and upto-date. Thus, any preservation efforts for hotels must recognize the constant need to deliver
the most current trends, standards, and amenities in guest services. This leads to adaptations of
the buildings’ size, dimensions, style, and amenities. Many modern hotels have been renovated
in the last decade not only to reflect guests’ expectations in taste and standards, but also in size.
The number of rooms has been expanded and other uses, such as timeshares and condominiums,
have been added to the complexes. As the programs of hotels continue to change, any
renovations or rehabilitations of modern hotels will have to respond to numerous new standards
and expectations [1].
Today, with a high demand for accommodation, especially in urban areas, and a
dwindling number of new sites on which to build, working with existing buildings, repairing
and restoring them for continued use has become a creative challenge for hotel architects and
developers. Nikolić et al. analysed the relationship of the hotel, the city and its architectural
heritage, as well as some of the factors that led to the eruption of alternative models of hotels
[2]. A new type of hotel architecture for the revitalization of built environments, called the
atomised hotel, is primary topic of another research, the one done by Skorup [3]. Bradecki &
Uherek-Bradecka investigated possibilities for renovation and modernization of hotel buildings
and presented case studies [4]. The starting point in this research are architectural issues of
existing hotel facilities and the possibilities of their revitalization in terms of program and space.
The primary objective of the research is to investigate whether existing hotels can fulfil
the requirements of modern spa tourism, and to explore successful design approaches for their
potential upgrade. The research covers hotels built during the second half of the 20th century
in the area of Niška Banja. It begins with an overview of historic information and relevant
literature where different contemporary design strategies of architectural revitalization are
discussed. The comparative analysis was used to determine in which extent the existing hotels
fail to meet current technical standards, and to recognize the shortcomings and limitations in
the physical structure and architectural layouts. Recommendations for further interventions and
models of transformation are presented in the discussion section.
2. The Hotel Life Cycle
Hotels are continually being updated [Table 1]. Renovation work and refurbishing are
necessary for the financial health of hotels and, each year more money is spent on these
activities than for the construction of new hotels. There is a need to replace worn-out soft goods,
such as wall coverings, carpets, and drapery, approximately every five years. Case goods,
including beds, furniture, and some equipment, require replacement every 10 years.
Modernized mechanical systems, up-to-date lighting, new plumbing fittings and other extensive
changes are called for every 15 to 25 years [5].
Table 1. Renovation cycle of existing hotels [5]
Stage
6-year refurbishment
12-year major overhaul

Cost/Room
6000 – 15000 $
25000 – 40000 $

50-year “gut renovation”

> 60000 $

Scope
Replace carpets, fabrics, vinyl wall covering, repaint
Repeat above plus upgrade systems and equipment
Repeat above plus change functions, circulations, etc.;
consider exterior renovation

63

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

Ronstedt & Frey claim that a 30-year old hotel where only the carpet floors, furniture,
and paintwork have been renovated, often only remains useful as a building shell. It has to be
fundamentally refurbished and cannot simply be renovated anymore. After 30 years, however,
it is often the case that floor plans do not suit contemporary requirements anymore; that the
rooms have become too small, and the back of the house zone is too large, often necessitating
conversion of the building shell [6]. The most usual problems present in hotel buildings this old are:
 The net room area usually only amounts to 30% of the gross floor area, instead of
the 50% common today;
 The guestrooms and bathrooms are too small;
 The circulation areas are too large, but the lifts too small;
 The back of the house occupies one third of the total area, instead of one sixth;
 Circulation routes from the kitchen to the guests are too long, especially to banquet zones;
 The entrance is not at ground level;
 The restaurant does not have ground-level street access;
 Parking spaces are lacking.
However, there are many details which make a hotel more renovation-friendly and reduce
the costs of renovation, such as: using steel door frames instead of wooden ones (can be
continuously repaired and painted); coats of paint instead of wallpaper; non-disruptive
adhesives or split-fleece for carpet flooring costs less than removing carpets later and permits
faster renovation periods; plasterboard lower ceilings can be renovated by simply giving them
a new coat of paint, while grid ceiling or panelled ceilings cannot be renovated and soon start
to look shabby when they become dirty; using chromed fittings that are always fashionable
while special surfaces are subject to changing trends, etc. [6]
3. The Scale of the Intervention
As highly functional, commercially-driven structures, hotels should be subjected to
continual adaptation in order to avoid the perception of functional obsolescence and to convey
a sense of being modern and up-to-date. Improvements in operational efficiency, and to backof-house facilities to provide better services and to boost staff morale. With ultra-efficiency
comes the reality that any future changes in use will likely require alterations or, in extreme
circumstances removal or demolition of specific features to accommodate new ones, a
sentiment expressed and accepted by some architects at the time. A fresh look to an existing
hotel is often essential in order to compete with a new or recently renovated hotel nearby.
Hotels can be renovated in order to improve their sustainability. Targeting a growing segment
of the public interested in sustainability leads to renovations that make a hotel more ecologically
friendly, often with the goal of obtaining LEED certification. [1, 5].
Besides regular replacement of soft and case goods, hotels frequently alter existing space,
such as enlarging a successful restaurant, adding an exercise facility or business centre, or
converting an underutilized nightclub to another use.
Renovations of a major scale involve the complete overhaul of an existing hotel. The
existing building places serious constraints on most renovation projects and these must be
addressed during the design process. While initial building surveys strive to be as complete as
possible, contractors or others on the team inevitably discover unknown existing conditions.
Sometimes the builders uncover magnificent details which the owner or designer wants to
incorporate into the finished project. At other times, serious deterioration is only made evident
after demolition. Both budgets and schedules for renovation projects can be substantially off
their initial projections as a result of these unforeseen conditions. This is a gamble for all
renovation projects and contingencies must be built into design, documentation, and
construction budgets to cover these possible costs [5].
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Reflagging an existing hotel, changing from one hotel brand to another, usually requires
alterations to meet a new hotel company’s rigorous brand standards, which might include new
bathroom configurations, additional public spaces, or upgraded back-of-house facilities to
facilitate a new level of guest services.
Often, if property space permits, hotels have added rooms on additional land, by
constructing a new wing that connects with the original structure in order to meet market
demands and realize greater profits. Small-scale additions allow hotels to meet changing
demands and increase profits. The need for supplementary guestrooms, a conference facility,
fitness centre, or countless other items can be met by additional construction. The addition must
complement the hotel’s layout and organization – new public areas connected to the lobby,
guestroom floors located close to existing elevators, or service areas adjoining the current backof-house on lower floors. On urban sites, where there is the impetus to add extra floors on top
of a building, one must consider the carrying lads of the existing structure, plus the capability
of elevators to be extended and their adequacy to serve more guests. An addition can also be to
an adjoining site. These new developments, which do not substantially alter the hotel itself
physically, reflect a new trend in the hotel industry: providing the services and amenities of a
larger facility without expanding the size of the hotel itself. The combining of two segments
can give a totally new identity to an existing hotel [1, 5].
4. Comparative analysis of the characteristics of existing facilities and the
minimum conditions recommended by normative matter
Serbia is among those European countries that have a great number of spas, but even more
unused thermal and mineral springs. In spite of this, Serbia still lags behind the other countries
of the region, like Hungary and Slovenia, in terms of the development of spa tourism. In the
past decade, the tourism in Serbia has been experiencing recovery and the number of tourists
visiting spa resorts has been gradually increasing. Particularly interesting is the case of Niška
Banja, once the third most-visited spa in Serbia, located on the main road Niš-Sofia, 10 km
southeast of Niš [7]. Hotel accommodations in Niška banja consist of hotels Srbija (built in
1932), Partizan (built in 1935) and Ozren (built in 1937). Hotel Srbija has been significantly
devastated and the process of its reconstruction was stopped without any plans to continue.
Therefore, this hotel will not be included in the research. Hotels Partizan and Ozren are both
currently out of use. Hotel Partizan is significantly devastated in fire outbreak in 2018, while
hotel Ozren is recently sold to the new owners [10].
4.1. Results
The central part of this study is comparative analysis of the characteristics of existing
facilities and the minimum conditions recommended by normative matter [8, 9]. Analysis
covers all the parameters that are referring to spatial organization and architectural features of
the building included in normative matter. Main spatial relations and requirements investigated
in this research are: car parking space, building entrances along with the reception area, lifts,
restaurant (and other catering facilities) along with the public toilets, and the structure and size
of the guestroom floor.

a)

b)

Figure 1. Guestroom floor plans: а) Hotel Partizan b) Hotel Ozren (drawings by authors)
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Hotel Partizan (Table 2) is raised from the ground, on a platform which was used as the
garden terrace of a restaurant on the hotel’s ground floor. The main entrance to the hotel and
the reception is underneath the terrace and at street level, but there is no driveway access for
cars. Except for the few public parking places next to the street, there is no hotel’s parking.
Through the main entrance vestibule guest enters the reception area on the basement level with
the grand staircase and elevators connected to the upper floors. The catering facilities
(restaurant and café) are on the ground floor. The accommodation capacities consist of three
guestroom floors (Figure 1a) and some additional guestrooms on the ground floor, and include:
single rooms (32%), double rooms (62%) and suits with kitchen (6%).
Table 2. Comparative analysis results – hotel Partizan
Hotel

Partizan

Car parking spaces per room
ratio

5*
1:2
1:1
Car parking space
Underground car
Ground level car
separated from
parking space as a part
parking space next to
building, but removed
of the building
building
more than 300 m
Main entrance separated from staff and delivery entrance
Main entrance with a canopy and vestibule
Covered driveway access (drop-off) to the main entrance – for cars
Covered driveway access (drop-off) to the main entrance – for busses
Separated entrance for (guests’) luggage
Reception area is integrated into main entrance lobby
Reception area is independent room, separated from main entrance lobby
Guest elevator
Additional guest elevator
Staff elevator
Freight elevator (over 3 floors)
Elevator for guestroom floors food delivery (over 3 floors)
Square metres per seat
1* & 2*
3*
4*
5*
min. 1,50 m2
min. 1,70 m2
min. 1,90 m2
min. 2,00 m2
128
113
101
96
Toilet cabins (C) and urinals (U) per number of guests
max. 80
max. 180
max. 550
more than 550
1C
1C + 1U
2C
1C + 2U
3C
2C + 3U
4C
3C + 4U
2C
2C + 2U
1*
2*
3*
4*
5*
Single room
1min. 10 m2
min. 12 m2
min. 14 m2
min. 16 m2
min. 18 m2
16/16
(100%)
Double room
min. 14 m2
min. 16 m2
min. 18 m2
min. 20 m2
min. 22 m2
4/31 (2%)
12/31 (40%) 15/31 (48%)
Suits with kitchen
min. 21 m2
min. 23 m2
min. 25 m2
min. 27 m2
min. 29 m2
3/3 (100%)

Position of car parking space

Main entrance

Reception area
Elevators

Restaurant (and other
catering services) size

Public toilets

Guestroom floors

Legend

> 1:5

2*
1:5

3*
1:4

4*
1:3

Requirement met by the current layout

The main entrance to the hotel Ozren (Table 3 and the reception is at street level, which
is actually the main walking promenade. Because of the position on the promenade and next to
the park, driveway access to the building is not possible. There is no restaurant as a part of the
building, only café on the ground floor, but there is a conference room on the first floor of the
hotel. The accommodation capacities consist of four guestroom floors (Figure 1b), based on a
double-loaded corridor plan configuration, and include: single rooms (31%), double rooms
(60%) and studios (9%).
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Table 3. Comparative analysis results – hotel Ozren
Hotel

Ozren

Car parking spaces per room
ratio

5*
1:2
1:1
Car parking space
Underground car
Ground level car
separated from
parking space as a part
parking space next to
building, but removed
of the building
building
more than 300 m
Main entrance separated from staff and delivery entrance
Main entrance with a canopy and vestibule
Covered driveway access (drop-off) to the main entrance – for cars
Covered driveway access (drop-off) to the main entrance – for busses
Separated entrance for (guests’) luggage
Reception area is integrated into main entrance lobby
Reception area is independent room, separated from main entrance lobby
Guest elevator
Additional guest elevator
Staff elevator
Freight elevator (over 3 floors)
Elevator for guestroom floors food delivery (over 3 floors)
Square metres per seat
1* & 2*
3*
4*
5*
min. 1,50 m2
min. 1,70 m2
min. 1,90 m2
min. 2,00 m2
There is no restaurant as a part of the building, only cafe. For this purpose,
hotel relies on its close relation to hotel Partizan and surrounding
restaurants.
Toilet cabins (C) and urinals (U) per number of guests
max. 80
max. 180
max. 550
more than 550
1C
1C + 1U
2C
1C + 2U
3C
2C + 3U
4C
3C + 4U
2C
2C
1*
2*
3*
4*
5*
Single room
1min. 10 m2
min. 12 m2
min. 14 m2
min. 16 m2
min. 18 m2
30/30
(100%)
Double room
min. 14 m2
min. 16 m2
min. 18 m2
min. 20 m2
min. 22 m2
38/58 (60%) 22/58 (37%)
1/30 (3%)
Studio
min. 18 m2
min. 20 m2
min. 22 m2
min. 24 m2
min. 26 m2
8/8 (100%)

Position of car parking space

Building entrance

Reception area
Elevators

Restaurant (and other
catering services) size

Public toilets

Guestroom floors

Legend

> 1:5

2*
1:5

3*
1:4

4*
1:3

Requirement met by the current layout

4.2. Discussion
Results clearly indicate a lack of parking space, which is not surprising given the year of
construction of these facilities and the degree of traffic development at the time. Both hotels do
not have garages (underground nor above ground), neither open parking spaces. While they
were in use, both hotels used only parking spaces along the main street, located in a public area
and at a disposal of everyone, not only their guests. When it comes to parking area and driveway
access to the main entrance, the current regulations allow exceptions when it comes to facilities
in the historic core where adding these features would require serious alterations of the existing
condition of the built environment. However, this is not the case with analysed hotels, and their
condition needs to be improved.
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The existing elevators meet the minimum requirements – in each of the facilities there is
at least one elevator for guests, while in hotel Ozren there is no staff elevator. Although having
staff elevator is not compulsory, the current literature recommends it in cases similar to this.
Catering facilities are, for the needs and standards of a modern hotel, very small. Hotel
Partizan contains a restaurant and a café whose areas are negligible compared to the capacity
of the hotel, while the hotel Ozren is completely extroverted in this regard, relying completely
on the restaurants and bars in the neighbourhood.
The guestroom floors of both hotels have certain shortcomings in their spatial
organizations. Although earlier built, hotel Partizan, has more comfortable guestrooms that
would fall into highest categories, according to today's recommendations for room size.
However, its spatial organization is reminiscent of city hotel solutions, with rooms that do not
contain any balcony – feature so prominent in spa hotels. On the other hand, majority of
guestrooms in hotel Ozren have balconies, but they are significantly smaller. In both cases,
there is an outdated typology of guestroom capacities – almost exclusively single and double
units, with a handful of suits or studios, and completely without family rooms, content very
popular in today’s spa hotels.
Conclusion
According to the conducted research, it is possible to classify the recognized problems
into three groups: adaptation of accommodation capacities, lack of hotel amenities and
complete absence of parking space. Transformation of the accommodation capacities should
start with the adaptation of the rooms to the dimensions required by the normative matter for
the planned category of hotels. In comparison to double rooms (that make majority of the
accommodation capacities and probably define hotel category), single rooms are well
undersized and should be enlarged, if that is possible. Even more important is to make the
structure of accommodation capacity more diverse by introducing different types of rooms
(family rooms and various suits). In order to make spa hotels more interesting to potential
guests, it is necessary to enrich them with additional amenities featured in this type of building
– spa and wellness centres, recreation areas and various catering facilities). This would require
serious, meticulously planned interventions that would certainly alter existing volume of the
building. The problem of parking is the most demanding in terms of space, but it can be solved
by building underground parking on the existing plot with significant consolidation costs, or,
even without changing the hotels existing volume – by buying one of the neighbouring plots
and making parking on it.
The used evaluation systems of existing hotels can be extended to other areas not covered
by the considered normative matter, such as fire protection or accessibility of the facility for
people with disabilities. Furthermore, by including larger number of hotels in research, it would
be possible to recognize omnipresent problems and define the model of revitalization for whole
typology.
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Abstract: The COVID-19 pandemic has brought significant changes in the daily lives of
people and societies. Extended stay within housing unit could potentially lead to multilayered psycho-social conflicts which may, to a certain extent, be induced by the inability
of the built environment to adapt to the emerging dynamics of housing and work functions.
This issue particularly affects young population that has been forced to spend their time
in conditions of intensive togetherness with other family members. The extent to which
spatial qualities influence the quality of life, education, work and leisure during the
pandemic was examined on the example of housing in Southeastern Serbia by conducting
a survey among students of architecture who, in addition to age qualifications, possess
certain knowledge necessary to identify housing problems. Examining their observations,
needs and living conditions, the authors made conclusions about the extent to which the
housing environment has managed to respond to the current health situation. The
opinions of the respondents and the analysis of the interdependence of the health and
housing crisis are of special importance for reviewing the current housing models and
defining measures to improve their sustainability in the times to come.
Key words: Housing, COVID-19, Sustainability, Survey Research

1. Introduction
The COVID-19 pandemic has fundamentally changed the world, especially in the context
of education, training, work and leisure. In the recent period these changes have affected each
individual, regardless of age or economic status, in the population of Serbia and worldwide.
Young people, as a particularly vulnerable social group, were exposed to multiple pressures
during the lockdown and restricted periods, which basically stemmed from physical and social
constraints. Physical space of living is the centre of complex social functions and is closely
linked to health, both directly and indirectly [1]. Potential conflicts arising within the spatial
and functional framework of housing can leave serious negative consequences on members, but
also on the family as a whole. In order to assess the housing conditions and occupants’ needs
during the pandemic, a survey of young people who live on the territory of Southeastern Serbia
was conducted. The motives for doing research were to provide an empirical basis for reviewing
and remodelling housing in the light of emerging health circumstances. The collected data refer
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to the quality and constraints of the belonging housing space, the priorities of housing
exploitation, the individual needs and aspirations of the respondents and the general needs of
the family group. The main research objectives were to identify the spatial preferences that have
had significantly increased the risk of virus spreading and negatively affected the functions of
living and working, especially in terms of the needs of young people in Serbia.
2. Research method
The research was conducted in order to observe and better understand the impact of the
built environment on the changed living patterns in pandemic era. The survey model is based
on the professional opinions of the implementers about the relevant aspects of housing comfort
and potential barriers to realization of live and work functions within the residential space. The
target group of respondents are first-year students of the Faculty of Civil Engineering and
Architecture at the University of in Nis (Southeastern Serbia), who attended classes from home
and who, within the current study programme, got acquainted with the methodological
foundations of architectural design and basic quality standards of housing. The questions refer
to the current living, education and work conditions incurred by the implementation of special
measures for protection and suppression of the virus (distance learning, part-time work,
lockdown restrictions - stay at home order, etc.). The survey was conducted in the period from
March to June 2021, using the online survey via the Microsoft Teams platform. The data were
archived within the implementers' account on Teams, without collecting the personal data of
the respondents. After the data processing has been done, the conclusions about the qualities
and disadvantages of housing are drawn. The paper identifies the spatial factors affecting the
health crisis and family dysfunction that are based on this qualities and disadvantages.
3. Contextual background and earlier challenges
In the conditions of prolonged transition and other circumstances in Serbia at the
beginning of the 21st century, which required fast and efficient reform of the system at all levels
of planning and management, urban and architectural practice proved to be quite inert and
inefficient. Illegal construction, inaccuracy of competent services and control system, neglect
of current and long-term interests of the society have left far-reaching negative consequences
on housing quality aspects. The preponderance of the quantitative over the qualitative in the
conditions of the so-called “investor construction” has resulted in a minimal, and undersized
space in which the basic housing functions are often in conflict. The uniformity and rigidity of
space contributes to the rapid obsolescence of the housing stock, which due to poor adaptability
to changes in the natural and created environment provides very limited opportunities for
exploitation [2]. Due to the financial constraints, a large number of households are forced to
live in place that does not correspond to the development specifics of the social group. Life in
such an environment becomes a serious frustration and “a necessary evil” of the financial
impotence of its members. An additional problem is the fact that apartments are often sold on
the market with the rooms that does not actually meet the defined member and area standards,
which results in overcrowded housing. The trend of shrinking and overlapping functions within
the living zone is particularly present, solely motivated by space reduction. In this manner, the
elementary health and functional criteria of living collapse and create an unsuitable physical
framework for conducting psychosocial and biophysiological functions. This especially affects
young people who, due to the need to differentiate themselves from others as the dominant
feature of adolescence, strive for individuality and isolation [3]. Previous studies have shown
that a large number of residents live with their parents even after late adolescence, often starting
a new family in the same physical and social environment. This further complicates housing
needs, and substantially deepens the problems of unsuitability and lack of space. In inadequate
spatial conditions, dysfunctional relationships and the generation gap are intensified by the
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forced integration of family members, where the elementary need for solitude and isolation
from others is largely neglected. These disadvantages of housing are becoming especially
important during the pandemic because the regime of space exploitation has become much more
complex, dynamic and intense.
4. Survey Research
The survey of COVID-19 living conditions included the opinions of the respondents
during different periods of the pandemic - during the state of emergency (March-May 2020)
and the period after it (from May onwards). In the quantitative part of the research, an analysis
of housing status, overpopulation and dominant household types was conducted. In addition,
the authors investigated how the spatial characteristics of the housing unit affected the lives of
young population during and after the state of emergency, whether and to what extent their
needs for education and solitude were met. Life processes, advantages, obstacles and
disadvantages of the spatial framework of living functions are more thoroughly researched. The
following study describes the sample and type of collected data and presents the final
examination results, interpreted through numerical indicators.
4.1. Sample Description
The research was conducted on a sample of 177 male and female respondents aged 18-20
who live on the territory of Southeastern Serbia. All research participants are students of
architecture at the Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, Serbia,
who followed the classes online from their homes during the examination.
4.2. Survey Content
The first section investigates the general features of the respondents and their family: age,
gender, number and structure of family members. The second section consists of the questions
about housing physical preferences: total size in square meters, number and type of rooms,
detailed preferences of the living room and bedrooms, number and type of technical services,
belonging outdoor space preferences, indoor quality in terms of natural lighting and ventilation.
The third part refers to the patterns of living space exploitation during isolation and eventual
self-isolation of some of the household members: living, working and learning modalities,
observed shortcomings of spatial organization.
4.3. Results
The vast majority of respondents have lived in community with their parents during the
ongoing pandemic. The most common household structure is a four-members nuclear family
(mother, father and two children) with 41%, followed by extended and multigenerational
households with 34%, three-members nuclear family with 12%, five-members nuclear family
with 8%, two-members households with 4% and other mixed households with 1%. Fourmembers households that live in apartment occupy the average floor area of 69 m2, or 17 m2
per member. The results coincide with the statistical data according to which the average floor
area of an apartment in Serbia is 68.9 m2 [4]. Although the obtained results correspond to the
minimum European standards of 15 m2 per occupant, they are far smaller than the average floor
area per occupant recorded in European Union countries and USA [5].
The most common functional scheme of the living area is the living room-dining-kitchen
in the open plan (without partitions) with 50% (Fig. 1). Earlier research on housing conditions
in Serbia [2] as well as the conducted survey showed that in apartments with family households,
the living room often includes the sleeping function, which can be considered as an
inappropriate and forced solution. In many cases, the living room is also used as a space for
work and education because there are no adequate physical conditions for performing these
functions in separate zones (Fig. 2).

72

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

Figure 1. The review of functional schemes of the living area

Figure 2. The review of living room additional functions
As many as 40% of respondents (young adults) share a bedroom with someone (usually
with brother or sister), which further complicates isolation from the family group and the proper
development of the young person. 25% of the respondents had a case of virus infection in the
family. For the needs of self-isolation, the bedroom was mostly used (86%). The space shared
with the infected was in most cases a bathroom, which is the expected answer, given that a large
number of respondents have only one toilet (47%), of which one third is not naturally ventilated.
Isolation period has conditioned the more intensive use of terraces. Among the respondents,
many of them do not have terrace or its floor area is inadequate for a longer stay (4-5 m2 for
terraces with access from the living room). As the main shortcomings of the spatial organization
observed during pandemic, the respondents mentioned the lack of space for work, education
and isolation. Many of them used a common space for online education (living room or shared
bedroom) which hindered the monitoring of classes. When asked to what extent the pandemic
has changed the living, education and work conditions of their household, the largest number
of respondents answered "to some extent" (35%) and "significantly" (25%) (Fig. 3).
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Figure 3. Respondents' observations of altered living conditions during the pandemic

5. Discussion
The discussion that follows refers to the analysis of the obtained results in the context of
the newly emerging health crisis. In the current market and social circumstances in Serbia, there
is a noticeable tendency of reducing architectural standards, which reduces the organizational
and functional qualities of space. In the era of pandemic, an overcrowded and overloaded homes
bring potential risks to the spread of the infection, as well as for increasing the conflict between
activities performed in the same space. The whole situation particularly affects young
population who, in addition to the basic needs for seclusion, now also need special conditions
for online education. Uniformity in expression, which implies a simplified and rather reduced
scheme of using space without clear zoning, can be a serious problem in the new circumstances.
The tendency of expanding personal and narrowing the common space faces severe restrictions
in no clear zoning area with intertwined functions. Rethinking existing and defining new
housing models that will provide greater adaptability of space to current and future crises is an
urgent requirement of professional action. In the period before pandemic, the changed lifestyle
which implies dynamic life and performing activities in communion with the other household
members brought the modern trend of uniting functions within one open zone, represented all
over the world. In Serbia, however, this trend is primarily motivated by the intention of reducing
space and providing the necessary lighting of the living area. A high degree of incorporation of
dwelling space has caused a one-sided, eventually two-sided orientation towards outer space.
In order to get the necessary daylight, the contents in the living zone are combined. In the
conditions of permanent housing crisis, families consciously decide to live in apartment where
initially or over time certain non-complementary housing functions are performed at the same
time and place, thus sacrificing the overall quality of life. A living room in which sleeping or
longer working is planned cannot be considered as a common room for gathering the family
members, nor as an individual room in which, in accordance with psychological and physical
needs, it is possible to occasionally separate oneself from the group. If the possibility of optional
partitioning of space is not foreseen in advance, such spaces, in the conditions of intensive
exploitation, can lead to serious conflicts in the performance of living/working functions. This
also endangers the health and hygiene criteria for longer staying indoors, as well as the fact that
a large number of households do not have an adequate terrace for outdoor staying. This practice
can lead to serious problems and outages in the developmental cycle of the family, as well as
to an increased risk of virus spreading.
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Conclusion
It is evident that the ongoing pandemic has caused a global health crisis, but also left farreaching consequences on people's lives by developing new scenarios and interactions among
occupants within the residential space. The global crisis has deepened the existing housing crisis
in Serbia, which primarily implies inadequate living conditions in an overcrowded and
dysfunctional space. The analysis of opportunities in contemporary construction indicates the
absence of initiative and positive thinking on the topic of sustainable and socially responsible
action, which has been especially pronounced during the pandemic. In the ubiquitous
conventional planning concept, the higher level of the system dominates the lower level, with
interdependence being one-way and irreversible. The variability in the system, which is the
basic feature of resilient cities, requires a comprehensive development strategy of planning and
construction that will create favourable programme support for overcoming the negative effects
of the new crisis, as well as the future changes that will evidently occur in the world. The
emerging health crisis has raised the issue of housing correspondence with unpredictable
programme flows that will continue in the future. The phenomenon of hyper-exploitation of
residential space which has been transformed into a hospital room, workplace or classroom,
requires flexibility, systemic openness of the physical environment. In order to prevent the virus
spreading and other negative consequences of intensive togetherness and related problems in
lockdown, it is necessary to define a new spatial and programme framework that will be the
basis of prevention, i.e., mitigating the effects of a pandemic within physical environment. This
would mean improving the functional performance and exploitation qualities of housing that
should have the ability to absorb, recover and prepare for future crisis, as an imperative
requirement of resilience and sustainability.
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RE-THINKING A CITY WALL OF SHARM-EL-SHEIKH
Natasa Zivaljevic-Luxor1, Nadja Kurtovic-Folic2
National Heritage Foundation, Belgrade, Serbia

Abstract: The administrative authorities of Sharm-el-Sheikh in South Sinai (Egypt)
announced their intention to build a wall around the city. It came into operation a few
years after Trump's The Wall, and related with it or not, this decision contributed to
public discourse on a wall as a socially engaged element. Numerous historical evidence
speaks of a wall as a tool for the implementation of an urban policy and execution of a
firmly predetermined agenda - or simply - a wall as a blunt statement. Having a radically
different global context nowadays than in the times when city walls were common
features, we thought over the (ab) use of a wall.
Key words: The wall, Egypt, architectural history, urban development, society
1. Introduction
A city wall of Sharm-el-Sheikh, with the length of 36km, has been set in operation in 2021.
Nowadays, Germany and rest of the world mark every 9th of November in memory of
the end of the wall, which divided East and West Berlin from 1961 until 1989. This wall ceased
to exist together with the inner German border, 1393km long, leaving an impression that human
kind reached heights where urban walls are outdated and redundant.

Figure 1. (left) Aerial view of Berlin wall 1961-1989 and (right) The Wall
(Donnan, Sevastopulo, & Webber) 2016-ongoing
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Figure 2. The Wall and the new landmark of the USA-Mexican border
created in September 2021

Figure 3. West bank and Jerusalem walls (UN, 2005)
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However, in 2016, the administration of the 45th President of the United States started
the immigration policy about Mexico based on a wall. It is a fence along the 3145km-long
border from Pacific to Atlantic Ocean, which was later named The Wall. This phenomenon
caused the previous impression to disappear (Fig. 1). Once again, the wall became a tool for
implementation of an urban policy and for the execution of firmly predetermined agenda. In
other words, a wall became “a statement”. Other effects were expected to follow such huge
intervention in urban landscape, but their scope was unclear and the subject required further
research. A research centre was established on Mexican side of the border for continuous
monitoring and research. In addition to the effect to the surroundings, The Wall provoked global
reconsideration of walls in urban landscape as tools for execution of urban policy.
According to Donald Trump, the inspiration for The Wall (Fig 2) came from the Israeli
West Bank barrier. It was built in 2000-2003, with total length of 708km. New wall of
Jerusalem is part of that barrier, and it is many times longer than old city wall (Fig.3). It this
case it is not a fence but a full concrete wall without gaps. However, the common feature in
both cases is that walls were used as tools for executing urban policies.
In 2015, Europe got another “wall” at the Hungarian-Serbian border, which consists of
523km long wire fence, established to protect Central European countries from immigrants
passing through Serbia, mostly coming from Syria and Afghanistan.

Figure 4. Wire barrier at the Hungarian-Serbian border
(Photo by Delmagyarorszag/Schmidt Andrea)
Finally, The Wall got another decedent in the city wall of Sharm-el-Sheikh, at the Sinai
Peninsula, which was initiated in 2016 and set in operation in 2021. This wall is the subject of
the case study which is the focal point of this paper.
2. Brief overview of state, research of Sharm el-Sheikh border and reflexion of
Egyptian tradition on the subject
Sharm el-Sheikh was one of many Red Sea tourist-resort towns that offered coral reefs
and warm/clean seawater as main tourist attractions. However, it stood out among them and
grew fast into well branded-place with sustainable social cohesion and winning urban strategies.
It is located at the most southern point of Sinai Peninsula, at the joint of the Gulf of Aqaba and
Red Sea, between the sea and the Mount Sinai, in a desert, at the Far-West Asia. Its urban
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strategy included several features that were similar to development of Las Vegas in its first 50
years from foundation. A permanent settlement on the location of Sharm-el-Sheikh did not exist
before the 20th century due to objective reasons which were then resolved relatively fast and in
a sustainable way. That included potable water, energy, food supply and environment
protection. The core of its economic development was in well-chosen and diversifying tourist
strategy - high-profile hotels and casinos on one side and on the other water sports promoting
healthy life style, a crime-free, poverty-free, family-friendly urban environment. The important
advantage of Sharm el-Sheikh is a microclimate that allows all year occupancy (it has much
more pleasant winters than Europe and Russia and more pleasant summers than Gulf countries).
From an urban experiment Sharm el-Sheikh became a profitable project: the town of under 40
thousand inhabitants generated up to 4% of Egyptian GDP (roughly 80 million inhabitants)
with its 20% share of total number of tourists in Egypt. It became in short time “a love-brand”
(in simple words, a place where one loves being without need to explain reasons). In the most
successful years, the airport of Sharm el Sheikh was used 30-40% of its full capacity is roughly
6 million passengers per year, and 60-70% of accommodation capacity which reveals strong
ambition and planning far in advance. As such it became the target of terroristic acts aiming at
changing rules of tourism revenue share and regional political economy.
2.1. State of research
Scientific research of Sharm el-Sheikh has been mostly focused on impact on terrorism
(Hassan & Salem, 2021), on its economic performance (Meaghan-Walsh, 2020), relations to
Israel or criticism of tourist strategy created by local authorities. The wall has been built for
3¬4 years and its completed only recently, which explains why this topic was not previously
examined in scientific research, although widely discussed in media (the guardian, 2019) (al
araby, 2019). Precisely due to the lack of more complete data on the various effects that the
wall has in various areas of life in the city and in the environment, this paper can be considered
a precursor to comprehensive research.
2.2. Walls in urban tradition of Egypt and in the Arab World
Brief reminisces of cities of ancient Egypt, e.g. Thebe, Tell-el-Amarna, and Kahuna bring
up images of walls which define them. All over Arab world and Israel, walls dominate urban
landscape. That tradition never changed throughout Egyptian history and it spread across the
region, which was mostly inhabited by nomads; this architectural tradition came from Egypt to
them, as much as it did to Europe in Old Age and the rest of the world via European influence
during New Age. The cities (which would be considered quarters in nowadays terms) existed
as entities of their own, due to surrounding walls. Dominance of a wall, which is widely
associated with Egyptian architectural tradition, is visible across North Africa and the Arab
Peninsula; some of the examples of fortified urbanities are medinas - centres of social and
economic life and (fortified) monasteries - typical for the area. However, the most obvious use
of perimeter walls is the one for living quarters - “towns”. Walls were then considered
irreplaceable for protection from enemy, diseases, poverty etc. and that did not essentially
change, which partially, can be explained by the unchanged, hostile, natural environment.
3. An urban experiment: the wall of Sharm el-Sheikh
In this case, it is easier to follow the flow of events if we accept paradigm of Sharm-elSheikh as a factory for the purpose of this paper. As a branded place, it is essentially a kind of
a dormitory-included factory, which should repay its investments according to expectations. It
is treated as a factory also by its competitors - other coastal cities at the Red Sea, both domestic
and foreign and as well as the other stakeholders both in state and private tourism elsewhere in
the region e.g. Turkey, Israel and Jordan.

79

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

Figure 5. a) Location of Sharm el-Sheikh b) Aerial view (photo by CNN)
The brand of Sharm el-Sheikh which progressed steadily since 1990s was shaken by
several events, all of them were of political nature, but assumingly of economical intentions. In
last ten years there were a few of them: African spring and deadly shark-attacks in 2011, crash
of the Russian plane over Mediterranean Sea after departing from Sharm el-Sheikh airport in
2015 (after what massive tourism from Russia was banned from Russian side) and COVID 19
pandemic. After each of those events, the authorities of Sharm el-Sheikh made
countermeasures. Those countermeasures were in particular related to:
 Stopping drug trafficking over the desert
 Preventing spill over of poverty which commonly origins in lack of education or in
social isolation. It includes both Bedouins and people from the main land.
 Better control of border with Israel, flux of immigrants and security in general, and
much more, in order to bust tourism again. Those are all demanding issues, which
required adequate action.
The last among the measures was a city wall. This wall has four gates, each with a “peace”
sign (Fig. 5, 7 and 8 ) which is the only decoration of the wall, apart from the sharp shade, both
repeatedly appearing along the route (Fig. 8)
Before Sharm el Sheikh was established, there were no permanent settlements at this
territory particularly due to lack of water sources at the surface and salty brackish waters.
Bedouins, originally settled by Byzantine Emperor Justinian to serve the Saint Catherin
monastery, lived in the mountains and used the coast only occasionally for fishing. Bedouins
mostly resisted modernization and attempts from the state to include their children in
educational system. Some were included in tourism or other industries, others continued their
old lifestyle and some are said to be involved in drug trafficking.
As something created out of necessity, the walls around Sharm-el-Sheikh do not pretend
to have greater and more attractive architectural values. Nevertheless, the relief concrete
structure of the wall, is unequivocally associated with the walls with large pronounced pilasters
that were erected in Ancient Egypt around the complex of temples and pyramids, as well as
around residential complexes and cities.
The authorities of Sharm el Sheikh and the South Sinai Governorate insist that the wall is
multipurpose and very useful. It serves keeping peace and safety, and also protects the sea from
plastic garbage, brought by the wind passing between slopes at the foot of the Mount Sinai,
which was previously collected with huge nets. The authorities aim at the positive reaction by
tourists, because the wall is an embodiment of care for their safety.
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a)

b)
Figure 6. The materialization of the city wall of Sharm el-Sheikh (Photo by CNN)
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a)

b)
Figure 7. One of the gates located near the beduin settlement Ruwaisat
(Photo by Amr Abdallah Dalsh/Reuters)

Figure 8. A peace sign at the city wall f so called City of peace (Photo by TNA)
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4. Discussion: “to wall or not to wall”
Perception of wall in architectural vs. urban space is fundamentally different. Walls in
architecture are normally associated with preservation of intimate space and values, protection
of family or work, private time or personal qualities, and in general - with what is loved,
appreciated or simply needs protection. Architectural walls are about inner structure, hierarchy,
social values, sense and merits, all with domicile connotation. Urban walls carry a different
symbolic, being there to protect collective interests and collective values. Therefore, they may
carry a political statement, an ideological or religious affiliation (which could be associated
with state of war, defence, fear, division, xenophobia, force, power etc.).
It is peculiar that among all examples mentioned the above, only the wall of Sharm elSheikh divides territory of the same state, citizens of the same country and members of the same
community one from another. Therefore, it has some similarities with Berlin wall, but also
relevant differences because Berlin wall served to separate two ideologies enforced by
foreigners, while the wall of Sharm-el-Sheikh is domestic and voluntary. Therefor it leads to
conclusion that the construction of the wall of Sharm el-Sheikh is related to Egyptian tradition
and that it is culturally acceptable, as barrier between civilized, crime-free society and “the
rest”. It seems to be reincarnation of ancient city-wall nowadays, in the 21st c. It could even be
considered as indication of long-term strategy of the Egyptian government to visually redesign
the area to increase resemblance with the mainland (Zivalj evic-Luxor & Mitkovic, 2010),
which is globally associated with the domination of massive walls.
Paradigm of a city as a factory, is not a new one. This paradigm has been widely discussed
in political sense, in the context of “new solidarities and spatial strategies in an urban age” by
M. Greenberg and P. Lewis (Greenberg & Lewis, 2017), inter alia. It seems to be more
acceptable in relation to common state of mind after 2005 which marked the key global ruralurban demographic change. In terms of a factory, the wall can be seen simply as a fence of
industrial-complex, which fully makes sense without need for further explanation. The wall
may also be understood as a proof of the validity of this paradigm, which enables, if we accept
it, that everything else falls into place in a logical order from.
Evidently, the wall can be discussed in many ways - e.g. if it is justified from the point of
view of deliberate creation of public consumption at the time of economic crises, how it affects
freedom of people etc., however, the following aspects stay exclusively in the urban domain:
 The wall as a new landmark, in negative connotation (Fig. 5-8). Its materialization is
combination of walls of Jerusalem and fence-like The Wall which seems to adequately
represents the policy beneath. If full concrete wall means “exclusion” of outer space and
metal fence means “protection” of inner space, this wall is a halfway both. Although
authorities publicly claimed the aesthetic of the wall was important, the layout does not
fully prove it, and the process of choosing design for it should have had a different path,
if the intentions were as claimed.
 The wall serves the urban function, and as said to be built-for, but not consistently.
Considering that the design was not part of a public competition, we cannot know if it was
the best one. At the time of advanced technology, e.g. drones and nanotechnology, it
appears that the wall is there to stop those who can be stopped by a 5-meter wall - illiterate,
ignorant and poor (e.g. those who do not arrive at the airport of Sharm el- Sheikh), and
slow down some of the others. Then again, we can only wonder if this wall can protect
anyone (because a simple toy-drone with a remote control can fly over it) or it is simply
part of an expensive marketing campaign. If the second is correct, we can only wonder if
it will be a permanent structure or a temporary one, as most marketing structures are.
 Finally, question is if the wall disrupts the wildlife and if yes to which extent. Desert
ecosystems are extremely fragile and in this case, the desert is habitat to many small
animals including a desert fox. Such intervention causes habitat fragmentation, which
may lead to extinction of some species. The study done in USA shows that The Wall
interferes with the wild life with varying impact (Fig. 9).
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Figure 9. Impact of The Wall on wildlife (Gorey, 2020)
In this case, the wall as an executor of urban policy, is seen as an element of social and
psychological disruption of the community by part of the public. Having Berlin wall as the
reference, it can be expected that the wall will cause many unwanted side effects for the local
community at social and psychological level.
Concluding remarks: living at the time of walls
As shown the above, human kind entered a period in which urban walls are built for
reasons that are not consistent with current state of technology, and therefore we can consider
that their current noticeable popularity demonstrates “a fashion”, marketing and/or a political
statement. It may also be evidence of new organizational urban form of our age - city as
undisguised factory. Those walls change our urban landscape in a rough manner, interfere with
wildlife which is global concern, but serve urban function for which they were built, although
alternatives exist (conceptually and design wise) which were not considered trough public
discourse. Therefore, such walls can all be considered as forcedly imposed. On the other hand,
it is not possible to conclude if the reasons for imposing them are rightful or not. The walls and
fences, which we witnessed lately more frequently, are part of urban experiments with uncertain
outcomes, which are yet to be revealed through a further research.

Figure 10. The protected area of Sharm el-Sheikh (photo by Reuters)
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The further research is expected to focus on monitoring of social and economic impact as
well as of impact on valuable natural resources towards scientifically proper conclusions. The
research is expected to be interdisciplinary and related to urban strategy, development, aesthetic
of the new landmark as well as to tourism, political economy, social psychology and phenomena
of organizational psychology and branding.

[1]
[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

REFERENCES
Al Araby https://english.alaraby.co.uk/analysis/egypt-building-concrete-wall-aroundsharm- el-sheikh. (2019). al araby.
Donnan, S., Sevastopulo, D., & Webber, J. (n.d.). the Wall. Retrieved JANUARY 27
2017, from Financial times: https://www.ft.com/content/a6ecf4e2-e3eb-11e6-84059e5580d6e5fb
Gorey, E. (2020). Using GIS to Examine the U.S.-Mexico Border Wall's Impact on
Wildlife. Retrieved 2021, from https://www.azavea.com:
https://www.azavea.com/blog/tag/summer-of-maps/
Greenberg, M., & Lewis, P. (2017). The city is the factory. New York: Cornell
University Press.
Hassan, T., & Salem, A. (2021). The Importance of Safety and Security Measures at
Sharm El Sheikh Airport and Their Impact on Travel Decisions after Restarting
Aviation during the COVID-19 Outbreak. Sustainabilty, 13(9), 5216.
Meaghan-Walsh, C. (2020). Created vulner eated vulnerabilities: political economy of t
abilities: political economy of tourism de ourism development elopment. Retrieved
from theses amnd dissertations: https://fount.aucegypt.edu/etds/
The guardian. (2019). https://www.theguardian.com.
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/19/sharm-el-sheikh-locals-lament-wallgoing-up-around-resort.
UN. (2005). www.un.org/unispal. Retrieved 2021, from un.org:
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200423/17/08/2005
Zivaljevic-Luxor, N., & Mitkovic, P. (2010). Studija slucaja Sharm el-Sheikha kao
globalno pozicioniranog postindustrijskog grada XX/XXI veka. PhIDAC 2010, Novi
Sad, 17-18 septembar 2010 (pp. 113-120). Nis, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet Tehnickih nauka, Zbornik radova sa II simpozijuma studenata doktorskih
studija iz oblasti gradevinarstva, arhitekture i zastite zivotne

85

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

HISTORICAL DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL ARCHITECTURE IN BULGARIA
Polina Savcheva1
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bulgaria

Abstract: This paper presents a brief review of the historical development of industrial
architecture in Bulgaria through highlighting some notable examples. Major foreign
influences and key characteristics are outlined for the two main periods of this
development – from the second half of XIX century to the Second World War and from
the Second World War to the end of the 1980s. A third period that is still evolving for the
last thirty years is noted and its features defined as a part of a global trend in industrial
architecture linked with the digital revolution and dynamic changes in the industry after
the 1980s.
Key words: industrial architecture, industrial buildings, factories, architectural history,
architectural design, industrial heritage

1. Introduction
The architectural image of buildings reflects the reality of the social development of the
community or the nation at a given moment in time. Many great discoveries and innovations in
the field of architecture and structural engineering are a result of the ever growing needs of
industrial buildings to be able to accommodate all the necessary equipment and machinery, so
industrial architecture, more than any other type of architecture, shows the latest achievements
of a given period [1]. The first two periods of development of the industrial architecture in
Bulgaria reflect the historical development of the country and are showing the clearly different
approaches of the two politico–economic ideologies. Other factors that had influence upon the
development of Bulgarian industrial architecture are: the economic consequences of the wars
in the beginning of the twentieth century; the development of the architectural and engineering
education in Bulgaria; and the overall influence of the international art movements.
2. First period (1834-1944)
The industrial development in Bulgaria started almost a century later than this of most
Western-European countries, mainly because Bulgarian nation struggled to achieve independence
from the Ottoman Empire until the last quarter of XIX century. However, even under the Ottoman
Rule there were some attempts at turning traditional crafts into manufacturing. Weaving, sewing,
tanning leather, pottery, carpentry, and small scale mining were frequent occupations for
Bulgarians at that time [2]. Some of the first industrial buildings were mills, breweries, wine
cellars as well as small-scale textile works [3]. One interesting craft Bulgarians specialized in was
producing “gaytan”– a type of woolen yarn used for decorating clothes.
1
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Last quarter of XIX century and first years of XX century was a hard period in Bulgarian
history. After the Russo-Turkish War in 1878, Bulgarian state gained autonomy, but still had
to overcome many difficulties including unification with Eastern Rumelia and declaring
independency in 1908. In these final years of XIX century setting the base for independent
administrative organization was a main task for Bulgaria and that included City Planning
ordinances, as well as setting policy for the reconstruction and development of Bulgarian towns.
The old picturesque Oriental settlements were seen as a sign of backwardness and there were
massive town renovation campaigns (usually led or at least guided by foreign specialists) in the
spirit of modern European urban theories [4]. People were eager to show that the state was
European, not Oriental, and this led to demolition and destruction of authentic urban fabric.
The beginning of the twentieth century brought more difficulties, as well as social and
political upheavals for Bulgarian state. The two Balkan wars and the First World War, followed
by a political unrest heavily influenced the development of Bulgarian industry. Concomitantly,
this was a time of shifting of focus for urban planners and architects in the West. Congested
and unhygienic central parts of cities (the result of the Industrial revolution and the following
process of urbanization) were condemned as a part of a bygone era. The human was put as a
central pivot point for the development of the built environment and there were major
campaigns for “clearing of the slums” [5]. With the introduction of the automobile and the
wider paths needed for mechanical transport, a new page was turned for urban planning and
built environment began to change. These new theories from the West, as well as these from
the East, were known and studied by Bulgarian architects and this led to a shift in thinking [6].
In the 1930s, there was a strong German influence on Bulgarian architecture, due to two main
reasons: one being that more architects and engineers graduated in German and Austrian
universities and became familiar with modernist architecture theories [6,7] and the other being
the increasingly stronger connections between Bulgarian and German economy [8,9]. This
resulted in emerging of countless new factories mainly textile works and tobacco warehouses
in the late 1930s. There are some fine examples of these early modernist factories still present
to this day. This first period ended in 1944 as Bulgaria experienced a change in the political
regime and fell under the Soviet sphere of influence.
2.1. Foundations for industrial development (1834-1878)
The first industrial enterprise, created before Bulgarian state had gained its independency,
was Dobri Zhelyazkov’s textile factory constructed in 1834 in Sliven, which was also one of
the first factories in the Balkan part of the Ottoman Empire. This factory has very long and
interesting life. It was rebuilt twice – first time from the ottoman authorities in 1837, as a part
of the imperial policy for industrialization, and again after it was devastated by a fire in 1895.
The last structure is still standing, adapted to museum needs, after long years being one of the
most infamous political prisons in Bulgaria. Nowadays it hosts Regional History museum of
Sliven. It was a very prominent building for its time -16x100 m, two-storey high with
stonewalls, wooden floors and wooden columns. It lacks decoration except some window
framing. Windows are relatively small and originally were wooden with two sashes. The other
big enterprise of this time was Gyumush Gerdan’s textile factory near Plovdiv (1840), which
had a similar architecture, but was of a smaller scale. [2, 10]
Another example from this period is the silk factory of Stefan Karagiosov, built in Veliko
Tyrnovo in 1861 by the famous Bulgarian architect, builder and sculptor Kolyu Ficheto. It was
equipped with Italian machines and a steam engine. The factory was three- storey high with
stone walls and hipped wooden roof. Built on a picturesque river bend of Yantra River, this
building, together with the proprietor’s house, formed very interesting vernacular ensemble. It
was also the only factory Kolyu Ficheto ever built. The almost demolished remains can still be
seen in Veliko Tyrnovo.
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Small factories and workshops from this period were mainly powered by water so they
were built in the defiles and their materials and silhouettes fit well into the landscape. They
were not more than three-storey high, built in stone or mix of stones and bricks, with wooden
floors, small wooden sash windows and hipped roof. One peculiar trait was the bridge that was
connecting the building with the other side of the riverbed. Their location and the fact that they
were often built in stone gave these buildings some kind of castle atmosphere and they were
quite picturesque. The architecture of these first manufacturing facilities was vernacular and
they were built by local craftsmen. Examples of such structures include Bonal silk factory in
Stara Zagora (1858), various textile works in Gabrovo (Kalpazanov, Grozev) and Sliven
(Kalovi), Angel Popov’s paper factory in Kilifarevo (1865), the shipbuilding workshop in Ruse
(1868), metal works in Samokov (1869) and others. [2, 10]
This period extends until 1878 when Bulgaria gained its independence. However, some
of the said factories were located in the southern territories, which had not achieved freedom
until 1885.
2.2. Birth of industrialization (1878-1933)
After gaining independency from the Ottoman Empire, entrepreneurial initiative in
Bulgaria flourished, especially in towns of Gabrovo, Sliven, Samokov, Kalofer, etc., where
there were rich traditions in crafts. Gabrovo was one of the towns, whose industry grew rapidly
thanks to the entrepreneurial skills of its citizens and by the 1930s was named “Bulgarian
Manchester” due to its numerous textile factories. Even though the steam engine was already
introduced, these factories were still built by the rivers, as water was needed for the
manufacturing operations [2]. Typical functions were all the sub branches of the textile sector
(cotton and wool weaving, tanning, sewing, etc.), metal works, brewing, lime producing and
carpentry. Most buildings were multi-storey – with two to five levels. Walls were built with
stones, less often with bricks. Windows were often vaulted and framed and roofs were hipped
or gable. The focal point of the composition of these small industrial complexes was the tall
chimney and they were often surrounded by workshops, boarding houses for the workers, and
the proprietor’s house, as many of these complexes were built outside the town. Characteristic
for the industrial buildings from that period is an overall disorganized look. Many extensions,
annexes and upgrades were introduced in the course of the years with accordance to the
financial success and technological upgrades of the enterprise and there was rarely a large scale
planning in any part of their development. [2] At this point, there were architects involved in
the designing of the factories, only these architects were closer to the craftsmen, as they were
responsible not only for the architectural design, but also for designing all the engineering
systems, technological lines and in charge of building supervision. One such example is
“Uspeh” factory by Nikola Grublev [11].
Big cities like Varna, Plovdiv and Ruse also developed quickly and within their territory,
there were examples of industrial architecture that were more elevated. In the capital city of
Sofia, two breweries “Proshek” (1906) and “Makedonia” (1908) emerged. The architectural
image of “Ivan Hadzhienov” liquor factory (1881) with its ornamented brick facade and the
prominent silhouette of “Arav brothers” tobacco factory (1920) were a sign that industrial
architecture was following a new line of development. The engineering workshop in Sofia
(1908) by the prominent architect Nikola Lazarov was another elevated example proving that
more architects were interested in industrial architecture. The State Printing House built in 1887
in Sofia is a good example of imposing state architecture. Buildings of this kind were usually
tending towards neoclassical style, (although some had the aesthetics of the secession style).
They had mostly symmetrical facades, with abundant decorations - cornices between levels
(hiding the structure of wooden floors), framed windows, and pilasters with reinforcing role.
Most of the buildings were constructed with load bearing walls and wrought iron construction
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was shortly popular. Many new constructions were brought into use throughout these decades.
Saw-tooth roof was introduced in Sugar factory (1898) in Sofia and it had its variations around
the country. Cotton textile factory “Hristo Botev” was built in Varna in 1882 on terraced terrain
and is very impressive with its ornamented brick façade. “Textile” factory, built in Asparuhovo
quarter (Varna) around 1908 was the first completed industrial complex with its own
administration building, workers’ dormitories, laundry, canteen and clinic. [2]
In all of the Bulgarian settlements by the turn of the twentieth century gradually begun
the introduction of new types of silhouettes – tall chimneys with the introduction of the steam
engine, trestles and later - cooling towers [2]. Initially factories were scattered around the town
at random, but with a government regulation from 1897 (revised in 1905) [12], urban zoning
was introduced and this was the beginning of the development of industrial zones in cities and
towns [2, 12]. At this point there where two main directions in the industrial architecture – a
simple, vernacular, strictly utilitarian architecture (as were most of the factories in Gabrovo and
other small towns) and heavily stylized architectural image, built to impress and to develop the
commercial image of the company. The latter was more popular in the capital Sofia and other
big cities, but could also be seen in smaller settlements. Some such examples include tobacco
houses in Asenovgrad, Harmanli and Raikovo, roof tiles factory in Batanovtzi village (near
Pernik), by Nikola Fingov (1922), and “Teodosey Markov” textile factory (1897) in Karlovo.
In the 1920s slowly begun the introduction of reinforced concrete as an innovative
building material. Structural grids became wider, buildings grew taller and this gave lead to a
new image of the industrial buildings. This was a transitional period between traditional,
classical styles and modernist way of architectural expression. Some notable examples of this
period are Railway depo in Sofia (1925) and Aerodrome in Kazanlak (1926). This shift in
thinking can be seen clearly in “Bydyshnost” textile factory in Gabrovo by Nikola Gryblev. Its
two (party wall) joined buildings are representative of the two styles – one being constructed
with stonewalls with small vaulted windows and the other in bricks, non-load-bearing walls and
big rectangular metal sash windows.
It is also worth mentioning that in 1925 one of the first architectural competitions in
Bulgaria was for the mining workers’ quarter “Tvardi livadi” in Pernik. First place was given
to Stancho Belkovski, whose proposal was influenced by the ideas of Ebenezer Howard’s
“Garden City” and Camillo Sitte’s “The Art of Building Cities”. The quarter, which was later
built, remains the first modernist workers village in Bulgaria and is a part of its industrial
heritage. Later, competitions were launched for some other workers’ villages such as
railwaymens’ housing in Sofia (1927) and ordinance factory workers’ housing in Kazanlak
(1928). [4]
2.3. Development of industrialization (1933-1944)
With the introduction and development of new materials and constructional systems (such
as reinforced concrete and skeletal construction system) begun the change in architectural
image of the industrial buildings. Modernist movement became popular and influenced
Bulgarian artists. This trend was embraced by most of those architects who graduated abroad,
as it gave them new ways of expression. Although these architects were following the modernist
architectural principles, there was still an urge to create architectural image that was distinctive
and “national” and this led to very interesting combinations of traditional aesthetics and modern
functional and constructional principles [13]. There are some fine examples of modernist
industrial architecture, most recognized of which is The Slaughterhouse in Sofia by the
architects P. Markovski and B. Bobchev. This project was submitted as an anonymous entry
for international competition, organized by Sofia municipality. Due to a new regulation of
slaughterhouses in Bulgaria, this type of enterprises became local municipality’s property - for
reasons of better supervision of the hygienic standards. The proposals for the new
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slaughterhouse should have had clean and organized planning and a place for future
development should have been considered. All this imposed the need for an innovative
approach. The winning project, which was subsequently built, proposed a fan-shaped layout on
the triangular site. All buildings had a reinforced concrete construction and were provided with
ample lighting coming from the side and roof windows. The leitmotif of all buildings were a
peculiar pointed arc windows that were a reference to the traditional Bulgarian architecture.
The complex had an administrative building with offices, laboratory, museum, apartments for
managerial staff and central heating. All in all, it was a model factory complex that gave a push
to other similar projects. Other examples of such architecture were the slaughterhouses in Varna
and Ruse (1935-1936) by the same authors and in Plovdiv (1931-1934) by J. Hennigs and D.
Popov. [14]
With the electrification of Bulgaria some examples of powerhouses and other energy
related buildings in modernist style emerged. It seemed natural that the simple and utilitarian
architectural expression of the modernism was chosen for these strictly practical buildings.
Examples include the thermal powerhouse in Varna (1944) by Dabko Dabkov, Mala Cyrkva
hydro power plant, near Samokov (1934), and the briquette factory in Pernik (1931-1934). [15]
The mining complex in East Rhodopes is another example of German influence. It was a
large-scale project and included construction of a steam and diesel power plants, power lines,
housing for miners, and a 41.6 km long ropeway connecting the mine „Borieva Reka“ with the
ore beneficiation plant in Kardzhali. [16]
3. Second period (1944-1989)
After the Second World War, Bulgaria fell under the Soviet zone of influence, became
part of the Eastern bloc and subsequently of Comecon. This new type of political and socioeconomic organization heavily affected the future industrial development of the state. It was
the beginning of heavy industry development in Bulgaria, and through this period, the state’s
economy developed from agrarian to industrial one. Once again, it was a time of great
demolition and monumental rebuilding.
However, this period is considered very successful for Bulgarian industry. Electrification
of the country grew rapidly and some powerhouses were constructed to fulfill the growing
industrial needs. The foundations were laid for the development of heavy industry, including
chemical, metallurgical, military, and machinery manufacturing sector. The main traits that
could characterize this period are the large-scale urban planning and the developing and
implementation of industrialized building methods – at the end of the period, prefab residential
blocks and manufacturing facilities were inundating almost every settlement in Bulgaria. This
rapid development was closely tied with the processes of industrialization and urbanization,
meaning enormous emigration of the population from the rural villages to the city, as new
factories were open and new homes were built. The remnants of this period in the built
environment could be seen in every Bulgarian town to this day (as they can be spotted in many
other settlements of the former Eastern bloc) – for example the notorious panelkas.
3.1. Foundations of heavy industry under socialist government (1944-1957)
The postwar years were a time of recovery, of political and socio-economic
reorganization in Bulgaria. After ninth of September (date that became synonymous with the
socialist regime) begun process of nationalization of all factories that lasted less than a decade.
In this period the main goals for the Bulgarian industry was enlargement of quantity of
production by merging several existing factories within the same field, rising new power plants
for industry needs and setting the foundations for heavy industry and adjacent resource
extraction facilities.
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Main influence on the architectural image of factories in that period was the Stalinist style
or Stalinist classicism, which was later called “ornamental” or “decorative”. This heavily
ornamented style was approved by Joseph Stalin in his ruling years (~1930-1953) as the only
one possible for the development of the new buildings and quarters, (as opposed to the decadent
modernist and other avant-garde movements). Urban planning at this period was large scale and
monumental with intentional loss of human scale used to forcefully impose political ideas. The
style aesthetic was mainly neoclassical with enlarged forms with simplified aesthetic and it
included element such as: quoins, pilasters, cornices, arches and pedestrian colonnades [2].
Brick and stone cladding, wall ornaments and sculptures were also used for achieving the
desired image. This style is an integral part of Bulgarian architectural history and it left some
extraordinary examples - many administrative, recreational and residential buildings in various
parts of the country, as well as industrial ones. Interesting examples from this time are the first
stage of the penicillin factory in Razgrad (1954), the nitrogen fertilizers factory in Dimitrovgrad
(1949), the metallurgical plant in Pernik (1947), the lead-zinc processing plant in Kardzhali
(1955), and the flotation factory in Rudozem. Devnya was set to be a chemical industry center
and monumental efforts were thrown into building the first Bulgarian Sodium plant (1954) [17].
Interesting example of the new urban planning was the newly built town of Dimitrovgrad,
created in 1947, which was similar to other newly built socialist towns such as Nova Huta in
Poland and Magnitogorsk in USSR. Madan and Rudozem were another examples of newly
planned industrial towns, along with others mining related settlements. In addition to the
flotation plant in Rudozem, there was a clean urban planning scheme with a workers housing,
administrative and recreational buildings. There is a similarly planed workers quarter in the
Asparuhovo neighborhood of Varna. Other newly built industrial villages like Fabrika, near
Zlatograd, which were flourishing in the 1960s were completely demolished after the 1990s.
According to the popular opinion, these buildings are considered aesthetic in a way and
some of them are worth preserving. This could not be said for industrial buildings and
complexes built after 1960s that are often called unsightly at best, but more often - ugly, grey,
and monstrous.
3.2. “Nationwide industrialization” (1957-1971)
Industrialized building methods were a completely new stage of development for
industrial architecture. The old “decorative” style was condemned as too excessive for the needs
of the socialist society and with the Khrushchev’s Thaw in the Soviet Union, a new strictly
utilitarian style took place and many architects were happy to return to the architectural
expression of the modernist style. At the beginning prefab building systems were a few and
achieving aesthetic result was hard [2], but with time they progressed and gave life to some
examples of very aesthetically pleasing architecture, including industrial one, whose style can
be qualified as socialist modernism – a type of regional critical modernism, this style was
heavily influenced by the ideas of the socialist realism, namely: the incorporation of traditional
elements of the local rural and vernacular architecture; the search for a “national” architectural
image; and the synthesis of architecture with other art forms. Another important trait was
standardization of prefab building systems, but also of layouts and design schemes. [18, 19]
One of the most essential traits of the new industrial complexes was the large scale
planning done by a large interdisciplinary team. Planning organizations specializing in
particular industrial sectors were formed such as MetalProekt, EnergoProekt, etc., as well as
numerous laboratories and R&D institutes based on the soviet organization model and led by
soviet specialists. The architectural teams had the task to solve numerous issues occurring
during the planning and building of industrial complexes, with problems ranging from the
silhouette composition observed from as far as several kilometers to landscaping of inner
courtyards, interior, graphic design and communication design. One popular design scheme was

91

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

a tall administrative building juxtaposed to the prolonged low body containing the laboratories,
public services, gateway, and parking spots. Hidden behind this ensemble were large-scale
production buildings, workshops, and power plants, all of them enclosed by modern-style
paneled fence that usually completed the complex. Special attention was given to the space in
front of the main entrance – considered the face of the factory, it often had rich greenery,
flowerbeds, some type of water element (fountain, pond), sculptures, benches, pergolas and
advertisement panels. Exception from this image were some chemical and metallurgical plants
(heavy industry), which had a maze of open-air engineering equipment. [2,3] Overall, these
complexes gave the impression of new, clean and preplanned structures, even though some of
them lacked aesthetics and were deemed faceless. Some examples of successfully achieved
industrial esthetics are the semiconductors factory in Botevgrad (1961), the typewriters factory
in Plovdiv (1968), and the shoe factory in Dobrich (1972).
3.3. Reconstruction and rehabilitation (1971-1989)
At the end of the 1960s, the focus shifted and there was an emphasis on the idea of an
intensive rather than extensive development of the industry [20]. However, still some big-scale
projects were taking place, for example one of the greatest achievements in industrial
development of Bulgaria was the opening in 1974 of the first nuclear plant near Kozloduy, built
to the design of M. Pisarski. Another great example is Hydroelectric plant “Ivailovgrad” that
had the unusual incorporation of the plant in the dam [2]. A very typical example of the
architecture of that period is the plant for steel wires and ropes in Roman (1978).
The implementation of scientific and technical progress was one of the main goals at that
time: automation, computerization and robotization was proclaimed along with reduction of
engineering workers, increasing the productivity of the worker, and achieving more flexible
layouts. Modernization and reconstruction of existing buildings took place. [2] At this point
greater attention was given to the working environment (according to the goal of increasing
workers productivity), and some new materials and products were widely introduced such as cprofile glass panels, glass bricks, and new types of metal sash windows. Prefabricated metal
constructions grew in popularity and that led to lighter-looking buildings [2]. The idea of
introducing all art forms in the architecture image took place, so there were a lot of high-reliefs,
mosaics and sculptures included in public service zones, themed accordingly to the social
realism style. Industrial design flourished and there were many nice examples of prefabricated
design elements such as decorative cement, concrete or wood panels, benches, plant pots,
canopies, pergolas, etc. Corporate and graphic design elements were also included in the interior
spaces and all this gave the industrial buildings very specific socialist modernist atmosphere.
Not only was the work environment bettered, but also industrial zones as a whole were
revitalized and new workers’ amenities such as shops and sports facilities were added.
However, not all of these revitalizing plans had fruition and some zones still were blunt and
uninviting.
This period ended with the change in political regime on 10th of November 1989 (another
symbolic date in Bulgarian history).
4. Third period (1989 - present)
Third period of development of industrial architecture during the last three decades is still
evolving. Commencing with the fall of the socialist government in 1989, this period is too
contemporary to be objectively analyzed especially due to the strong emotions of people
regarding the change of the political regime. That is, opinions are polarized and industrial
complexes – gigantic memories of an era - are considered either as utterly abhorrent symbols
of dictatorship or as sad reminders of times when Bulgarian economics flourished. However,
along with the change of the politico-economic regime, other factors influenced the
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development of industry in Bulgaria such as the deindustrialization process in the western world
and the idea of Sustainable Development that was gaining popularity. In this sense, Bulgaria
experienced deindustrialization as part of this global trend. One of the most important factors
that influenced economic development (and subsequently industrial architecture) was the
accession of the state to the EU in 2007. At the beginning of XXI century, there were two
directions of the development of the industrial architecture: the reconstruction and
modernization of old factories and the building of new plants.
At first architects were welcoming the opening of Bulgaria to free markets as this meant
that new way of expression and new building technologies will be allowed and possible, as well
as continuing the process of revitalization of the existing industrial complexes [21]. Subsequent
economic crisis in the 1990s virtually cancelled these plans. After not-so-well held privatization
process, many factories and complexes end up unable to continue their functions. Big combines
were sold to foreign companies and modernized (such as the sodium plant in Devnya and the
copper plant in Pirdop) or completely demolished, considered unfit for contemporary
manufacturing or too costly to be modernized (the metallurgic plant for steel pipes near
Septemvri) and only a few became JSC and continued work with significantly lowered capacity
[22]. However, some of these factory buildings survived, although they had lost their original
function. For them there were several scenarios of development. The most common was a type
of a piecemeal development, which consist of one big factory being shredded to small pieces
that hosted different small companies such as warehouses, automotive repairs, furniture
production and sewing workshops. In this case, there was no attempt of planned reconstruction
and each owner or tenant revitalized their own space. That led to a very unorganized and
unsightly look and to some visible decline of these zones. Even in cases where one industrial
complex had one owner there was no attempt of saving the original architectural features, as
they were considered outdated and lacking advertisement value. This was also the case for the
older factories built before 1944, as they have had usually became part of bigger industrial
complex developed under socialist government. The economic and demographic crises in
Bulgaria made such problems of style somehow redundant. These crises that overtook all the
countries of the former Eastern Bloc greatly impeded and delayed research and actions
regarding preservation of the architecture from the second part of the twentieth century. In the
more recent years, there are some attempts at bringing on the public scene the value of the
existing socialist modernism architecture [18, 19], and some research is done regarding adaptive
reuse of industrial buildings in Bulgaria [23], as well as in other countries of the former Eastern
bloc [24, 25].
On the other hand, new industrial plants are built that are mostly following contemporary
international trends in architecture and this is mainly due to the fact that most of the investors
are foreign companies. An interesting phenomenon is occurring - there are massive old
industrial zones, full with buildings that are decaying, but are still with a sound construction,
and simultaneously, new industrial buildings are erected on green lands, which is very
disruptive for the agrarian policy and leads to a loss of fertile soils [26]. A lot of efforts were
put in organizing new industrial zones - in 2009 the National company “Industrial zones” was
created with a goal of encouraging foreign investments. Currently the company have seven
operating industrial zones and another five under construction, the most successful being SofiaBozhurishte Economic Zone with more than 30 Bulgarian and foreign investors, total area of
nearly 3 million m2, built infrastructure and excellent location near the capital. [27, 28]
However, that does not change the fact that the old industrial zones are often neglected and are
rapidly deteriorating. Regarding the architectural image, some of these new industrial buildings
are not lacking aesthetics, but most of them suffer firstly from the lack of the larger scale
planning of the former industrial zones and secondly from lack of identity - their image is so
highly international and corporative that it is somewhat faceless. These new factories are of
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much smaller scale than these of the previous period and their layout is highly flexible due to
the fast technological changes occurring in most of the industries in the recent years. Mainly
metal or prefab concrete constructions are used, clad in panels (HPL, corrugated or perforated
steel, etc. mainly in gray color) for the main production building and for setting apart the
administrative and service part mostly curtain wall systems are applied. Simply not much
thinking is done about the volumes because flexibility and low construction costs are more
valuable. The most notable example of these recent years is JYSK logistics warehouse (2017).
The change in the technologies and the means of architectural expression, together with
the change in urban and building regulation policies, left this new generation of architects
struggling to find a new path for industrial buildings aesthetics. Some research is done on this
topic [29], but it is still insufficient to provoke more dialog or shift in thinking.
Conclusion
The architectural image of industrial buildings in Bulgaria is tightly bound with the
country’s socio-economic and political history, so in analyzing the development of aesthetics,
this, as well as other major influences (international art movements, development of
architectural and engineering education in Bulgaria) were considered. In Fig. 1, a timeline of
the three periods of development of industrial architecture is presented with key characteristics
and notable examples.
For the future research on the development of industrial architecture in Bulgaria two main
directions could be followed. The first one is conducting more thorough research on historical
industrial buildings, evaluating their worth and finding new ways to adapt them to the
contemporary needs. This task is of a complicated nature due to the fact that many industrial
buildings have historical, constructional or technological value rather than architectural one and
it is harder to prove their importance to the general public and to the future investors. This is
especially true for the factories and complexes built under the socialist government, as they are
fairly new and not considered historical or valuable and not studied enough. However, there are
numerous foreign examples of successfully renovated and adapted historical industrial
buildings and more efforts should be put in making these examples popular. In this sense,
research could be conducted together with specialists from the other countries of the former
Eastern bloc. The other important direction for the development of the industrial architecture in
Bulgaria is creating a unified approach for revitalizing the existing industrial zones (adapting
them to the contemporary needs of the industry) and conducting more research on the problem
of contemporary industrial buildings architectural image. Efforts should be directed towards
implementing the principles of sustainable architecture in the education process for architects
and other specialists and creating more efficient, ready-made solutions for the building industry
(such as design methods, construction types, sustainable technologies, etc.).
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Figure 1. Timeline of the historical development of industrial architecture in Bulgaria (Picture
sources: JYSC logistics: http://ip-arch.com/proekti/logistichen-centar-jysk; Semiconductors factory:
https://botevgrad.com; Metallurgic plant: https://www.facebook.com/StateArchivesPernik; Sofia slaughterhouse:
https://foundationbma.org; National printhouse: http://stara-sofia.com/dpechatnica.html; Dobri Zhelyazkov’s
textile factory: https://slivenskidnevnik.wordpress.com)
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RECONSTRUCTION OF THE BUILDING HISTORY
OF TWO DOMED BATH PREMISES
FROM THE OTTOMAN PERIOD NEAR STARA ZAGORA
Radosveta Kirova-Delcheva1
National Institute for Immovable Cultural Heritage, Sofia

Abstract: Situated next to the Roman thermae, the two domed spa premises from the
Ottoman period functioned as the main elements respectively of the baths for women and
the men, that in XXth century shaped the core of the contemporary resort settlement
Starozagorski bani. Incorporation of the both Ottoman doomed mineral bath premises
within the building of the Municipal bath in 1974 resulted in eradication of the available
archeological data as well as the interior and exterior encapsulation of the original
architectural structures, hinder the in-situ investigations and architectural analysis.
The research, based on the data gathered for the fiche for the legislative protection of the
baths includes architectural analysis based of the identical geometrical settings of the
both spa premises, revision of the contradictory local narratives data for the patronages
and dating of the Ottoman baths as well as the registration of the village Ludzhite near
Stara Zagora, where the baths are located.
Key words: Ottoman hamam, ilica/kaplica, waqf patronage, Starozagorski mineralni bani

The building of the Municipal bath in Starozagorski bani from the mid-1970s
demonstrates the continuity in exploitation of the local mineral resources, encompassing the
two domed bath premises from the Ottoman period, which together with the adjacent ancient
prehistoric mound settlement and the ruins of the Roman thermae2 shaped the core of the
contemporary spa resort.
Local narratives from the mid-XIXth century testify that the two Ottoman baths3
functioned as two separate buildings that served respectively men and women, situated in
Ladzhite4, popular recreational and therapeutic destination for the citizens of the kaaza center
Eski Zağra (Stara Zagora), proved by the visits of prominent Bulgarian Revival figures like
Ilarion Makariopolski or Mincho Kunchev. [9] After the Liberation the both baths were
repeatedly granted concession and respectively repaired, a number of annexes were added to
1

Radosveta Kirova-Delcheva, Senior Researcher, PhD, Arch., National Institute for Immovable Cultural Heritage.
kirova.radosveta@gmail.com. Part of the data of this research is gathered from the author for the development of
the legislative protection for the both Ottoman domed bath premises “Zakljuchitelna ocenka za predostaviane na
statut na edninicna nedvizhima kulturna cennost “Dve kupolni banski pomestenia ot Osmanskia period, vgradeni
v Obstinskata bania” [11]
2
The Roman thermae in Starozagorski bani (2500 m2) are among the biggest in size and of the best preserved
mosaics in Bulgaria.
3
The Men’s and Women’s Ottoman baths Starozagorski mineralni bani were protected as a cultural monument
(“narodna starina”) in 1927, included in the list as №21. [16]
4
“Ladzhite” from tr. “kaplıca” or “ilica” – spa/ mineral baths, known today as Starozagorski (mineralni) bani is
situated 14 km or several hours by horse cart from Stara Zagora.[18]
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each, interiors and furnishing underwent regular amendments.5 The immediate architectural and
landscape context of the Ottoman baths was transformed by the construction of the complex of
four medical pavilions in 1900-1905 to the west, later in the mid-1930s the construction of
restaurant “Sredna gora” to the east and the adjustment of the river bed and capture of the
mineral springs triggered settlement’s development and expansion northwards. [2]

a)
b)
Figure 1. a) The south façade of the Municipal bath with the incorporated Men’s bath
b) Starozagorski bani in the beginning of 20th century.
The idea for adjoining the two Ottoman baths, situated on a distance circa 13 m form each
other and of rotated superposition, dated from the mid-1930s as well and become the topic of
architectural competition, which however ended without realization. Declaration of Starozagorskite
bani as a spa resort and developing of its general plan in 1967 resulted in construction of the
Municipal bath (1971-74)6 [14] that accomplished the concept from the mid-1930s for
concatenation of the domed Ottoman baths into a common functional structure. Incorporation of
the Ottoman baths within the modern structure followed the common practice of the renovated and
integrated Ottoman baths serving as mineral pool premises in Kjustendil (1913), Yambol (1936),
Dupnitsa (1956), etc.
The three-storey flat roofed Municipal bath features post-war modernistic aesthetics of the
plastered façades and compromised, subjugated to the symmetry, functional scheme of a spacious
buffer foyer between the Ottoman domed spa premises and oversized auxiliary rooms of bad
acoustics that fail to correspond to the limited number of the visitors of the mineral pools. [11]
Despite of the preservation of their traditional functions as mineral pools, the tight modern enclosure
deprived the two Ottoman spa premises of either exterior or interior perception as well as hinder
the in situ observations of their original structures. The both domed premises were enveloped in
outer installation casing of approximately 9 m height that bore the modern water-supply, plumbing,
electrical and ventilation installations and benefitted the preservation of the encapsulated original
structures.7 The removal of the later annexes of the both of Ottoman domed spa premises as well as
the eradication of the southern part of the prehistoric mound were proceeded lacking any
archaeological excavations or architectural documentation thus resulting in inevitable loss of
valuable data referencing construction history, the original plan(s) and the consecutive functional
transformations in the course of exploitation and the original dating of the objects. [2]
5

The spa resort Starozagorski mineralni bani along with the mineral baths near Haskovo was the first protected as
a natural resource on national level by a special law issued by Decree №20 of Ferdinand and become municipal
property in 1894. [15] [2]
6
The project for the new Municipal Bath was designed in 1969 by a team of the local Project Organization in
Stara Zagora, led by the architects K. Mikhailov and L. Penev. The project documentation that includes
Architecture, Electrical, Plumbing and General Account, as well as correspondence and actuation during the
construction is preserved in State Archive in Stara Zagora. [14]
Due to financial limitations, the structure of modern Municipal bath was not an object of structural engineering
calculations and was deprived of steel-and-concrete skeleton therefore its durability and seismic resilience are
compromised or at least questionable. [14]
7
The walling up of the exiting openings at the base of the domes led to dramatic deterioration of the micro
ventilation in the both domed premises as the draft additional vaulted were not realized.
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a)
Figure 2. Archive photos from the beginning of 20th century:
a) Women’s bath b) Men’s bath.

b)

a)
b)
Figure 3. a) Plan of the Women’s bath and the Men’s baths with a later annex to the west,
incorporated in the Municipal bath, R. Kirova b) Reconstruction of the original section
of the mans’ bath domed premise, R. Kirova
Archive photograph of the area of Starozagorski mineralni bani from the first quarter of
the XXth century reveals that the boths for men and women differed totally in their architectural
outlooks and stylistics. The exposed stone masonry construction of reused stone and brick from
the near-by archaeological site of the Roman thermae and traces of dilapidated plaster of the
Women’s bath façades, demonstrated much archaic appearance. The simple and devoid of
details volume was frugally decorated of three row dog-teeth cornice and set of semi-circled
brick-edged niches at the base of the western façade, the steep four-pitched roof hid the dome,
deprived of lantern.8[2] The recently renovated Men's Bath featured European wedged styled
façades, which plaster imitated stone cladding, and exposed metal-sheet cladded dome on
octagonal tambour and mounted by a lantern, which contributes to its dominance in height. The
ribs of its exposed polygonal tambour were decorated with simple floral caps, some of which
are still preserved in the accessible modern attic space.9[18] [2] According to the local
narratives the two Ottoman baths were fenced and each was equipped with a tiles-lined water
tank. [13] [2]

8

After its concession in 1880, the Women's Bath was served by two-storey buildings, situated westwards, that
consisted of 12 rooms, 5 of which on the ground floor and 7 upstairs, recorded in the archive documents.
9
The chimney, preserved in the attic space of the Municipal bath, corresponds to the data from local narratives
from the beginning of the 20th century for the presence of cooking hearths in the corners of the domed room and
the additional room, the only surviving annex in 1970-s reconstruction, located east of the modern entrance.
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a)
b)
Figure 3. a) The roofs of the incorporated the domed bath premises, a lantern of women’s
premise was restored b) Late yellow plaster façade decoration motive of the Men’s bath,
accessible via the attic of the Municipal bath.
Apart from the late external alterations that resulted in stylistic diversity, the both domed
premises from the Ottoman period share common architectural and similar constructive
parameters. The both Ottoman spa premises feature identical size and geometry settings - square
plans of internal dimensions circa 11 x 11 m and external dimensions circa 13.50 x 13.50 m,10
occupied by octagonal pools of identical shape and dimensions of 5.70 x 5.70 m and depth of
1.20 m, both accessible by two pairs of steps and surrounded by aisles. Although the both
cladded in tiles stone masonry structures of the water spouts slightly differ in size and shape,
still they demonstrate common complex morphology of similar partite and recessed aesthetics.
The massive stone masonry walls of circa 150 cm thickness of the Men’s bath bear a
massive shallow brick sail dome on squinches of semi-circle brick arches and considerate
interior height of 12.50 m. The specific elaborated architectural and constructive scheme
includes second row of sixteen semi-circle brick arches row on the top of the squinches that
shape the exposed tambour. [17] The Women’s bath, which according the historical data was
renewed in the mid-XIXth century11 [13] [8] [2], is covered by a shallow brick sail dome of the
same size on squinches, but of simplified construction scheme and of lower interior height of
11.50 m, deprived of the second row of arches and tambour. Certainly the Men’s bath roof
coverage also preserve the idea for the original mercury (kursun) cladding of the roof of the
both Ottoman domed premises. The both intradoses are plastered, the dome of the Men’s bath
which is most probably preserved in its original condition, featured lighting opening of the type
ox or elephant eyes that nowadays remained hidden or built-up. The frugal solution of the dome
base of the Women’s bath confirms the local narrative information that in the mid XIXth century
its dome was restored. The elaborate arch-decorated dome the Men’s Ottoman bath implies that
the both domed premises used to feature interior decoration, vulnerable to the constant
exposition to the thermal and chemical impact of the hot mineral water in the course of
operation, obviously either removed or covered with plaster by the later alterations. Due to the
numerous interventions and repairs in the course of operation, the original interior elements of
the spa premises were lost: flooring, openings for ventilation and lighting, taps, pilasters and
functional niches, decorative elements or paintings and furniture. Stone kurnas (water basins)
arranged by the walls differ in shape and number respectively in the Women’s and Men’s bath.

10

The both domed premises are cladded up to height of 2.80 m in tiles.
According to the local narratives dome of the Women’s bath apparently had collapsed and was temporarily
covered by a wooden structure in the beginning of 19th century.[13]
11
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a)
b)
Figure 4. a) The intrados of the Women’s bath b) The intrados of the Men’s bath

a)
Figure 5. a) The dome of the Women’s bath b) The dome of the Men’s bath

b)

The position of the water supply facilities and the stairs of the Women’s bath discloses
the alteration of the original entrance of the doomed premise, which originally had been located
on the south façade.
The identical geometry and constructive settings of the both Ottoman premises with pools
and the similarity of the brick masonry of the both dome intradoses imply their concurrent
construction. The significant size in plan and height as well as he construction typology of the
two domed premises of the Ottoman period imply that they were built in the classical period of
construction of public Ottoman baths (XVth - XVIIth ) by application of the traditional waqf
financial and property mechanism. [5] [7]
The considerable size of 13x13 m of the square plan of the both Ottoman domed spa
premises in Starizagorski mineralni bani is comparable to the sizes of the hamams in the
Ottoman centers in the classical period of their construction (XV - XVIIth century) such as Cifte
hamam in Plovdiv, Deli hamam in Lovetch, Eski hamam in Vratsa, etc. On the other hand the
late provincial kaplıcas and hamams from the XVIIIh century featured much modest sizes, such
as the two mineral baths in Banya near Razlog, Akve Kalide near Bourgas or the hamam in
Florina, suggesting that the construction of the objects in question took place earlier. [10]
The contradictory and fragmentary local narratives from the second half of XIXth and the
beginning of XXth century associate the building history of the Ottoman mineral baths of
common architectural parameters in an isolated mountain area near Stara Zagora by female
patronages in different historical periods – respectively in the mid-XVIIIth and mid-XIXth
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century. Dimitar Ilkov12 claims that the patron of the Women's Bath (Hacı) Zeinen13 hanım,
daughter of certain Kadı Zade Mustafa effendi - relative of the Sultan, arrived in Eski Zağra in
the middle of the XVIIIth century accompaning her husband Kochi Bey, appointed as the first
ayan of Stara Zagora, descendant of an influential family from Korce in Albania, who graduated
in the enicars’ military academy Enderun.14 Obviously Ilkov wrongly identified the founder of
the baths for women with the wife of Koci bey, the famous Ottoman high rank administrator
form XVIIIth centurya and author of the famous risale. In contradiction to his own state Ilkov
also provided concrete data about her properties, the incomes from which financed the waqf
and respectively the construction of the bath for women - the Ozgan Bahche plot in ArapMahale (Rakitnitsa) and Ermenli han (inn) in the kaaza center, the hub of Armenian craftsmen
of tissues (hastar), which presence in Eski Zağra was recorded not earlier than the beginning of
XVIIIth century. [13].
The dating of the Men’s bath remains even much obscure. According to the misleading
information of Hadjigenchev-Bechu the Men’s baths was built by certain Fatme hanım, wife of
the Husnu effendi, documented governor of Eski Zağra in the mid-XIXth century, who
pretended to be as generous as the late Zeynet hanım. [6] But according to the memoirs of
Gospodin Slavov (1811- 1893), who was born in 1811 and therefore must had been witness of
the building of the Men’s bath, another governor of Eski Zağra, Rashid bey, incumbent since
1837, repaired the both Ottoman baths, restoring the fallen dome of one of them, which had
been substituted by a temporary wooden structure. [13] The contradictory data suggested by
Ilkov was also contested by the local archaeologist Dimitar Tsonchev, who translated the tarihs
(signs) over the baths’ entrances, which red that Women’s bath was repaired in 1757 and the
Men’s bath - respectively in 1835.15[19] Thus Ilkov provided wrong or mixed the information
about the founders of the waqf and the benefactors for their consecutive repairs.
Ilkov provided another valuable information about the ruins of a small mosque or mecid
near the Ottoman baths, thus implying that instead of in an isolated mountainous area,Ladzhite
certainly used to be a separate village, inhabited at least by the bath’s personnel. [19] Evliya
Celebi depicted Eski Zağra (Hisar) as a regional spa center of at least five public baths and at
two hundred domestic baths [2] in confirmation of the records of five Ottoman hamams in the
town in the tax register from 1523/30,16[5] thus proving the interest in maintaining and utilizing
the hot mineral resources in Ludzhite located just several kilometres away from the kaaza
center.
The recent data from the Ottoman registers provide information about the development
of the settlement’s network in the region in the XVIth century. Although the villages Tazlar and
Seyh Viran in nahiya Eski Zağra were registered as linked but separate profiles, Damyan
Borisov, identifies both of them as the contemporary village of Bogomilovo (Tekke), where the
dervish tekke of Mumun baba was found. The waqf of the tekke were registered separately. [1]
The potential association of Ladzhite with Tazlar is confirmed by its registration in 1570 as
Tazlar or Ilıcalı (tr. ilica – bath), which was already registered in 1516-18. The registration in
1570 of four yörük cemaats in the village Tazlar (Tazlı) with other name Ilıcalı actually present
12
Dimitar Ilkov, the author of the first historiographical research of Stara Zagora, graduated in Germany. He was
born in 1868 in Trijavna and married the sister of another famous local researcher Atanas Iliev. [2]
13
According to Hadjigenchev-Bechu the name of the patron was Zainet hanim.[6]
14
Koci bey Göriceli - Albanian devshirme from Korçë, system, who graduated in Enderun, Istanbul and consulted
Murat IV (1623–1640) and İbrahim (1640–1648), author of the famous reports (risale) (1631-1640) about imperial
reforms criticizing the corruption of the timar system.
15
The two tarihs were preserved in the mid-XXth century in the museum in Stara Zagora, but now they are lost.
16
Cifte, Ilica, Kucuk, Pasa and Yeni hamams. Eski Zağra consisted of 18 Muslim quarters that counted of 497
hanes and 192 bachelors and exceeded in number of baths Ottoman centers of similar size of population such as
Lovetch, Gumulcine, Siderokapsa, Ochrid, Dimietoka, Karatovo, Elbasan, etc.
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the near-by contemporaneous villages situated around the Starozagorskite bani - Ada tepe,
Suncurlar (Sulitsa), Ambarli (Borilovo) and Kara Veli (Malka Vereya). This suggestion is
supported also by the data in the old cadastral plans from the mid-XXth century, where the area
of the mineral springs was recorded as Taslika or Tazlika. [14] The registration of imam in
Tazlar, a village of considerable size of overall 43 hanes, is implication that it probably featured
a small mosque (mecid), which could be identified with the same ruins next to the baths,
mentioned by Tsonchev. In the same registration of the first quarter of XVIth century, except
the timar property, in the village Tazlar was also recorded the ciftlik of Ahmed Pasa
Dukaginzade. Dukaginzade (died 1515) - high-ranked military commander, who supported
Selim I in the Ottoman succession dispute and commanded the vanguard forces against Şehzade
Ahmed in 1511. Ahmed Pasa, descendant from one of the most influential post-Byzantine
Albanian families and Skenderbeg supporters Dukaginzade, who after conversion to Islam had
been educated in Enderun, could be identified as the legendary figure of the ruler of Eski Zağra,
mistakenly identified by Ilkov as Koci bey.
Moreover, two villages with names of similar or identical phonetics are listed in the nearby nahiya Kizil Agac (Elhovo) in Borisov’s catalogue - Ilıcalı and Taşlɪk yürüğü (yörük
cemaat), which belonged to the mentioned Ilıcalı, were registered as part of the waqf of the
imaret of Beyazid II (1481 – 1512) in Odrin in 1516-18 [1], which implicates that the
complicated record of Tazlar (Tazlı)/Ilıcalı in the Ottoman registers could have comprised three
types of properties: timar, chiftlik of Ahmed bey Dukaginzade and waqf of Beyazid II, still the
correct translation and interpretation of these coincidences is expected.
Among the pretenders for the possible benefactors of the construction of the Ottoman
baths in Starizagorski bani were certainly the members of the Gümlüoğu family
(Gümlüoğulları), owners at the beginning of XVIth century of an extensive possessions
southeast of Eski Zagra, were also probably the benefactors of the tekke of one of the closest
disciples of Ottman baba - Mumun baba, also in 1570 Tazlar become part of the zeamet of
Durak, son of kethuda Yahci (Bahci) in nahiya Gümlü. [1]
In conclusion despite of the lack of original architectural details and the hindered in situ
analyses due to the exterior and interior encapsulation within the modern structure, the identical
and significant geometrical parameters and identical architectural settings and typology of the
both domed Ottoman premises of the type kaplıca implies of their simultaneous construction in
the classical period XVth – XVIIth century, but prior mid-XVIIIth century, when the earliest
known renovation took place. Despite of the misleading and contradictory local narratives data,
the identification of Starozagorskite bani, known in XIXth century as Ladzhite (tr. ilıca) as the
village Tazlar (Tazlı) with other name Ilıcali, the earliest known registration of which was in
XVIth century, where was registered also the chiftlik of Ahmed bey Dukaginzade provide the
basis for further investigation about the Ottoman patronages and waqf documents about the
founding of the baths and context for the evaluation of the architectural importance of the
objects in the historical development of the region of Stara Zagora during the Ottoman period.

[1]
[2]
[3]
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Abstract: House policy development in every society begins with the state intervention.
By involving the state, housing policy becomes a part of the social policy thus unifying
the concept of the development of social states. The state intervention in solving housing
issues of its population is encouraged by the low quality of housing. Housing policy
consists of various measures such as financial, legal, spatial, social and environmental.
Inadequate housing is directly related to the problems of poverty and social
discrimination. The housing crisis in the Balkans has led to the emergence of illegal
construction. The main difference, when it comes to the concept of housing, is in housing
as a choice or housing as a necessity. The concept of housing as a choice is related to the
part of society that is economically viable and this category is not the subject of the
housing strategy. Housing in a socio-psychological context is the basis for the realization
of some of the basic human needs. It satisfies the need for survival, physical protection,
security and enables the satisfaction of many other human needs. This paper presents
general analysis of housing, standard and quality of housing in Montenegro, SWOT
analysis, monitoring, reporting and evaluation of the implementation of housing policy.
Key words: Research; Housing; Policy; SWOT; Analysis
1. Introduction
Montenegro covers an area of 13 812.00 km2, the land border is 614 km long, while the
length of the sea coast is 293.5 km. There are 21 municipalities and 1256 settlements in
Montenegro. According to the last census from 2011, there are 620,029 inhabitants in
Montenegro, of which 50.61% or 313,793 are women, and 49.39% or 306,236 are men.
Podgorica, as the capital, has the largest population, 185,937, which is 30% of the total
population.
Special attention, in addition to defining the characteristics of the housing sector, should
be paid to the research of demographic trends. The link between housing and demographic
factors is very important given that its impact is far-reaching. By analysing the data analysis
and problem assessment the following is considered: the number of inhabitants and households,
quality of the housing trust fund, general characteristics of the housing trust fund, ownership
structure and housing market, mortality and investment rate.
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According to the 2011 census, there are 192,242 households in Montenegro with the
average household consisting of 3.2 members. Within the Social Housing Programme 20172020. it was stated that there are 167 777 families in Montenegro. As stated by the Monstat data
78.2% of households are either owners or co-owners of the apartment they live in.
2. Analysis and description of the situation
2.1. Social housing units in Montenegro compared to the EU
Social housing units, as stated by the data from 2011, comprise a total of approximately
0.6% of all housing units. The current Law on Social Housing [1] indicates that the right to
assistance in resolving housing issues, i.e. to state or municipal units, belongs to the welfare
beneficiaries, young people without parental care, persons with disabilities, RAE population
and displaced persons.
In certain European countries, the situation in the public sector shows that the percentage
of housing units owned by the state is quite high – in the Netherlands about 30% of the housing
fund, which is the most in Europe (in Austria 24%, Denmark 21%, Britain 17%, France 16.5%,
Finland 12% and the largest state-owned housing is in Armenia with 66%).
On the other hand, in Europe we also have countries, such as Germany and Sweden,
which have a low percentage of ownership. These states have developed a different concept of
addressing housing needs. These countries pay or subsidize social compensation to agencies
that rent apartments for social purposes.
2.2. Housing prices in new construction
The formation of the price per square meter of apartments in new construction in
Montenegro in the second quarter of 2020 was influenced by the average price of apartments
built in the program of solidarity housing policy. This price was 1000 €/m2 and it was 17.1%
lower compared to the second quarter of 2019.
Table 1 shows the average price of a square metre in new construction for the second
quarter of 2020.
Table 1. The average price of a square metre for the newly constructed apartment according
to regions, in Euros, second quarter of 2020. [2]
Costs for construction
Construction
Other
Average price
of 1m² in EUR
land development
costs
costs
Montenegro
1,000
167
662
171
(average)
Companies
1,119
224
718
177
(average market)
Solidarity housing 1
655
0
500
155
The capital
974
160
621
193
Podgorica
(average)
Companies
1,153
249
689
215
(average market)
Solidarity housing
655
0
500
155
Coastal region
1,229
231
856
142
(average)
Companies
1,229
231
856
142
(average market)
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Solidarity housing
Central region
(average)
Companies
(average market)
Solidarity housing
North region
(average)
Companies
(average market)
Solidarity housing

-

-

-

-

669

70

538

61

669

70

538

61

-

-

-

-

845

120

656

69

845

120

656

69

-

-

-

-

The change in apartment prices was significant in the period from 2014 to 2018. Monstat
data indicate that the average price of an apartment in a new building has dropped to 1,159
euros in 2019 since 2014, when it was 1,594 euros. Table 2 shows the price of apartments in
Montenegro by years and towns.
Table 2. Price of apartments in Montenegro by years and towns. [2]
Year

Montenegro

Podgorica

Bar

Budva

Nikšić

Other

2014

1089

1080

1076

1594

561

735

2015

1090

1121

1246

1269

598

766

2016

1011

1092

1500

955

599

715

2017

1111

1123

2018

1122

1054

2.3. Rental prices of apartments
The real estate market varies significantly among different towns. The highest demand
for renting apartments is in the central and southern part of Montenegro. In the north of the
country, regardless of the low prices, the demand is very low. In the capital, the demand for
apartments is the highest and on the coast, rental prices are incomparably higher than in any
part of Montenegro. In Podgorica, the greatest demand is for studios and one-bedroom
apartments and rental prices range from 220 to 300 euros. In Budva, it is necessary to set aside
from 200 to 6000 euros, depending on whether it is a studio or a luxuriously furnished
apartment.
2.4. Economic factor
Average earnings represent one of the economic factors for housing affordability. Net
average earnings in Montenegro, in the period from July 2019 to July 2020 ranged from 511
euros to 521 euros (Fig. 1).
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Figure 1. Average net earnings excluding taxes and contributions in euros. [2]
Figure 1 clearly shows that the average net earnings in July 2020 increased by 2%
compared to the same month in 2019. In the last month shown in Figure 1, we notice a decrease
of 1.1% compared to the penultimate month.
European standards recommend that a maximum of 30% of family income be set aside
for affordable housing. Taking into account the fact that average European salaries range from
1,400 to 2,500 euros, this would mean that families in Europe can set aside between 420 and
750 euros per month. In Montenegro, having in mind the average salary, the rent should not
exceed 300 euros for a month. This suggests the unsustainability of having the same percentage
in Europe and in Montenegro.
2.5. Affordable housing standard
A housing standard is one of the most important indicators of the development of each
country. The housing crisis is more prominent in larger towns of Montenegro, i.e. there is a
lack of apartments and high prices. Former housing standards that recommended 25m2 per
person are not in use today. Nowadays, there is an increase in the number of apartments of
smaller sizes and a large number of families who cannot afford to buy an apartment with the
satisfactory housing standard.
The basic indicators of housing standards are the structure of the housing trust fund, the
way of use and the average area of housing. In Montenegro, 92% of citizens have their own
apartment or house. This data shows that the standard of affordable housing in the form of rent
is still low and that its development requires the involvement of the state.
To address the issue of affordable housing standards, it is necessary to adopt a technical
rulebook. Such a single rulebook does not exist in the European Union, while the Council of
Europe Development Bank (CEB) [3] has framework standards the categories of which are
lower than usual.
3. Housing policy of Montenegro
Housing policy of Montenegro is to define a sustainable model of housing policy to
address housing needs under favourable conditions for all categories of the population. [4] This
document will unambiguously indicate which target groups can exercise the right to assistance
in resolving the housing issue. It also defines the manner and direction for establishing the
criteria for exercising this right.
It is necessary to include socially endangered groups that are recognized by law, and, also
that group of educated citizens with deficient occupations on the state territory. Special attention
is devoted to young people who have problems with the choice of place of residence, low
employment rates, high real estate prices. All these are parameters that affect the quality of life
and the need to start a family and become independent.
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4. SWOT analysis
This paper presents a SWOT analysis that presented the basic elements for defining
strategic goals and priorities and the parameters of their justification.
Based on the analysis of the situation, the following were identified [4]:
 Strengths:
S 1:
A basic legal framework is set and harmonized with the EU
S 2:
Legislation in the field of social housing adopted
S 3:
Relevant strategic documents (directly or indirectly related to housing) adopted
S 4:
Successful negotiations for EU accession - all chapters in the negotiations open
S 5:
Existence of infrastructural semi/equipped locations suitable for construction
of new housing units in largest towns
S 6:
Consistent application of the subsidiarity of competences in the area of
housing (decentralization of competences from the state level)
S 7:
Existing experience of local institutions in the field of construction,
maintenance and management of a housing trust fund intended for providing support to
vulnerable groups of the population
S 8:
Established Social Housing Program including monitoring of its
implementation on an annual basis
S 9:
Existing experience in the implementation of the social housing projects with
the donor community.
 Opportunities:
O 1:
Adoption of new regulations that will form the legal basis for the
implementation of a long-term affordable housing policy
O 2:
Establishment of the State Agency for housing and maintenance of state
property with offices
in three regions
O 3:
Forming and updating the real estate data base (number, size, market value,
legality of the construction, purpose of the facility – housing, vacation and similar) as the
basis for graded taxing of property as one of the stable long-term incomes for financing
affordable housing
O 4:
Strengthen the existing state institution-directorate dealing with housing sector
development
O 5:
Fiscal instruments for stable financing and a system of subsidies to potential
investors
O 7:
Completion of the legalization process and inclusion in the plans for illegal
construction of facilities
O 8:
Introduction of e-urbanism and e-building permits
O 9:
Use of new construction technologies and materials - eco houses
O 10: Determining the standards of affordable housing and construction with
technical regulations
O 11: Subsidized privately owned rental housing as part of housing policy for
solving burning issues
O 12: Intensification of long-term cooperation in the implementation of housing
programs with the Council of Europe Development Bank on a bilateral basis
O 13: Planning and implementation of urban regeneration projects
O 14: Continuous economic growth and continuous GDP growth
O 15: A large number of unfinished apartments that can be purchased and completed
at reasonable non-profit prices;

110

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

 Weaknesses:
W 1:
Incomplete legalization and a significant number of buildings without a
construction and use permit
W 2:
Lack of a determined stable system of long-term financing (decades-long)
W 3:
High degree of inequality in the distribution of the existing housing fund
(multi- family households and single houses)
W 4:
Incomplete utility infrastructure development on the entire territory of the state
(a large part of facilities without adequate water and sewage connection)
W 5:
Incomplete spatial urban documentation of lower order for all urban areas on
the territory of the state which could enables fast and undisturbed housing construction
W 6:
Negligible number of publicly leased buildings
W 7:
Thorough rapid demolition of ex-Yu housing policy through the entire
privatization of the housing fund without a substitute offered for the previous housing policy
W 8:
Negligible investments in housing maintenance and construction in the postYu period
W 9:
Lack of an independent institution and capacity to conduct housing policy in
the form of a Housing Agency or a Public Housing Company
W 10: Neglected incentives for regeneration and construction in rural areas and less
developed regions
W 11: Inaccessible commercial bank loans in relation to the economic power of the
family - expensive loans
W 12: Lack of local housing policy strategies and their transposition into local
planning urbanization-local planning documentation
 Threats:
T 1:
Covid 19 economic crisis
T 2:
Non-existent consistent EU housing policy for a wider scope support
T 3:
General need and desire for housing without sufficient support of the wider
community and institutions to the housing policy
T 4:
Diverse and complex choice of policy proposals at a European level
T 5:
Failure to combat illegal construction even today
T 6:
Influential construction lobby that supports the credit-pledge banking principle
in the approach to solving the general housing policy of the market principle at the EU level
T 7:
With the accession to the EU, EU citizens have the opportunity to freely buy
real estate and settle on the attractive Montenegrin coast, which will drastically increase
housing prices
4.1 Strategic goals
The SWOT analysis resulted in three strategic goals:
 SC1: Establishing a policy in the long run;
 SC2: Establishing a stable financing system – making strategic decisions,
documents and accompanying regulations with four proposed variants of securing
funds;
 SC3: Strengthening institutional capacities - planning the implementation of
programs and projects through continuous dealing with housing policy.
The policy lists key activities for achieving goals, accompanying success indictors as well
as the competent authorities and bodies for monitoring the implementation of the policy.
The methods of monitoring, reporting and evaluation on the implementation of housing
policy are presented at the end of the analysis.

111

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

4.1.1 Establishing a long-term policy
One of the main reasons for mass illegal construction is the high price of apartments
compared to household earnings. By comparing the amount of average salary and the price
per square meter of living space, we come to the fact that it is necessary to set aside 10-15
annual salaries for the purchase of an apartment.
The current situation in Montenegro as well as the analysis of experience from
European Union countries indicate that it is initially necessary to determine the percentage of
available housing fund that will be state-owned. It should be determined in relation to the total
housing fund that is to be achieved in a period of at least five years with a forecast for 20 to
30 years. This means that the current 0.6% of the total housing stock should be increased to
the required 3-6% or 10%. In this way, the needs of priority groups determined by the
Government will be met.
Montenegro's investment in housing construction is at a very low level. Statistics show
that the amount allocated per capita is less than 0.9 euros per citizen, which is only 0.012%.
By simulating the allocation for housing construction per capita in relation to GDP and the
possible number of built apartments on an annual level, the level of investment and the
number of obtained housing units is presented. In the simulation, the percentage of current
investment was increased by 10, 20 and 30 times and then converted into square meters of
apartment with the price of social housing of 614 €/m². (Table 3)
Table 2. Price of apartments in Montenegro for different years and towns. [4]
Number of
Possible built Obtained
Percentage
Allocation
citizens 625 266 x number of m² number of
of
GDP per
per
(%) allocations
for the price
60 m²
investment
capita (€)
capita(€)
expressed in €
of 614 €
apartments
from GDP
%/capita)
from GDP
0.012
7,743
0.9
562,739
916
15
0.12
7,743
9.0
5,627,394
9,165
152
0.24
7,743
18.0
11,254,788
18,330
305
0.36
7,743
27.0
16,882,182
27,495
450
Based on the analysis of all necessary parameters, it was obtained that the minimum
demand is 3500 apartments per year. This fact indicates that in 10 years, the state-owned
housing fund would amount to 10%. For the construction of such a large number of
apartments, it is necessary to provide about 130 million euros annually.
4.1.2 Establishing a stable financing system
Four variants have been proposed to provide funding.
Variant 1 represents a method of financing that has been known for years in the field of
environmental protection, and that is the principle of "polluter pays". In the area of housing,
this would mean "the user of existing real estate pays". The proposal is to double the existing
fees. The funds raised in this way should go to the state treasury.
Variant 2 is a financing model similar to the previous housing investment model of the
former Yugoslavia. Over a period of 40 years, employed citizens of the former Yugoslavia set
aside 1.3-3.5% of their gross salary, and in that way the state created more than 52% of its
housing fund. On the other hand, we have the fact that 50% of citizens, who set aside this
percentage, did not have the opportunity to use the means from that fund, so it can be
considered unfair. Also, the current generations with more work experience will not be able to
use the means from that fund because they already have the housing issue resolved. This way
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of financing is considered to be an investment in young populations who will earn income for
their pensions. Social justice in the area of housing should be viewed in the long run.
Variant 3 is a supplement to Variants 1 and 2. It refers to the further use of all programs
available from donors and European funds that will be available, especially in the category of
addressing the issues of socially vulnerable groups.
Variant 4 refers to housing cooperatives. This variant can be implemented in the
legislation of Montenegro and in practice.
4.1.3 Strengthening institutional capacities
If the parameters defined in the first two strategic goals are adopted for the principles of
housing policy, it is necessary to strengthen the institutional capacity for the realization of
affordable housing construction.
The previously envisaged two sectors (Directorate for Housing Development and
Directorate for Spatial Planning) will need to be strengthened due to the increased volume of
drafting local planning documents. Because of the planned increase in efficiency in the
realization of housing construction, the establishment of the "Agency for construction and
management of the housing fund in public ownership and property of state buildings" is
envisaged. The work of the Agency would be under the supervision of the relevant Ministry.
Conclusion
In order to implement the housing policy, it is necessary to apply measures and monitor
their implementation, taking into account the given deadlines and controlling the presented
success indicators.
The activities of a Government of a country have a direct impact on the society and
economy and for this very reason, the Government activities, should be developed and focused
on meeting basic human needs for affordable housing. At the very beginning it is necessary to
monitor, implement and evaluate activities, so that their effectiveness and rightfulness could be
assessed after a short period of time. For this reason, it is necessary to have continuity in
monitoring and evaluation of achieving goals and results with the aim of improving the policy
conducting processes or improving the policy itself.
For the planning, development and maintenance of the housing trust fund in Montenegro,
it was necessary to establish a housing policy, the result of which would be a strategy that would
ensure it in the long run. The implementation of these activities would be monitored through
the annual Reports on the implementation of housing policy of Montenegro in the period 20212025. and based on the Affordable and Social Housing Program 2021-2025. which is prepared
by the relevant Ministry and verified and adopted by the Government on an annual basis. The
implementation of the Housing Policy should be monitored by the relevant ministry.
The goal of housing policy is to increase the security of citizens, in the context of housing,
as well as to address the issue of adequate housing for those citizens who are unable to afford
it from their own income.

[1]
[2]
[3]
[4]
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АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ
И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ
Ангел Мазников1
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ARCHITECTURAL ISSUES OF VENTILATION
AND AIR-CONDITIONING SYSTEMS IN INDUSTRIAL BUILDINGS
Angel Maznikov1
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: The modern direction for ventilation and air-conditioning systems in subtypes
of industrial buildings is the achievement of optimal technological and functional
parameters under the conditionя of maximum energy efficiency, overall environmental
protection, high safety and minimal expenses. The production and warehouse pattern of
the building and its architectural structural system determine the type and scope of
building services - central and local.
The system solution of the technical installations, as part of the architectural structure of
premises, has an essential role for defining the general spatial composition. Their full
integration into a sustainable industrial building, actively participates in the creation of
aesthetic perception and artistic impact of its architectural design.
Key words: architectural design, ventilation systems, air-conditioning systems, industrial
building, production building, warehouse building, building services, special services,
architectural expression, sustainable architecture, sustainable design
1. Съвременни технически инсталации в промишлена сграда
В съвременното обществено-икономическо развитие детайлното изследване на
типа промишлена сграда е актуално с оглед на активни и динамични процеси на
строителство и експлоатация на голям брой и разнообразни архитектурни реализации.
В промишлената типология съответствието на технически инсталационни системи е
необходимо условие за ползване и поддържане на специфична сграда, както при ново
строителство, така и при преустройство, реконструкция и модернизация на съществуваща.
Функционирането ва инсталациите гарантира технологични условия за протичане на
процеси, психологическия комфорт в пространства, нормативни стойности на
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физиологически фактори на работна среда, обща техническа безопасност и ограничаване на
рискове при труд в сградата [1].
Обект на изследване са вентилационни и климатични инсталации в типологията на
промишлена сграда, като страдни системи за поддържане на микроклимат в помещения и
част от цялостен активен инсталационен комплекс. Дефинираният предмет е ефективното
структуриране и общото им значение в устойчива система на архитектурната конструкция.
Целта на доклада е оценка на архитектурното въздействие на конкретните технически
инсталации и определяне на перспективните тенденции през XXI век за ролята им
в естетическия образ на типологията.
Методологично е доказана тезата: в промишлена сграда вентилационни и
климатични системи, които са технологично и функционално определени при
интегриране в архитектурна конструкция, способстват за устойчиво развитие и
пълноценно естетическо въздействие на архитектурния обект.
2. Вентилационни и климатични инсталации в промишлена сграда
Техническите сградни инсталации за активно поддържане на микроклимата на
въздуха в помещения се дефинират по обработката на въздуха отопление, вентилация и
климатизация. Микроклиматът в работната среда се определя от температура, влажност,
налягане и скорост на движение, състав и чистотата на въздуха и топлинно облъчване.
Изграждането на инсталациите в промишлените сгради се съобразява с всички външни и
вътрешни въздействия, на които могат да бъдат подложени, включително и температурен
режим на технологичните процеси.
В различните подтипове и видове сгради се предвижда общо и/или разделно
изпълнение на инсталациите съобразно предназначението им (битово, технологично и за
безопасност при пожар), с оглед на нормативни изисквания, енергийна ефективност,
екологична оценка, обща безопасност, и икономическата ефективност.
2.1. Видове технически инсталации за поддържане на микроклимат
Отоплителната инсталация осигурява нормираните температури на въздуха в
помещенията само през зимен период. Характерна особеност на производствени и складови
зони е тяхната обширна площ достигаща хиляди квадратни метра, голяма светла височина
(обикновено над 4 m и до над 28 m) с долна работна зона.
Проветряването, като процес на подмяна на въздуха в помещение, бива периодично –
чрез отваряне на съответни части в дограми, и непрекъснато  чрез вентилационна система
класифицирана като естествена или изкуствена. Актуално приложение на периодичното
проветряване е използването му през нощните периоди на летния период, като автоматично
свободно проветряване [2]. За помещенията с надхвърляне на допустимата концентрация от
дадена вредност, както и всички със затворените работни места, се предвижда изкуствена
вентилация. Съобразно спецификата и характера на влошаване на въздуха в помещенията
се използват системи за изкуствена вентилация с различен обхват локална децентрализирана/местна вентилация; централна (общообменна или смукателна) вентилация; и
смесена вентилация. Съобразно обработката на въздуха инсталациите за микроклимат
биват без обработка на въздуха; с частична обработка; и с пълна обработка на въздуха.
Повишените изисквания спрямо микроклимата в различните видове промишлени
сгради са основа за динамично развитие на климатични инсталации, които осигуряват
чистота, състава и подвижността на въздуха при съответна температура и влажност. Според
област на приложение климатичните инсталации и съоръжения се разделят на две основни
групи климатична инсталация за микроклимат по физиологични параметри; и промишлена
климатична инсталация. Прилагането на централна вентилационна/климатична
инсталация и локална вентилационна/климатична инсталация е съобразно техните
специфични предимства и недостатъци.
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Локалните средства с автономно действие се използват съобразно възможното им
местоположение и инсталационна структура. За производствени и складови помещения и
тези на обслужващи комплекси за спомагателни дейности се прилагат покривен
климатизатор или климатизатор ʺсплит-системаʺ от тип колонен, касетъчен и канален, За
помещения за технически инсталации се прилагат различни локални климатизатори от тип
стенен и касетъчен, а на обществено обслужващи комплекси – всички видове локални
средства без покривен климатизатор.
Централните климатични инсталации се класифицират и предвиждат според начина
на функциониране (кондиционироне) за постигане на параметрите на въздуха:
 въздушна  поддържа микроклимат в голямо по обем и/или високо промишлено
пространство с/без анекси, като актуална инсталационна схема е едноканалната;
 водно-въздушна  прилага се в сграда с много помещения с външни стени или
при различна ориентация по посоки изложение, както и в голям вътрешен
полезен обем;
 фреонова – системата е на модулен принцип, като в различните помещения
могат да работят и в различен режим. [3];
 комбинирани системи – съчетаване на гореописаните видове при климатизация.
Съобразно местоположението на инсталационните централи, агрегати, тела,
устройства, тръбопроводи и въздухопроводи в промишлените помещение и сграда спрямо
околната среда се дефинират по вид вътрешни; и външни. А според отношението към
ограждания на пространства видовете са: върху под (или прилежащ терен), на стена
(вътрешна преградна или фасадна), и на таван (покрив).
Класификационната характеристика на инсталационните системи по обхват за
сградата, обработка на въздуха, групи по предназначение и област на приложение, и по
местоположение спрямо околна среда и към ограждания на пространствата, дефинират вида
и техническите характеристики на приложимите инсталационни елементи, тяхната
конфигурация и размери, инсталационните решения и схеми с допустими отстояния, и
системната им свързаност с въздуховоди, тръбни мрежи и кабелни проводи.
Изборът на системи за кондициониране на въздуха се определя от предназначение и
пространствени характеристики на помещения, особености на технологични процеси,
физиологични изисквания към работна среда, строително-конструктивни особености,
архитектурно-естетическа концепция, отношения на собственост/наем, опазването на
околната среда и бюджетните инвестиционни и експлоатационни разходи.
При оценка на инсталационно решение съществени са неговата гъвкавост при
проектиране, монтаж и поддръжка и подобряването на инсталационни параметри.
Тенденции в промишлена сграда е изграждане на локални системи – вентилационни и/или
климатични; както и по-широко разпространение на климатични инсталации за сметка
на отоплителни при отчитане на технологични и функционални условия.
3. Вентилационни и климатични нсталации и типология на сградата
Функционалното предназначение и основната технология за подслонените
производствени и складови дейности е базовата типологична класификация на типа
промишлена сграда. Но най-често приложима и всеобхватна е типологичната класификация
по обемно-пространствена структура: едноетажна сграда, многоетажна сграда, двуетажна
широкоплощна сграда, подземна сграда, подводна сграда, и сгради с комбинирано
обемно-пространствено изграждане.
Функционалното предназначение и обемно-пространствената композиция на
сградата, и нейната производствена и складова структура, определят в голяма степен вида и
обхвата на техническите инсталации – централни и локални (децентрализирани), и вида и
характеристиките на приложимите инсталационни елементи.
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Едноетажната промишлена сграда е типа с най-широка приложение в
съвременни инвестиционни проекти предвид неограничено застрояване по площ,
максимални геометрични размери на конструктивни координационни полета, лесно
блокиране, благоприятно развитие на хоризонтални технологични процеси и други [4].
Предимство на вътрешни пространства в типа сграда са условията за правилно и
достатъчно проветряване – периодично и постоянно, което се реализира през: отваряеми
дограми в стени, отваряеми покривни остъклявания в покрив и елементи на
вентилационни/климатични системи в тези ограждания.
Значителната околна
повърхнина за ограждащи конструкции и съответно големи загуби/притоци на топлинна
енергия определят необходимост от инсталации за вентилация и климатизация със
завишена мощност. Големите размери в план увеличават дължини на инсталационни
елементи и мрежи. Прилагането на технически инсталации за микроклимат
не е ограничено по обхват – централна система или съответен брой локални системи,
нито по вид и местоположение на елементите – на под, стена или таван, или прилежащ
терен. Голямата площ на покрива и директната инсталационна връзка с помещенията са
предпоставка за монтиране на елементи върху него.
Многоетажната промишлена сграда (с три и повече етажа) е с минимална
застроена площ. Важни положителни страни са и къси вертикални функционални връзки,
енергийна ефективност, оптимални естествено осветление и проветряване, и богат
архитектурен образ [4]. Решението на техническите инсталации е определящо за
преодоляване на повечето типологични недостатъци, включително: затруднено
кондициониране, повишени инвестиционни и експлоатационни разходи, и трудности
при гарантиране на безопасност в аварийни ситуации. Вентилационните и климатичните
системи в многоетажна сграда са:
 централни при ясно структурирани вертикални врежи от въздухопроводи и
тръбопроводи, като размерите на мрежовите елементи за значителни.
 децентрализирани на всяко етажно ниво, което изисква пространства за монтиране в
етажния обем, както и съответни вентилационни решетки по фасадите за всеки етаж.
По етажите в многоетажната сграда разполагането на инсталационни елементи
според местоположение е основно подово или стенно, и ограничено – таванно.
Двуетажната широкоплощна сграда съчетава предимствата на едноетажна и
многоетажна промишлена сграда при редуциране на влиянието на техните типологични
недостатъци. Намалената и застроена площ спрямо аналогични едноетажни решения се
обвързва с ясно функционално зониране на двата етажа, вариантност за технологично
оборудване, къси технологични и функционални връзки само между два етажа, улеснено
застрояване върху терени с денивелация, висока универсалност и други [5]. Топлинните
загуби/притоци в двуетажната широкоплощна сграда са ограничени предвид намаляване
на отношението ва обща площ на външни ограждащи конструкции към полезен обем на
вентилирано/отоплявано/охлаждано пространство. Проветряването е подобрено
оптимално особено за горния етаж при включване на дограми – за периодично
проветряване, или на инсталационни елементи в стени и покрив – за естествена или
изкуствена вентилация. Приложимите инсталации за микроклимат не са ограничени, но
често използвани са децентрализирани решения обособени на двата отделни етажа, както
и схеми с разполагане на инсталационни елементи на покрива. Монтират се различни по
местоположение инсталационни елементи: на първия етаж – подови и стенни, а на втория
– таванни.
Подземната промишлена сграда е с предимства: за инвестиционно предложение
в градска територия при лимитирана възможност за надземно застрояване; ефективно
постигане на оптимален микроклимат в работна среда; съответствие с изисквания за
физическа сигурност на строежа; и/или опазване на околна среда и нейни компоненти
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[4]. Инсталационни системи се предвиждат в подземно застрояване при различните
видове релеф на терена, но са задължителни при равнинен профил. Основен аспект е
разполагането на външни инсталационни устройства и елементи за микроклимат, както
и на въздухопроводи/решетки за връзка с външна въздушна среда.
Подводната сграда е перспективен промишлен тип, когато се използват ресурси
под нивото на воден басейн или за специфични производства. Вентилационните и
климатичните системи са единственото решене за поддържане на микроклимат в работна
среда на подводен обекта. А изграждането за инсталационни мрежи към въздушна среда
над водна повърхност е основно предизвикателство при реализиране.
Архитектурната типология на промишлена сграда включва видовете
производствени и складови сгради, и обслужващи комплекси към тях. При цялостно
развит технологичен процес се дефинира пълна функционална структура с
производствена зона, зона за складиране, и зона за приемане/издаване. При комплексен
обект се интегрират и три вида обслужващи комплекса: обществено обслужващ, за
спомагателни дейности, и на техническа инфраструктура. При преобладаващ дял на зони
за производство и съхранение определящо за ефективността на инсталационното
решение е неговото обвързване с конкретна технология. От друга страна отражение
върху инсталациите за микроклимат оказва и прилагането на принципите на зониране и
блокиране на помещения и/или зони съобразно отделяните в тях вредност [6].
Бурното развитие и усъвършенстване на производствени и складови процеси
през XXI век води до изискване за възможност за модернизиране и дори пълна замяна на
технологичния процес в промишлена сграда. Търсенето на съответствие с технология и
функция дефинира нови характеристики на конструкция и пространства, с оглед на
универсалност. Респективно този аспект на архитектурата се поставя и пред
техническите инсталации, в частност и пред вентилационни и климатични системи.
Оптималното изграждане и експлоатация на технически инсталации в типологията
на промишлена сграда е специфично предвид специални функционално-технологични и
архитектурно-конструктивни въпроси [1].
4. Вентилационни и климатични инсталации в архитектурната конструкция
Архитектурно-конструктивната структура на сградата с нейните конструктивни
елементи формира необходимите вътрешни пространства. Техническите системи,
включително и вентилационните и климатичните инсталации, в промишлена сграда са
основен елемент на архитектурната конструкция [7].
При промишлените сгради тенденция е реализирането на линейна конструктивна
система, с преобладаваща надлъжна праволинейна схема. Вертикалните конструктивни
схеми са преобладаващо праволинейни без конзолни части, и ограничено –
криволинейни конвексни. В сграда за обслужващи комплекси конструктивната система
и конструктивните схеми са в зависимост от обвързаността им с носещата конструкция
на пространства за производствени и складови зони. Използването на типизирани
конструктивни елементи при модулна координация, и тяхното оптимално съчетаване в
конструкциите, е определящо за структурата на техническите инсталации.
Сградните вентилационни и климатични системи взаимодействат с архитектурната
структура и конструктивните елементи по отношение на разположение едни спрямо
други, форма и геометрични размери. Въпреки определящото значение на
конструктивни елементи, в редица случаи сградните инсталации оказват обратно
въздействие върху тях, което се отразява на формообразуването и изпълнението.
4.1. Инсталации за микроклимат и строително–конструктивни системи
В едноетажните и двуетажните промишлени сгради преобладават
архитектурно-строителните системи с големи подпорни разстояния – над 12 m, като
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съвременните строителни системи според статическо действие се разделят в две групи:
плоскостни (линейни) и пространствени. За типа сграда тенденция са гредовите
конструкции и тези с ферми и с рамки от стоманобетон или стомана. Многоетажните
сгради и сградите на повечето обслужващи комплекси са с етажни конструкции с малки
подпорни разстояния – до 12 m, като актуални строителни системи са скелетни:
стоманобетонна, стоманена, стоманено-стоманобетонна и комбинирана. Подземните и
подводните сгради обикновено са със стоманобетонна система: с носещи стени или с
комбинирана система.
Изпълнението на вентилационните и климатичните инсталации на промишлена
сграда се обуславя от архитектурната конструкция с дефинираните конструктивна
система и конструктивна схема, и конкретната строителна система и подсистеми и
избраните материали за тях. Местоположението и размерите на инсталационните
елементи се обвързват в определена степен с вида, структурата, модулната координация
и геометричните размери на носещата конструкция и огражданията. Взаимовръзката на
инсталационните тела и елементи с архитектурната конструкция се дефинира от ролята
на основните конструктивни елементи в общото обемно-пространствено решение на
обекта. При разположението на инсталационни елементи се отчитат техническите
изисквания за отстояния до повърхностите на ограждащи и носещи конструктивни
елементи успоредно с обосноваващите проектни изчисления и евентуалните нормативи
за дистанция между инсталационни елементи.
Локалната инсталация с оглед на относително по-малки маса и размери на
елементи, а също и ограничени инсталационни връзки, предполага по-голяма проектна
гъвкавост при съгласуване с архитектурната конструкция спрямо аналогични решения с
централна вентилационна/климатична инсталация.
4.2. Инсталации и основни архитектурно–конструктивни елементи
Разполагането на инсталационна централа, агрегат, тяло и други за вентилация и
климатизация, включително вграждания и преминавания спрямо елемент на
архитектурна конструкция се съобразява с конкретното му конструктивно
предназначение, изисквания, свойства и роля, в зависимост от мястото му в
пространствената система на архитектурната форма. Инсталационни елементи според
разположението и отношението спрямо архитектурните ограждания – под, стени и
таван/покрив, и носещи конструктивни елементи биват:
 открито (видимо) допрени контактно – във вътрешно пространствено или
външно с директен монтаж;
 открито (видимо) дистанционно разположени или монтирани към основна
архитектурна конструкция на хоризонтално или вертикално разстояние;
 вградено/интегрирано в (или преминаващо през) носещи и ограждащи
елементи (видимо в обема им или без визуализиране), при варианти –
вътрешно или външно;
 закрито в инсталационни шахти, пространства или канали – вертикални и
хоризонтални (преобладаващо за въздухопроводи и тръбни мрежи).
При необходимост от техническо инсталационно помещение, обособяването е с
плътни ограждащи конструкции в корелация с общото конструктивно решение.
Системното решение на техническите инсталации за микроклимат освен чрез
разположението си спрямо архитектурните ограждания влияят обратно върху отделните
архитектурни елементи и на основата на постигане на съответствие по икономия на
енергия и топлосъхранение. Съответствието с изолационната функция на
архитектурно-конструктивните елементи и строителното изпълнение на детайлите е
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необходимо условие за постигане на енергийна ефективност. На тази основа се
определят и необходимите за конкретния елемент геометрични размери, материална
структура, физически свойства и строително-техническо изпълнение. А оптималната им
взаимовръзка и взаимодействие в архитектурната конструкция гарантират:
 намаляване на инсталираната мощност и разходът на енергия в системите;
 подобряване на общата ефективност на техническите инсталации за
микроклимат.
4.3. Инсталационни връзки с други инсталации в архитектурна конструкция
Електрическото захранване на вентилационните и климатичните системи е към
електрическа силнотокова силова инсталация в сградата. Автоматичните устройства за
управление, безопасност и комфорт на системи за микроклимат се включват към
сградните електрически слаботокови инсталации. При инсталационна необходимост от
вода се предвижда свързване към сградна водопроводна инсталация, а при формиране на
конденз и:или отпадъчни води и към сградната канализационна инсталация.
Вентилационни и климатични системи и инсталационното им решение са взаимно
обвързани с цялостната инсталационна структура на промишлената сграда.
5. Инсталации за микроклимат в архитектурен образ на промишлена сграда
Архитектурната форма на промишлената сграда е определена от функционалната
характеристика на вътрешните пространства и дефиниращата ги архитектурна
конструкция. Зависимостта между изявата на цялата архитектурно-конструктивна и
инсталационна структура и постигането на естетическо отражение във формата
дефинира тектониката на обекта [7]. Тенденция е техническите инсталации да са с ясно
тектонично въздействие в интериора и екстериора.
Естетическо-художествената функция на промишлената сграда е с различна
сравнителна тежест в общата система от функционалност на архитектурния обект в
зависимост от основата класификация на промишлена сграда. Архитектурната изразност
на преобладаващо широкоплощната промишлена сграда е специфична в отделните
зони и варира при интегриране и на зони за обслужващи комплекси [1].
Характеристиките на вентилационните и климатичните инсталации са обвързани
със структурата и особеностите на технологичното оборудване в производствена и
складова сгради, в сгради за спомагателни дейности или за инсталационна
инфраструктура, и с функционално обзавеждане в сграда на обществено обслужващ
комплекс. Естетическо възприятие и художествено въздействие на техническите
системи и техните инсталационни елементи в архитектурния образ е в зависимост с типа,
подтипа и вида на промишлената сграда. Инсталационните системи са със съществена
роля в композирането на архитектурни пространства и респективно за синтезиране на
завършена архитектурна форма. Степента на значимост на инсталациите за микроклимат
в образността на архитектурния обект се определя от техния вид и зониране, схема на
разполагане, и от начин на монтиране/прокарване.
Оценяването на естетическо-художествената функция на инсталациите е
субективно, което е същностна черта на възприемането на произведение на
архитектурата. А възприемането на архитектурата като изкуство е невъзможно
без разглеждане на неговите естетически качества и въздействие.
5.1. Технически инсталации в интериор на промишлена сграда
В интериора на промишлен обект, в който производствените и складовите зони са
повече от 80% от разгънатата застроена площ, се налагат обширните помещения на
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тези зони с ясна геометрична форма с преобладаваща светла височина от 5 m до 12 m,
която достига до над 27 m [1]. Въздействието на пространствата се определя от общото
планиране или отделянето на функционални зони, и от използваните технологични
системи. Архитектурният образ е обобщен при еднопространствено обединяване на
зони, а при обособяване на зони се създава и чрез композиционно степенуване на
затворени пространства по структурни параметри.

Фигура 1. Интериор на производствени зони без специализирано технологично
оборудване – Шивашки цех DILIOS с административно-битова част в София, РБългария
За зони, в които липсва специализирано технологично оборудване, в интериора
преобладава изявяването на реда на носещите вертикални елементи, характеристиките и
размерите на покривната конструкция, при визуалното проектиране върху нея на
елементи на вентилационни и климатични инсталации и евентуално на други
инсталации, както и на възможно покривно остъкляване (фиг. 1). В зони със
специализирано технологично оборудване се откроява неговите вид, структура и цвят,
като се налага характерният му ритъм при допълваща роля на покривната конструкция и
монтирани към нея технически инсталации
(фиг. 2). При едни и същи
обемно-пространствени условия в зони на промишлена сграда, на база на нормативно
определен различен микроклимат за работните места се очаква различен обем и
съдържание на разглежданите сградни инсталации. Интериорният образ на трите вида
обслужващи комплекси се определя от специфичните им функционалност и
архитектурна структура. Предвид важността на обществено обслужващия комплекс за
създаване на представителност, често в него се включват инсталационни елементи при
завишени композиционни изисквания [8] (фиг. 3).

Фигура 2. Интериор на производствени зони със специализирано технол. оборудване –
Винарска изба CASTRA RUBRA в Коларово, окръг Хасково, РБългария
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Изборът на места за разполагане на инсталационни елементи за микроклимат вътре
в сградата – към под, стени или таван, е от съществено значение за правилното им
функциониране, оптималната работна среда, и архитектурния образ. Зонирането и/или
групирането – в ивици, полета и други, на видимите системни елементи е
най-благоприятно за естетическото им въздействие в помещенията, включително и при
съчетаването им с други инсталации. При решение с единичен инсталационен елемент,
като локално устройство или централна система, композиционната му роля може да
прерасте в акцент в обемно-пространственото изграждане на интериорния образ.

Фигура 3. Интериор на обществено обслужващ комплекс с представителност –
Шивашки цех DILIOS с административно-битова част в София, РБългария
При позициониране ва вентилационни и климатични елементи в частта към
таван/покритие определящ е избрания ритъм – разстояния в две направления между тях,
и обвързването им с координационните оси на основните носещи архитектурни
конструкции (фиг. 4). По височина в производствени и складови зони инсталационни
елементи се монтират близо до долния ръб на носещата и/или ограждащата конструкции
или непосредствено под тавана с оглед на: ефективно използване на вътрешния обем,
оптимално инсталационно функциониране и липса на конфликт с конструктивни
елементи. В обществено обслужващ комплекс монтирането по височина е аналогично
или в обема/равнината на предвиден окачен таван. При позициониране към вътрешни
стени четимостта и мащаба на избрания ритъм по дължината на огражданията се
дефинира от кота на монтаж, размери и други външни характеристики на инсталационни
елементи, и от връзка с композиционни или координационни оси на ограждаща
конструкция. Рядко се прилагат инсталационни елементи монтирани към подово
пространства предвид ограничаване на гъвкавост и универсалност.

Фигура 4. Инсталационни елементи в интериор с ритъм и обемни характеристики –
Логистичен център HERMES в Хайденслибен, пров. Саксония-Анхалт, ФРГермания
Допълващи за интериорното възприятие на инсталационен елемент са неговите
външни обемно-пространствени характеристики – форма, размери, пропорции,
фактура и цвят (фиг.4). Геометричните характеристики зависят в голяма степан от
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техническите характеристики на изделието – обем на обработван въздух за час,
отоплителна/охладително мощност и други. Цветовото третиране на корпуса може да е
еднакво или нюансно спрямо носещата и/или ограждащата конструкции и/или
технологичното оборудване, или контрастно акцентно, както и неутрално. При
относително ниски помещения визуално се възприема и вида и повърхностната фактура
от конкретното изпълнение на индустриалното изделие. С изделия произведени от
материали с високо качества, включително за лицево покритие, се постига подходящо
ниво на утилитарност, комфорт и представителност (фиг. 4).
Инсталационни тела и устройства и вентилационни решетки, с ясно четимите си
геометрични размери и членение са повтарящи се композиционни елементи, които
създават връзка с човешкия мащаб. Аналогично въздействие се формира и от
линейните елементи за въздухопроводи и тръбни мрежи, които са част от системите.
Във вътрешните пространствена при открито по начин монтиране/прокарване
естетическото възприятие на инсталационен елемент е от особена важност. Докато при
вградено/интегрирано (или преминаващо) в конструкциите видими са само отделни
части или лицевата повърхност на инсталационния елемент. А при закрито инсталиране
липсва директно възприемане.
Композиционното формиране на възприемаща се взаимовръзка на техническите
инсталации с архитектурната конструкция дефинира характерна образност в интериора.
5.2. Технически инсталации в екстериор на промишлена сграда
Архитектурно въздействие на технически инсталации за микроклимат в екстериор
се дефинира от използването на аналогични на гореописаните количествени и
качествени отношения. Естетическата стойност на архитектурната композиция зависи и
от условията за нейното възприемане в околното пространство – разстояние, зрителен
ъгъл, направление и посока, относително движение, ъгли на възприемане,
продължителност но експониране и други. Във външния образ на промишлена сграда
решението на сградните инсталации композиционно се обвързва с ограждащите
архитектурни конструкции и тяхната структура и характеристики, включително и с
оформяни функционални отвори в тях, и с озеленяване (фиг. 5).

Фигура 5. Монтирани инсталации елементи в/у покрив с озеленяване и в самостоятелна
сграда – Винарска изба CASTRA RUBRA в Коларово, окръг Хасково, РБългария
В екстериора на промишлена сграда инсталационните тела, устройства,
въздуховоди и решетки са разполагат спрямо стенни ограждания в зависимост от вида
на стените в тяхното членение и включени дограми. Различното или еднакво цветово
третиране на архитектурни елементи с инсталационни модули подчертава или обобщава,
създава идентификация, ритъм и обща цветова хармония. Във фасадни стени често се
изявяват вентилационни решетки, като при възприятие определящи са размерите и цвета,
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и членението на челните им ламели (фиг. 6). Върху фасадна повърхност се експонират и
въздухопроводи и тръбни мрежи със своите линейни форми. Прилагането на принципа
на зониране дефинира оптимално позициониране на инсталационните елементи
(фиг. 7). За хармонично въздействие допринасят взаимните отношения ва инсталации с
козирки, еркери, балкони пасажи, корнизи, слънцезащитни устройства и други, което
създава връзка с човешкия мащаб в образа.

Фигура 6. Инсталационни елементи в екстериор с ритъм и нюансен цвят – Логистичен
база AMAZON в Милтън Кейнс, окръг Бъкингамшир, Англия
При промишлена сграда от всички типологични класификации покривът е реално
пета фасада, особено в селищни устройствени територии, в които се възприема отгоре.
Вентилационни и климатични централи, агрегати, тела и устройства монтирани върху
покрива формират специфичен изглед и ритъм. Особено това е подчертано при
централна система предвид значителните и геометрични размери, като пластично
изявения инсталационна елемент се превръща в потенциален композиционен акцент на
архитектурния образ (фиг. 8). В сграда решена с локални системи за климатизация се
създава ритъм от многобройни външни устройства. Допълнително в покривната
композиция се включват и прилежащи въздухопроводи и тръбни мрежи, които
изграждат инсталационната свързаност.

Фигура 7. Експониране на инсталационни елементи върху фасадите при определено
зониране – Логистичен комплекс NORDWAY в Санкт-Петербург, Русия
В последните десетилетия предвид огромните стенни и покривни повърхности при
типа сгради, се изисква и пространствено съгласуване с елементи на други сградни
инсталации, като например фотоволтаична инсталация, която заемат значителни площ.
Архитектурен образ композиран с отчитане на художественото въздействие на
инсталациите може да се превърне в част от рекламна стратегия на ползвателя на
промишлена сграда [9].
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6. Роля на инсталационни системи и насоки за развитие в архитектурата
Техническите инсталации са базово условие за функционалност на архитектурния
обект и за устойчиво развитие. Видът, качествените и количествените параметри, и
изпълнението им се определят от технологичната структура на промишлената сграда и
архитектурно-конструктивната и система при отчитане на цялостния жизнения цикъл.
Съвременната насока за вентилационни и климатични инсталации в подтиповете
промишлена сграда е постигане на най-благоприятни технологични и функционални
параметри при максимална енергийна ефективност, цялостно опазване на околната
среда, висока безопасност и минимални общи разходи.

Фигура 8. Климатична централа и агрегати монтирани върху покрив – Сервизна и
демонстрац.база VOSS GmbH в Хаселюне, провинция Д.Саксония, ФРГермания
Систематизирането на актуалните архитектурни аспекти на активните сградни
инсталации
набелязва
основните
направления
за
оптимизиране
на
архитектурно-конструктивното изграждане в типологичното поле в съответствие с
действащи европейски и световни стандарти. Системното структуриране и детайлно
определяне на вентилационните и климатичните инсталации, като част от
архитектурната конструкция на сградата са със съществена роля за дефиниране на
пространствената композиция. Пълноценното им интегриране в устойчив промишлен
обект, участва активно във формирането на естетическо възприятие и художествено
въздействие на създадения индивидуален архитектурен образ в интериор и екстериор.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
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НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ КУЛТУРНИ СГРАДИ
ЗА НОВА СТРАТЕГИЯ ОТВЪД ФУНКЦИЯТА И ФОРМАТА
НА БИБЛИОТЕКИТЕ И МУЗЕЙНИТЕ СГРАДИ НА БЪДЕЩЕТО
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NEW TRENDS IN PUBLIC CULTURAL BUILDINGS
FOR A NEW STRATEGY BEYOND THE FUNCTION AND FORM
OF LIBRARIES AND MUSEUM BUILDINGS OF THE FUTURE
Aneta Slavova1
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) „L. Karavelov“, Sofia,
Abstracts: Today culture has gained the status of education in itself. This is how
important its presence is in the modern person’s life. It is even sometimes discussed in
relation to national security. That is why modern libraries and museums emphasize their
educational value for society. They are a natural extension to a person’s quest for lifelong
learning. That is how these cultural building typologies, mainly libraries and museums,
with all their expensive equipment, will become a powerful social focus where people will
be able to learn and educate themselves throughout their lives, by improving and
spending creatively their spare time.
In this manner CULTURAL BUILDINGS become a modern temple of wisdom,
knowledge, art and social skills. But what are the modern design tendencies in these
building typologies? Which is the engine behind these processes in modern Architecture
today? Each step towards improvement of the model of these newly understood buildings,
in terms of their space and uses, will produce a tenfold result for Bulgaria’s society and
will become a successful cause – for our children and our society as a whole.
Key words: Cultural buildings, educational buildings, tendencies, innovations, good
practices, architectural design, social mission of architecture
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1. Увод
Налице е ново възприятие за архитектурата и водещата ролята на архитекта в
обществото днес. Търси се вече не само екологична, а и социална устойчивост, която
води до съществени обществени промени. Архитектурата все повече е насочена към
човека, към хуманността, към неговото благоденствие или оцеляване, към
приобщаването му към пространството, което му принадлежи. Така отговорността на
професията нараства, както в социална, така и политическа посока. Не случайно се
говори за съвременната Архитектура като социален акт. Не е трудно да се оцени
водещата роля в едно общество на нашата професия, с нейната непрекъснато
трансформираща се мисия, отговорност, съзидателност и високо креативна резултатност.
“Точно тези, които са достатъчно луди да мислят,
че могат да променят света, са тези, които го правят.“ [1]
Съществуващата архитектура от миналите две столетия вече става препятствие за
съвременното общество. Да вземем най-прости примери за новите училищни,
университетски, библиотечни, музейни и др. сгради, които налагат нови подходи,
съобразени с новите изисквания на хората, на съвремието ни. Голяма е промяната в
парадигмата на обществените сгради. Появяват се нови функции, следствие на
социалната инфраструктура и технологии, които съвременните сгради е правилно да
включват. Всичко това налага нови алтернативи и стратегии за справяне с бъдещите
задачи. КАК?
„Днес архитектурата вече не е просто проектиране на сграда, като изолиран
обект, а вместо това е ангажирана с всички аспекти, които оформят нашия свят социални, политически, екологични. Това вдъхнови училищата за архитекти, които
изследват по-хуманистичен подход към изградената среда и се ангажират със
съдбата на градовете, във време, когато все повече и повече хора се преселват в тях.
Тази космическа промяна е опорната точка на нашата архитектурна практика.“ [2]
Съвременната Архитектурна професия се превърна в мощен лост и двигател за
развитието на човешкото общество. Необходимо е наистина да си повярваме в
съзидателните сили, иновативни стратегии и огромния диапазон от експертност, които
даваме на хората. Съвременната архитектурна професия е силно динамична, участва в
бързо променящия се инвестиционен процес, все по-креативна, отговорна,
интердисциплинарна, силно обществено ангажирана, сложна творческа дейност.
Авторът представя чрез своя доклад, част от научно изследване, резултат от дълъг
творчески път в професията на архитект и в професията на архитектурната педагогика,
включително реализирането на пилотни проекти, проведени проучвания на място във
водещи страни с доказани иновативни успешни практики в образованието.
Непрекъснатата промяна в развитието на обществото, последващите промени в
образованието по Архитектура, налагат нов изследователски подход, който да
подпомогне търсещите иновациите и новостите в професията млади хора.
„Дайте на човека риба и ще го нахраните за един ден.
Научете го да лови риба и ще го нахраните за цял живот.“
Древна източна мъдрост.
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Провеждайки и лекционни курсове и проучвания за ИНОВАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ
В ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ, имам мотивацията за изследване на съвременната
ТРАНСФОРМАЦИЯ в тези сгради днес, която предефинира холистична стратегия,
надхвърляща функцията и формата. Цикълът от лекции за Съвременните тенденции в
Обществените сгради, както и водене на архитектурно проектиране на Обществени
сгради, инициативата ми със студентите извън университетите с провеждания четири
години образователна практика - ИСУ – Интердисциплинарен студентски уъркшоп,
2015-2018 г,, Обучителната архитектурна практика – „ARCHPLAY ACADEMY”2020,
2021, ми помогнаха да видя за пореден път липсващите звена в обучението по
Архитектурно проектиране на Обществени сгради. А това е изключително важно, защото
този анализ се случва още на студентската скамейка и бъдещите млади специалисти ще
бъдат подготвени за това надграждане. Интердисциплинарното научно изследване е
между ИНОВАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА и
вплетените в нея - СОЦИОЛОГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СРЕДА и
НОВИ УСТОЙЧИВИ ТЕХНОЛОГИИ, за иновациите днес, надхвърлящи познатите
традиционни ФУНКЦИЯ И ФОРМА в тези сгради.
„Промените в културата, технологиите, транспорта, промишлеността,
репродуктивната медицина, градоустройството и много други са се зародили през
последния век, за да ни направят по-фрагментарни и по-изолирани,
отколкото може би във всеки един друг момент от историята.“ [3]
Затова са необходими усилия и компетентност, за да се създава единна нова градска
тъкан, която да поддържа социалното взаимодействие и баланс.
2. Защо тенденциите в обществените сгради са важни?
Защото те са наистина стратегически за успеха на една сграда, за урбанизираната
среда, за ползвателите и, за начина на живот, за обществото. Не става въпрос за мода в
дизайна или някакви естетически промени, материали. По-скоро ще анализираме
същностни съвременни трансформации и явления, продиктувани най-вече от промените
в живота на хората, от глобалното обществено развитие в 21в. Архитектурата е първия
сигнал за трайното развитие и посока на настъпващи промени в живота на хората. Тя е
материален и духовен израз на емпатията в обществото. Неписаните нови „правила“,
тези актуални съвременни тенденции са изключително важни, за да се създава нова
образователна среда за умения в културните сгради, нов интегритет, нов интериорен
урбанизъм, социална добавена стойност, културен центризъм и още съвременни
актуални нови принципи. Познаването им би се превърнало в здрава основа и
възможност за интердисциплинарно надграждане и възможности за откриване на
иновативни нови решения за публичните сгради на съвременното общество, на бъдещото
настояще.Промяната на фокуса в тази типологична група Обществени сгради – СГРАДИ
ЗА КУЛТУРА – Библиотеки и Музеи, непрекъснато изненадва с преместването му от
конкретната основна традиционна функция към нови аспекти, функции, към нова
значимост и нов начин на използване от ползвателите, от обществото в тези сгради.
ТЕМАТА ЗА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Е СТРАТЕГИЧЕСКИ
АКТУАЛНА ДНЕС И ЗА БЪЛГАРИЯ? Защото там е фундаментът за обществото и
неговото развитие. Творческото взаимодействие и интеграция на съвременната
архитектурна практика със СОЦИОЛОГИЯТА на публичните пространства е дневния
ред на интелигентните сгради за хората, които са неразделна част от инфраструктурата
на съвременния и бъдещ smart град със силно изразена интеграция. Тези иновативни
тенденции са истинска синергия и тяхното владеене и познаване е гаранция за постигане
на нови успешни проектни архитектурни решения.
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„Смятам, че е по-важно от всякога да се проектират пространства, които
насърчават и подтикват към ЧОВЕШКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Новото
предизвикателство ще бъде как можем да проектираме пространства, за да
гарантираме нашето здраве и благополучие, и как можем да обновим вярата си в
нашия живот като общност.“ [4]
3. Фактори, подкрепящи мотивацията за написването на това изследване:
1. Децата на нацията, нейното бъдеще и начин за прогрес. 2. Осъвременяване на
професионалните умения за студентите по Архитектура, като бъдещи фактори и
експерти в професията. 3.Администратори и хора, които взимат отговорните решения за
„ новите“ публични сгради. 4. Бизнесът, който също страда от остарели концепции и
смята, че с интериор може да поправи непоправимото. 5. Новата социална
инфраструктура в обществените сгради. 6. Архитектурата днес като социален акт. 7.
Нови функции, породени от интеграцията – Обществени сгради-Социология. 8.
Реализирането на сложните публични сгради с груби грешки в малкото плахи реализации
на културно-образователните сгради у нас.
Тенденциите в съвременната архитектурна професия са изключително актуални и
важни за развитие на обществото и неговото успешно устойчиво трансформиране в
бъдеще. Те са резултат от случващия се прогрес, от обективното, прекалено динамично
развитие на обществото, от революционното развитие на новите технологии, появата на
нови строителни устойчиви материали, непрекъснато променящи се нови устойчиви
изисквания в архитектурата, климатични промени, нови социални взаимоотношения и
роли, нови функционални промени, нови изисквания за устойчивост, нови концепции за
средата, която създаваме. Бих цитирала и един от съвременните колоси в Архитектурата,
арх. Ренцо Пиано: „Архитектурата е като айсберг –съществената част е невидима за
окото…Така че тук има много неща, които са невидими части на архитектурата.
Като айсберг. Невидимата част е, което наричам социална визия за един град, за
контекста. Това има много силно присъствие. Ако не правите това, то архитектурата
става много бързо академично упражнение, формално упражнение.“
Промените са крещящи в новите сгради за култура и образование – Библиотеки и
Музеи, трябва само да ги изследваме, знаем, прилагаме, а защо не и усъвършенстваме.
Например, някои обществени сгради се простиха с познатата до сега случваща се
функция и организация… Бих дала пример с любимата ми тема за БИБЛИОТЕКИТЕ.
Смятам, че днес все още у нас се преподават познатите от 18 и 19в., библиотечни
сгради… Всичко това се диктува от динамиката и развитието на обществото, промените
в социалната инфраструктура, новата генерация ползватели.
Интердисциплинарността на настоящия труд е в анализа, проведен чрез двете
дисциплини: Архитектурно Проектиране на Обществени сгради в 21 в. – нови
иновативни тенденции и Социалната инфраструктура – свързващата и роля. Чрез
взаимодействие на знания от двете дисциплини, изследването изяснява теоретичната
парадигма, която в по-следващ етап позволява доказването на иновативната постановка
за БИБЛИОТЕКИТЕ И МУЗЕЙНИ СГРАДИ – НОВА КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНА
ХОЛИСТИЧНА СТРАТЕГИЯ, ОТВЪД ФУНКЦИЯТА И ФОРМАТА
В
ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ. Така на практика се създава възможност за синергия в
условията на настоящото представяне. Днес търсим иновативност, защото„Иновацията е най-важният факт за модерния свят, но и същевременно
е и най-слабо разбраният. Заради нея днес повечето хора живеят по-добре
и по-мъдро в сравнение с предците им и е основната причина за голямото
обогатяване през последните два-три века. Тя е простото обяснение
за резкия спад на процента на крайно бедните –
от 50 процента от световното население до едва 9 процента по мое време.“ [5]
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4. Новата социална инфраструктура - добавената стойност за общността,
иновативни тенденции в тези сгради
Темата за алтернативната социална инфраструктура преминава като червена нишка
през новите, променени културно-образователни сгради. През техния нов контекст, в
който активно участва социологията, психологията, културологията и други науки. Днес
очакваме много повече активности, свързани с нов социален ритъм за ползвателите. В
днешното време, чрез добрата архитектурна среда се организира създаването и
присъствието на общност в обществените сгради, хора споделящи подобни културни
ценности, мотивирани, което е положителна тенденция. Културно-образователните
сгради вече се осмислят с „непрекъснатото,“ а не инцидентно присъствие на хората
ползватели, които от своя страна търсят креативни дейности, разнообразие и начинът, по
който организираме живота в една такава сграда е гаранция за успеха й. Във
въвеждащата част на доклада, се опитах да акцентирам на общите проблеми - причини
за изясняване на появата на новите тенденции и иновации в културно-образователните
сгради – Библиотеки и Музеи, надхвърлящи познатите функция и форма. Двата типа
обществени сгради се допълват и имат много общи принципи за организация, което
позволява паралелното им разглеждане.
„Тези нововъзникващи реалности налагат на архитектите
задължението да измислят подходи, както и да започнат разговори,
които да насърчат обновяване на градската тъкан.
…По-конкретно, сме заинтересовани от еволюцията на градовете и кварталите в
които работим, за да видим как те са ни повлияли и как ние сме повлияли на тях.“ [6]
5. Библиотеки за цялата общност, като иновативна съвременна тенденция
Новите подходи в преподаването в 21 в. – наричани „откривателско“ или
„изследователско“ обучение, налагат нови отговорности и към средата, в която се
реализира то. За радост това не са само училищните сгради. Най-голяма е тази
отговорност пред архитектите, които я създават със своите умения, най-нови познания и
холистичен дизайн. Нарастващият брой изследвания в областта на психологията,
доказват, че средата играе по-важна роля за формирането на ума от нашата ДНК. В
световен план в момента има небивал поход в търсене на нови подходи в проектирането
на културни и образователни сгради на всички нива и възрасти. Новостите в този сложен,
креативен процес, би трябвало на първо място да са ориентирани към ДЕЦАТА, към
тяхното приобщаване още от бебешка възраст, където се работи с най-тънката струна на
обществото. Днес в 21в. добрата сграда за Библиотека e средата, която все по-малко
напомня на познатата практика досега – силно контролирани пространства с неясен
подход, ограничен достъп още на входа, със строга дисциплина на ползване, със
затвореност и липса на социални пространства и надробена функция. Достатъчно е само
да сравним например нашата Народна Библиотека „Св. Св. Кирил и Методи“, строена
преди близо век и новата Национална Библиотека в Амстердам, от преди 10г, като
водеща страна в съвременното културно-образователно строителство, с доказани добри
практики. Може би това са сериозните причини наши студенти по архитектура да не са
посещавали преди и сега тези сгради…Проблемът е сериозен за обществото. КАК можем
да вървим към неговото решение и КАК Библиотеката да става любимо място за хората
днес. ЗАЩО съвременните библиотеки са толкова важни?
„Ние създаваме нашите сгради, после те ни създават нас.“
Уинстън Чърчил
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В световната практика се обръща действително особено голямо внимание на
масовото образование и култура за хората, за развитието им. При това, там на
образованието се гледа не като статукво, а като цялостен непрекъснат процес на
постоянно развитие и усъвършенстване. Така училищната сграда във Финландия
например е най - усъвършенстваната обществена сграда, като развитие в тази северна
страна. Изследвайки Библиотеките в Европа и по-конкретно в Скандинавия, може да
отчетем, че те са пилотни архитектурни проекти, създадени от водещи европейски
иновативни архитектурни бюра, които следва целия свят като тенденции. Днешните
архитекти са по-скоро медиатори в този сложен съзидателен процес.
5.1. Основни моменти на съвременната библиотека, като иновативна,
демократична среда за развитие
В контекста на общото усъвършенстване на образованието се явява и
усъвършенстването на Библиотечната сграда, като продължение, надстройка, като
иновативна среда за придобиване на допълнителни културно - образователни умения.
Както може да се отбележи, тези процеси са силно обвързани и развитието е в посока
новата стратегия на съвременната архитектура като цяло, а не само един вид публична
сграда. Затова е изключително важно КАК се правят градоустройствени концепции за
населените места, за да не се дублират функции в обществените сгради и то в съседство.
Необходимо е познание за тези нови културно-образователни процеси.
ПРИНЦИПИ НА КОНЦЕПТУАЛНО СТРУКТУРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА
БИБЛИОТЕКА, XXI век.
 Социален диалог с ползвателите, като важна част от проекта.
 Синергия на създаваната среда за култура и образование.
 Новата социална философия и концепция на Библиотеките.
 Общодостъпни сгради за всички възрасти.
 Библиотеките като съвременни „публични дневни“ за хората.
 Общодостъпни, многофункционални приемни пространства за всички
възрасти от общността с информация - заемна.
 Силно активно приемно пространство за прекарване на свободното време за
култура, образование, бизнес, уъркшопове, многофункционални зали,
временни изложби, срещи и социални контакти, игри, кафе – с цел – богато
преживяване на свободното време за съвременният човек и приобщаването
му към общност.
 Специално внимание се отделя за децата от всички възрасти и за най-малките
– ергономична библиотечна зона, зала за приказки, с удобства и за майките
им, кръжоци, представления, игри.
 Сгради с ясна визия и преливане на пространствата, добра визуална
ориентация, open space ориентация.
 Читални със свободен достъп до книгите.
 Навлизане на роботизирано обслужване на читателите – BOOKBOT.
 Електронизация на книгите и силно намаляване на книгохранилищата.
 Свободно, пейзажно разполагане на групи за четене, стелажи с книги,
индивидуални или групови стаи за работа.
 Сгради с нови технологии и устойчива архитектура.
 Възлов момент в изграждането на новите Библиотеки е не разделянето на
децата от възрастните пространствено. Това се прави по социално педагогически и психологически причини.
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5.2. Библиотечният демократичен форум – сърцето на сградата за всички.
социално, многофункционално пространство за общността
Във световната практика важно място е отредено на централно разположеното
атриумно пространство, с приобщаване на околни функционални пространства. С
увеличената си височина, то се превръща не само на план, но и пространствено в център
на цялата библиотека. Атриумното „ДНЕВНО“ пространство се използва
многофункционално като зала за събиране и събития, за празници на общността,
чествания, малки театрални представления, концерти, срещи, културни мероприятия за
децата и местната общност. Така централното приемно пространство се превръща в
ПОКРИТ КУЛТУРЕН ПЛОЩАД за общността. Расте значимостта на библиотеката в
нормалния живот на хората, за да се върнат те, хората, отново в храмовете на културата.
Във века на информационните технологии, да накараш хората да посетят библиотеките
е тежка задача пред архитектите. Затова ключът е преживяването на хората в тази
многофункционална среда.
 ИЗПОЛЗВАЕМОСТ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ СГРАДИ.
Наш дълг е да превърнем остарелите ни Библиотечни сгради у нас в съвременни
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ, като
интегрирани културни центрове за всички. Тази симбиоза не е измислена, а е естествения
ход на развитие на социалния и икономически живот на обществото. Тя може само да
ни дари с много синергия по възходящия път на развитие. Вярвам в сизифовата сила на
младите хора, на бъдещите архитектурни експерти, като основен двигател за
интелигентната културно- образователна среда на своите деца и общество. За да се
превърне БИБЛИОТЕКАТА В ИНТЕГРИРАН, ОБРАЗОВАТЕЛЕН И КУЛТУРЕН
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩНОСТТА.
6. МУЗЕИ НА БЪДЕЩЕТО
„Архитектурата не е колекция от сгради,
а по-скоро контейнер на живота“,
Ивон Фарел, Графтон Архитетектс.
Налице е един сложен процес на ТРАНСФОРМАЦИЯ в Архитектурата и в
частност в Музейните сгради и комплекси, в съвременната информационна ера. Тази
трансформация се случва и благодарение на активната роля на СОЦИАЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, породена от самия начин на живот на новите поколения.
Социалната инфраструктура прониква в Музеите и диктува нов ДНЕВЕН РЕД в и тези
сгради. Вече количествата помещения в една сграда, големината им и други отстъпват
пред ОРКЕСТРИРАНЕТО НА НОВИТЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТРАНСТВА
ЗА ЧОВЕКА, създадени от архитектите. Бъдещето в тях е на ВРЪЩАНЕТО НА
ХУМАНИЗМА, НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И СТОЙНОСТ, като необходимост за нова
културна, социална среда и допълващо образование на новите поколения. Значимостта
на културните сгради като Музеите расте в полза на интегрираното използване на тази
скъпа материално-техническа база от цялото общество, на нейната ГЪВКАВОСТ.
Постепенно Музеите заедно с техните звена и изключителен експертен състав, се
превърнаха в културно-образователни, научно-изследователски центрове. Постепенно
тези магнити на знанието от векове и за векове, се превърнаха в любимо място и за
любознателни хора от всички възрасти, които ги посещават
- активни,
интердисциплинарни съвременни обществени сгради с хуманни пространства, които
също могат да „приятелски да поканят“ близките общности. Само ако си представим, че
музейните сгради на бъдещето ще бъдат новите свързващи елементи в историята между
развитието на човечеството до сега и следващи генерации, устремени към новите
космически завоевания и технологични възможности, можем да си дадем сметка за
голямата отговорност и предизвикателството пред нас, Архитектите.
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Иновативните съвременни Музеи, бележат и новите тенденции за реализирането
им като нова генерация сгради, от които черпим споделен опит и вдъхновение, най-малко
от водещите, успешни, пилотни проекти по света. Самата иновация в тях е в
интердисциплинарната структура, в диалога, в обръщането на музейните сгради към
града и общността, в създаването към някои от тях на цели научно-изследователски
институти, в създаване и на урбанизирана среда-мрежа за местата на появата им. Те
създават един сложен конгломерат „град в града“, от активности за всички възрасти със
своята МУЛТУФУНКЦИОНАЛНОСТ. Така свободният достъп вече е практика в
публичните приемни многофункционални части на музеите на бъдещето, с просторни
приемни атриуми, често с внушителна височина и светлина през цялата сграда, малки
електронни библиотеки към тях, планетариуми, научно-изследователски сектори,
многофункционална зала, зали под наем, бизнес зали за срещи, конференции и събития,
възможности за малки театрални сцени, импровизирани музикални спектакли, богато
озеленяване в тях, устойчивост и др.
Бих обобщила новите идеи и съвременни практики в Музейните сгради на 21 век в
следните базови направления - ПРИНЦИПИ:
1. Нова същностна концепция на Музеите на бъдещето днес.
2. Нова социална инфраструктура като основа.
3. Присъствието на общността в съвременните „храмове“ за история, култура,
образование и наука.
4. Промяна на функционалната парадигма и философия в приемната част.
5. Изграждане на нова, интердисциплинарна среда за учене и работа.
6. Появата на значителен брой музей за деца като нова инбтерактивна среда за тях.
7. Научно-изследователски центрове към Музеите с достъп на публиката за
експериментиране.
8. Музеите като културно - образователни центрове за общността.
9. Присъствие на живо изкуство и мини спектакли– музика, танц, театър в
съвременните музей.
10. Устойчива архитектура.
Положителното днес е, че има реализирани изключителни иновативни, смели
проекти с още по-смели концепции в тях. Те дават посоката и новите световни тенденции
за бъдещето днес и утре.
В България предстои Възраждане на културно-образователните ни среда и
неразделно свързаната с нея архитектура, особено важна за нашите деца. Там е
разковничето за успеха на нацията – създаване на умения и познания за малките деца и
учениците, чрез провокативна среда, пространствени интриги и иновации. Обучаването
им за живота и подготвянето им за него, поддържането на детската любознателност, с
креативно участие в един творчески процес на придобиване на нови умения за живота.
Архитектите трябва да могат да убеждават хората, днес архитектурата може да
спаси разрушения живот и да даде възможност за благоприятна социална интеграция.
7. Изводи
Защо всичко това е важно?
Защото Архитектурата в съвременното общество има все повече важна и отговорна
мисия, бих казала водеща роля. Добре е на тази основа ние, архитектите, да имаме
чувството за отговорност, за важната ни мисия за дневния ред в бъдещето на публичните
сгради и КАК да се получава обратно добавена стойност от тях за хората и обществото
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като цяло. Защото чрез Архитектурата, ние имаме невероятните лостове за въздействие
върху хората, създавайки нова среда за живеене, учене, работа, релакс, спорт, култура и
други. Архитектурата в нейната комплексност, сложност, интегриране и взаимодействие
с други науки, изкуства и съвременни технологии може да ни дарява с богато
преживяване. Тази нова мисия подпомага процесът на създаване на нова среда за хората,
особено в ОС, там където се срещаме, запознаваме, прекарваме заедно, преживяваме,
учим, експериментираме и се образоваме. И тази нова среда влияе обратно като мощен
Културно-Образователен феномен върху хората, ползвателите на тези сгради и среда.
Новата среда предразполага към желание и потребност за посещаване на новите публични
сгради масово от хората. Връща се интереса към тях. И отново най-силен е отпечатъка
върху децата, голямото внимание по света би трябвало да е към тях, като мотивация,
интерес и желание, мотивиран избор за развитие. Затова тенденциите в световната
Архитектура могат само да подкрепят подобен нов прочит и начин на живот.Тези
тенденции се превръщат като мощна стратегия за проектиране на тези сгради днес.
Успехът за нас, архитектурните педагози, е да има реален резултат от новите
тенденции в развитието на тези типологични сгради и иновативните практики,
приложени още на студентската скамейка. Какво по-добро и по-работещо, като
съвременна практика, от това студентите по архитектура да приемат и разпознават новия
подход и стратегии в бъдещите си проекти. Новите умения и тенденции, приложени в
конкретен проект, са гаранция за възможността на студентите да анализират проблемите
в архитектурата отнесени към 21в. Те не само са съвременници на това време, те просто
ще го създават. Затова бих илюстрирала прилагането на новите Тенденции, като
обучителен нов модел и резултата от него, в част от семестриални проекти на студенти
във ВСУ“Любен Каравелов“, 4-5 курс, 2020-2021 г. (фиг.1, фиг.2 и фиг.3).
Показаните примери са проектни разработки - експерименти за новите
Библиотечни сгради у нас и са първите по рода си в България с новата парадигма.
Подобно университетско изследване приближава нашето висше образование по
архитектура във ВСУ“Любен Каравелов“ до реалните проблеми на обществото днес, до
синергията на културно-образователната сграда като трансформация към бъдещето.
Защото, „Колкото повече знаем за човешкия опит, толкова по-добър дизайн ще
създадем“, както е казал Стив Джобс. [7]
За съжаление, липсата на дебат в гилдията у нас, позволява и днес да
възпроизвеждаме старите стереотипи. Те освен, че не работят за съвременните
поколения, за новата социална отговорност на нас, архитектите, обричат сградите откъм
малка посещаемост, недостатъчен активен културно-образователен живот, от нова
социална среда и активност. Остаряла е и нормативната уредба, която също е един
препъни камък и по инстанции, където стриктно се следи за написаното още от преди
десетилетия… Бих дала пример с „Квадрат 500“. Анализът към състоялата се нова
концепция за такава значима културна сграда в центъра на София е повече от ясен, след
като посетите Музея за Съвременно изкуство днес. Отново влизаме в малки преддверия,
фланкирани от охрана и каса, и голямото богатство на тази сграда – вътрешното
пространство остава самотно, само за няколко каменни скулптури, без хора, без срещи,
просто не се е състоял покрития културен площад за София и гражданите и …
В свят, заливан от ненужна информация, яснотата е сила.
На теория всеки може да се включи в дебата за бъдещето на човечеството,
но да имаш ясна визия е много трудно.
Ювал Харари [8]
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ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ
ПРИ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Борислава Манчева-Велкова1
Висше строително училище „Любен Каравелов“, София

CATERING IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Borislava Mancheva-Velkova1
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) “L. Karavelov”, Sofia

Abstract: The report examines some new planning decisions and requirements in the
design of public catering for small and medium enterprises from the urban and spatial
planning aspect. These sites are considered as social infrastructure, graded in terms of
service - centralized (mother kitchen) and decentralized (commercial network.). The
problems in the planning of full-fledged kitchens, spillage kitchen, buffets, mobile food
and beverage vending machines to public catering areas are considered.
Key words: catering, full kitchens, spillage kitchen, small and medium enterprises

1. Въведение
Във връзка със санитарно-хигиенните норми за общественото хранене следва да се
посочи отменената наредба на Министерство на вътрешна търговия и услуги (МВТУ),
касаеща общественото хранене, бюфети и павилиони към предприятия учреждения и
учебни заведения, както и отменената Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна
защита на населените места на Министерство на здравеопазването 1992 г. Действащите
норми разглеждат помещенията за обществено хранене по отношение на площ и
височина, някои планировъчни изисквания за икономия на енергия, оптимален
микроклимат и функционално обслужване на технологичното оборудване. [9]
Подът на кухните, помещенията за обработка на продуктите, подготвителните и
умивалните за съдове трябва да бъде покрит с подходяща настилка, която позволява
лесно измиване и поддържане, и с наклон 1,5% към страната за оттичане на водата. [9]
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Таблица 1. Таблица за минималните височини на различните видове помещения [9]
Минималната височина от пода до
тавана в m
№ Наименование на помещението
в самост. сгради в други сгради
1

Кухня при капацитет на залата до 400 места

3

2,8

2

Бюфети, офиси, умивалня, подготвителна,
склад за продукти и напитки

3

2,8

3

Гардероб, тоалетна, клозет, кабина за душ,
склад за бельо и малоценни материали,
канцелария и помещение за персонала

2,6

2,6

Съгласно закона за малките и средни предприятия, същите се подразделят на
микропредприятия до 10 човека, малки до 50 човека и средни до 250 човека. [8] В
зависимост от основния производствен персонал (ОПП), помощно производствения
персонал (ППП) и администрацията, определяме капацитета и вида на обектите на
общественото хранене в малките производствени зони от земеделието и хранителната
промишленост със смесено многофункционално предназначение.
Местоположението на обществено-обслужващите обекти на общественото хранене
се определят със самият план на производствената територия, капацитета и разстоянието
от производственото място.
Обектите трябва да определят вида на храните (менюто), изискванията към
оборудването, както начина на съхранение на приготвения продукт.
2. Примерни решения, касаещи общественото хранене
2.1. Решение на производствена територия на квартал Мировяне, район Нови
Искър с обекти на общественото обслужване и хранене
Примерното обемно-устройствено решение показва разположението на сградите на
общественото обслужване – обществено хранене на производствена територия от
землището на квартал Мировяне, град Нови Искър. Общественото хранене може да бъде
централизирано – кухни „майки“ или кулинарен комбинат. Пълноценни кухни е
целесъобразно да се предвиждат при средните предприятия с персонал повече от 50
работника. При малките предприятие се проектират кухни разливни, в който храната се
доставя от кухните „майки“ или кулинарните комбинати. Бюфети и мобилни автомати
за храни и напитки се поставят в зоните за обществено хранене.
В производствената територия е предвиден кулинарен комбинат (кухня „майка“),
който е решен в централната част на група от малки и средни предприятия в общ
урегулиран поземлен имот. От него се подава храна на кухни – разливни, разположени в
групата от малки и средни предприятия или намиращите се в близост обекти с оптимален
радиус на обслужване 1500 m. Работниците от тези предприятия ползват залата за
хранене намираща се на партерно ниво. В сутеренно ниво са разположени пълноценната
кухня, складово-обслужващата част и зареждането с изнасяне на отпадъци. (фиг. 1 и фиг. 2)
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Фигура 1. Примерно решение на промишлена територия на квартал Мировяне, район
Нови Искър с обекти на общественото обслужване и хранене

Фигура 2. Група от малки и средни предприятия с намиращ се в средата на имота
кулинарен комбинат
2.2. Бар-бюфети и рекреационни пространства към малки предприятия
За малките предприятия, където има малък капацитет на ползватели на обществено
хранене се препоръчва проектиране на малък бюфет за храни и напитки с хладилни
витрини, подготовка и складова част.
При специфични производства с по-голям брой основен производствен персонал
(над 50 човека) могат да се предвидят автомати за пакетирани храни и напитки в
рекреационните пространства в близост до производствените помещения.
На фигура 3 са показани функционални схеми на бар-бюфет и рекреативно
пространство с необходимите им помещения и връзки между тях.
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Фигура 3. Функционални схеми на звена за краткотраен отдих: бар – бюфет
и рекреативно пространство с автомати [6]
2.2.1. Градински център с оранжерии за производство на цветя и разсад
Градинският център е малко предприятие, което е решено като дъгообразен обем с
три корпуса. Представителната част е на две нива с общественото хранене на второ ниво.
В централната част са изложбената оранжерия, която е в най-големия по височина обем
с бюфета със склад и подготовка, както и местата за хранене с поглед към растенията,
разположени на кота + 0,00. На втория етаж има атриумно пространство, от което се
достига до залата за хранене на бюфета, административна част, кът за сядане с
изложбени зони и симетрично разположени тераси върху производствените корпуси.
(фиг.4 и фиг. 5)

Фигура 4. Генерален план на градински център с оранжерии за производство на цветя
и разсад. Легенда: 1 – обществено-обслужваща част; 2. санитарно-битови помещения.
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Фигура 5. Разпределение на второ ниво с решението на обществено обслужващата част
2.2.2. Малко предприятие за сушене и пакетиране на билки
Предприятието за сушене на билки е решена от три части: обществено обслужващ
корпус, производствено хале и помощно производствена част (оранжерия и сушилня).

Фигура 7. Поглед към входа на
предприятието с козирка и терасата
на бюфета

Фигура 6. Генерален план на
предприятието за сушене и пакетиране
на билки

На първо ниво в обществено обслужващата част са разположени фирмен магазин
бюфет с тераса, битови помещения за работниците с хигиенен филтър, тоалетни, стълба
с асансьор и помещение за почивка и хранене към производствената зона.
Административната част на предприятието е предвидена на второ ниво. (фиг. 8)
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Фигура 8. Разпределение на първи и втори етаж на предприятието за сушене и
пакетиране на билки
2.3. Пълноценни кухни при средните предприятия
Кухнята е решена на едно ниво със сервизна линия и зала за хранене на същото
ниво. Кухнята се състои от няколко части: складово-обслужваща част, подготвителен
блок, топла кухня и умивалня за съдове от залата.
Складовете са с хладилно и нехладилно съхранение на продуктите. Предвиден е и
склад дневна дажба. Подготовките са за яйца, месо и птици, зеленчуци и риба. Поставени
са напречно на готварския блок, така че се получава сив и бял коридор. По сивия коридор
постъпват храните от складовете и се изнасят отпадъците, а белия коридор е към кухнята.

Фигура 9. Пълноценна малка кухня на едно ниво (12/15 m)
с челни складове, вход и изход [5]
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2.3.1. Предприятие за производство на хляб и закуски с пълноценна кухня.
Средното предприятие за производство на хляб и закуски е решено с два
производствено-складови корпуса. В единия от тях е разположено производството на
хляб, а във втория е производството на закуски. Складовите помещения са ориентирани
към общ стопански двор, от който се получават суровините и се експедира готовата
продукция.
Обществено обслужващата част е решена на две нива. На първо ниво от входното
фоайе се достига до битови помещения, столова с пълноценна кухня, охрана и стълба за
второ ниво. При коридора, свързващ битовите помещения с производствените зали е
предвидено помещение за почивка и хранене. На второ етажно ниво е разположена
административната част на предприятието. (фиг. 10)

Фигура 10. Разпределение на предприятие за производство на хляб и закуски
2.4. Кухни разливни при малки предприятия
При малките предприятия с персонал по-малко от 50 човека общественото хранене
се решава с кухни разливни, които получават готвена храна от кухни „майки“.
В кухнята разливна се предвиждат складове, битови помещения за работещите в
кухнята, канцелария, подготовка за измиване на съдовете, с които се транспортира
храната, зона за сипване на храната и умивалня за съдове от залата. На фигура 11 е
показана кухня - разливна решена на две нива. На първо ниво са складовете, битовите
помещения и стълба с кухненска платформа. На второ ниво е зоната за сипване на
храната, подготовката за съдове за транспортиране на храната (термофори), канцелария,
преддверие със стълба и кухненска платформа, умивалня за съдове от залата и платформа
за сваляне на отпадъците до първо ниво в склад.
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а) Ниво на сервиране
б) Ниво – складове (вход и изход)
Фигура 11. Кухня – разливна на две нива с приемно – складова част на приземно ниво
(партерно) с размери 12/6 m [5]
2.5. Помещение за домашна храна с кухненски бокс и зона за почивка с
автомати
Този вид обществено хранене се използва при малките и микро-предприятия,
където имаме малък брой на ползвателите на този вид обществено хранене или при
предприятия на хранително-вкусовата промишленост в чистата зона при краткотраен
отдих, където няма достъп на външни хора.

Фигура 12. Помещение за домашна храна с кухненски бокс и зона за почивка с
автомати за храни и напитки (12/12 m) [5]
Изводи
1. От разгледаните примери може да се направи извода за целесъобразност на
предвиждането на бюфети за обществено хранене и кухни разливни при
проектирането на малки и средни предприятия. Това се обуславя от икономия
на разходи и средства от поддръжка и експлоатация на пълноценни кухни, а
също така и от необходимостта за по-строги мерки от последствията на
пандемията Ковид 19.
2. За малки предприятия с капацитет поне 40-50 столуващи на смяна е
целесъобразно да се предвиди кухня – разливна, а за по-големи да се предвиди
пълноценна такава.
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МАЛКИ РИБНИ ФЕРМИ В ПЛАНИНСКИТЕ
И ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОНИ
Димитър Власарев1
Висше строително училище „Любен Каравелов“, София
SMALL FISH FARMS IN MOUNTAIN AND SEMI-MOUNTAIN AREAS
Dimitar Vlasarev1
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) “L. Karavelov”, Sofia

Abstract: The food industry is characterized by its ubiquity as a territorial location of
consumable and raw material areas. The development of the fish farming sub-sector of
the country's agriculture is integrated with the processing sub-branches of the food
industry - fish processing, as the fish production is sold throughout the country. The
territory of the mountainous and semi-mountainous regions of the country represents
approximately 50% of its total area. Small and micro enterprises are a potential
development potential of these areas, as a mining and processing sub-sector of
agriculture.
Key words: fish farm, mountainous and semi-mountainous areas, agricultural areas
1. Въведение (TNR, 12 pt, Bold, Left Alignment, Indentation: First Line 1 cm)
Докладът ще бъде публикуван при спазване на срока за предаване на пълния текст,
1. Въведение
Съгласно наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за
развъждане на черупкови организми, издадена от министъра на околната среда и водите,
министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 88 от
27.10.2000 г., се уреждат изискванията за качество на пресните води, обитавани от риби,
въвеждане норми за качество на тези води, въвеждане на процедура по идентифициране
на водите за обитаване от риби, вкл. тези, определени. като изискващи опазване и
подобряване, във връзка с поддържането на живота на рибите и контрола върху
качеството на водите, обитавани от риби, установяване на програми за намаляване
1
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факултет, катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата“, София 1373, ул. „Суходолска“
175; e-mail: dvlasarev@abv.bg
Dimitar Vlasarev, Assoc. Prof., PhD, Arch., University of Structural Engineering and Architecture (VSU)
„Lyuben Karavelov“, Faculty of Architecture, Department of Urban Planning, Theory and History of
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замърсяването на тези води. Съгласно наредба № 44 от 20 април 2006 г. се регламентират
за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и мерките за
биосигурност и зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на
селскостопански животни, охлюви и др. Със закона за рибарството и аквакултури от 2018
г. се предвижда устойчиво развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на
биологичното равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във
водните екосистеми, развитие на стопанския и любителския риболов и аквакултурите,
повишаване потреблението на риба и рибни продукти в страната.
Рибностопански обекти са:
Естествени води и водни обекти - по смисъла на Закона за водите; вътрешните
морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталният шелф и
изключителната икономическа зона на Черно море и българският участък на р. Дунав по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България; всички останали реки и стари речни корита,
крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
Изкуствени водни обекти - язовирите, бентовете и изравнителите, каналите,
баластриерните водоеми, хидропарковете, технологичните водоеми на електрическите
централи и на други индустриални предприятия или земеделски стопанства;
специализирани обекти за аквакултури - басейни и други съоръжения, изградени за тази
цел. [1, 3, 4]
Рибните ресурси в рибностопанските обекти по се ползват от физически и
юридически лица при условията и по реда на този закон и на закона за водите, както
следва: за стопански и любителски риболов се ползват българският участък на р. Дунав,
вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона в
Черно море.
Рибовъдството и аквакултурите като стопански подотрасъл на земеделието е
непосредствено свързано с развитието на хранително вкусовата промишленост по
я6отношение на териториaлния фактор и потенциалните възможности на районите, [6],
агроклиматичните фактори, почвените и природни условия, води, реки и езера, също така
и от развитието на останалите подотрасли на хранителновкусовата промишленост. [2]
В момента в повечето случаи и на ново проектиране за промишлените и аграрни
сгради и техните комплекси, от рибовъдството в планинските и полупланински
територии, се дава приоритет на малките и средни предприятия (рибни ферми),
удовлетворяващи тенденциите за екологично земеделие и екологични био продукти.
Териториите на тези райони включват около 50% от общата територия на страната като,
крайните гранични райони са особено удачни за развитие на биоземеделието и
екологични хранителни продукти. [6]
Потенциалните възможности на тези територии могат да бъдат илюстрирани на
база възможностите на кръговата икономика и териториалните клъстери [2]. Примерни
планови решения на рибовъдни стопанства на наклонени терени са разработени на база
подробни устройствени планове с ПЗ (план на застрояване). [5] и (фиг.1-7) Отделните
предприятия, включени в земеделския клъстер на функционално обвързани по
отношение оползотворяване на отпадъците от рибните ферми за храна на животните.
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(а)

(б)
Фигура 1. Ситуационно примерно решение, на малка рибна ферма на наклонен терен с
възможно захранване на басейните с прясна вода от река Петровска в землището на с.
Пиперица (а) -извадка от землището на населеното място с примерно застрояване (б) примерна ситуация за рибна ферма

Фигура 2. Изглед от природния ландшафт на землището на населеното място
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(а)

(б)

(в)
Фигура 3. Обемно-планово решение на рибната ферма на полупланински терен
(а) - разпределение на кота +/-0,00, (б) - вертикален разрез,(в) - изглед, проучване
от доц. д-р арх. Д. Власарев и Петър Чолаков, ВСУ „Л. Каравелов“ – гр. София
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Фигура 4. Примерно ситуационно решение на малка
рибна ферма в полупланински район в землищото на
с. Пиперица община Сандански.
Изборът на място е съобразен с условията на Наредба
№ 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за
рибовъдство и за развъждане на черупкови организми.
Фермата е разположена на природосъобразни и
екологични условия. Фермата е разположена на
наклонен терен с възможно за захранване на
басейните с прясна вода от река Петровска. Осигурен
е достъп от съществуващ път за извозване на готовата
продукция, както и за достъп на посетители на рибния
ресторант. Търсено е функционално решение за
развитие както на малък производствен бизнес, така и
заведение на обществено обслужване (ресторант),
свързани с екотуризмът и биоземеделието.
Производственият капацитет на рибната ферма е
променлив съобразно добива на суровина.
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(а)

(б)

(в)

(г)
Фигура 5. Примерно обемно-устройствено решение на малка рибна ферма съгласно
фиг.4. Производственият цех е решен като сглобяема едноетажна сграда с
стоманобетонова конструкция, помещенията за обществено обслужване, рибен
ресторант и битова сграда са в двуетажно тяло, блокирано към производствения цех.
(а) - разпределение на кота +/-0,00,(б) - вертикален разрез, (в) и (г) – изгледи от доц. д-р
арх. Д. Власарев и Кирил Ганчев, ВСУ „Л. Каравелов“ – гр. София
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Фигура 6. Ситуационно примерно решение, на малка рибна ферма на наклонен терен с
възможно за захранване на басейните с прясна вода

(а)
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(б)

(в)

(г)

(д)
Фигура 7. Обемно-планово решение на рибната ферма на полупланински терен
(а) - разпределение на кота +/-0,00,(б) - вертикален разрез,(в) - изглед,(г) и (д) – обемно
пространствено решени. Производственият цех е решен като сглобяема едноетажна
сграда със стоманобетонова конструкция, помещенията за обществено обслужване,
рибен ресторант и битова сграда са в двуетажно тяло, блокирано към производствения
цех, проучване от доц. д-р арх. Д. Власарев и Катерина Стаматова,
ВСУ „Л. Каравелов“ – гр. София
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Изводи
1. С развитието на малките и средни предприятия в планинските и полупланински
територии, значително се увеличава ролята на кръговата икономика по
отношение на използване на суровинните ресурси и отпадъци от
производствената дейност, на малкия и среден бизнес, а също така значително
се създават условия за развитие на бизнеса от обслужващият сектор,
ресторантьорство, рибен туризъм и екологично земеделие.
2. Създава се трайна и устойчива възможност за прекратяване на обезлюдяването
на селските райони, особено тези в граничните територии на страната, с оглед
създаване на работни места и поминък за населението от същите.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]
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РАБОТНА СРЕДА И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Елена Кулова1
Университет за национално и световно стопанство, София

WORKING ENVIRONMENT AND EMPLOYEES` WELLBEING
Elena Koulova1
University of National and World Economy, Sofia

Abstract: In the recent three decades the interest of happiness and well-being at work has
increased, both from companies and research. Some studies have found that higher levels
of employee well-being can be associated with better productivity. This paper will explore
the relationship between the architectural and design aspects of working environment
and well-being. It will also try to answer the question which environment`s features have
a positive impact on the emotions and performance of employees and which have a
negative impact.
Key words: working environment, well-being, office space
1. Въведение
Темата за субективното благополучието и в частност благополучието на работното
място е обект на научни изследвания вече над три десетилетия. Това не е случайно.
Редица изследвания показват връзка между благополучието и производителността на
труда [1]. По-високите нива на благополучие на служителите се асоциират с по-голяма
креативност и по-добро справяне със задачите. На фирмено ниво се открива зависимост
между благополучието на служителите и лоялността на клиентите, рентабилността,
оборота на компанията. В този смисъл благополучието на служителите има значение не
само за изграждане на работодателската марка и имиджа на компанията, а за конкретни
икономически параметри на бизнеса. От гледна точка на личността благополучието на
работното място се свързва с по-доброто качество на живот, има значение за
психическото и физическото здраве. Има пряка връзка и с продължителността на живот [2].
2. Субективното благополучие и влиянието на средата
Субективното благополучие е обширна категория, която включва
удовлетвореността, личната оценката на живота като цяло и емоционалният отговор наличието на позитивни и негативни емоции [3]. Има редица фактори които влияят върху
1
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благополучието на работното място. Сред най-важните от тях са естеството на
извършваната работа, управленският стил, екипът, организационната култура и други.
Тъй като на работното си място човек прекарва приблизително 8 часа от деня работната
среда също оказва влияние върху благополучието. Психологията на средата изследва по
какъв начин определени характеристики на средата повлияват поведението и
преживяванията на човека. Голяма част от изследванията в тази област подхождат като
разглеждат дадени елементи от средата като стимул и изследват реакцията към тях. От
гледна точка на бизнеса изследванията, свързани с офис средата, могат да бъдат полезни
при взимане на решения при проектиране на офис сгради, закупуване или наемане на
офис площи, обзавеждане и организация на пространството, така че служителите да
могат в максимална степен да реализират своя потенциал.
Офис-средата може да влияе негативно върху физическото и психическото здраве
и благополучието, а може и да е така изградена, че да елиминира стресорите, да дава
възможност за концентрация, спокойствие, креативността, сътрудничеството. Различни
елементи от средата имат способността да влияят и на настроението и емоциите. От
дизайна на работната среда, и в частност офисите, зависи притокът на свеж въздух и
възможността да се работи на естествена светлина, възможността за движение и
комуникация с колеги. Лошата офис среда се свързва с понижена работоспособност, поголям риск от грешки, по-лесно предаване на сезонни вируси и повече отсъствия по
болест. Не на последно място организацията на работното пространство има въздействие
върху психичните преживявания на служителите и може да допринася за повишена
тревожност и стрес.
3. Форми на въздействие на работната среда върху субективно благополучие
Архитектурата на офисите повлиява поведението на служителите и техните
навици. Като пример за това e отвореното работно пространство – open planed offices –
където няма стени, прегради, граници. Целта е по-лесна колаборация между колегите
чрез директна комуникация и споделяне на информация. Това, което на практика се
случва, обаче е преминаване към писмена комуникация чрез имейли и съобщения в
различни платформи. Обемът на общуването лице в лице спада значително –
приблизително със 70%, а изпратените имейли се увеличават с 56% [4]. Писмената
комуникация от своя страна се подчинява на други правила. Тя е делова, по същество,
лишена от емоции. По този начин позитивният ефект от общуването, усещането за
социализация, подкрепа, принадлежност, значително намалява. Съответно и
субективното благополучие.
3.1. Дизайнът
Дизайнът на работната среда може да влияе позитивно на настроението, да
допринася за продуктивността на служителите и за преодоляването на стреса и
напрежението. По този начин спецификата на работното пространство въздействайки
върху личността за продължителен период от време. Да се търси връзката между средата
и благополучието е изключително естествено. Това, което човек възприема чрез сетивата
си е базово за неговия комфорт и поведение. Това означава температура на помещението,
шумна или тиха среда, визуалните стимули – светлина, отблясъци, движение, цветове.
Има и фактори, които са обусловени по-скоро от историческото развитие на човека
и функционирането му като част от обществото. Такива фактори са териториалност,
лично пространство, струпване и гъстота. Gifford, Steg [5] разглеждат тези фактори по
следния начин:
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Личното пространство е динамично разстояние и компонент за ориентация в
междуличностните взаимоотношения. Личностите и ситуациите до голяма степен
определят разстоянието между хората. Споменатите автори илюстрират това със
следните примери: Привличането и сътрудничеството водят до по-малка
междуличностна дистанция, по-негативен контекст като стигматизиране или различен
статус водят до увеличаване на дистанцията.
Териториалността при хората е дефинирана като модел на поведение и опит,
свързани с осъществяване на контрол. Това става обикновено чрез ненасилствени
средства като заемане, свикване, персонализация на физическо пространство, обекти,
идеи. Мъжете често са „по-териториални“ от жените. Когато хората успяват в
максимална степен да осъществяват контрол върху пространството и обектите около
себе си това има дава решителност и сигурност.
Третият фактор според Gifford [5] е струпване и гъстотата. Усещането за струпване
е по-скоро субективен опит, отколкото фактическо съотношение между брой хора и
площ. Това усещане зависи от фактори като личностни характеристики, опит, пол,
отношение. От своя страна именно социалната гъстота (колко хора работят заедно в
дадено пространство) е един от факторите със сериозно въздействие върху усещането за
благополучие. Когато социалната гъстота се увеличава, удовлетвореността намалява [6].
3.2. Светлината
Светлината в работната среда е важна за субективното благополучието на
служителите, защото е пряко свързана с активността и настроението. Тя кореспондира
пряко с цикличността в човешката природа – актива и пасивна фаза в рамките на
денонощието. Светлината влияе на нивата на серотонина – невротрансмитер, свързан с
афективните пътища. След осъзнаването през 80-те години на т.нар. „синдром на болната
сграда“, стремежът е отново сградите, в които хората прекарват по-голямата част от
времето си, да осигуряват достъп до свеж въздух и естествена светлина. Освен това по
този начин се изразходват и по малко енергийни ресурси, което е важно на фона на
задълбочаващи се климатични промени. В същото време можем да допуснем, че
индустрията, произвеждаща различни продукти, свързани с осветлението, се стреми към
разширяване на своите пазари. Неизбежно технологичните решения ще продължават да
навлизат. Сградите ще стават все по „умни“ като например отчитат и регулират
осветеността сами. При съчетаването на интересите на инвеститори, собственици,
работодатели, производители, благополучието на обитателите и тяхното оптимално
физическо и психическо функциониране следва да бъде възприемано като ключово.
Когато става дума за светлината в работните помещения трябва да се има предвид,
че в някои страни като Нидерландия и Германия има регулации, оказващи, че работното
място не може да бъде на повече от шест метра от прозорец [7].
3.3. Природа
Ulrich [8] открива, че хоспитализираните пациенти, чиито прозорци имат природна
гледка се възстановяват по-бързо от операция и използват по-малко болкоуспокояващи
медикаменти, отколкото тези, чиито прозорци гледат към тухлена стена. Гледка към
растителност и особено вода привличат в по-голяма степен вниманието. Тези обекти
предизвикват позитивни чувства, намаляват страха и могат да блокират или намалят
мислите, предизвикващи стрес. Спомагат за преодоляването на тревожността.
Експериментите сочат също така, че разходка в природата (парк, градинка) подобрява
способността за съсредоточаване и концентрация, за разлика от разходка в градска среда
[9]. Тъй като природата влияе положително върху когнитивните способности, тя може
да бъде използвана по различни начини в дизайна на офисите и пространствата около тях.
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3.4. Цветове
Цветовете са фундаментален аспект от човешкото възприятие. Има различни и
често противоречиви изследвания за това кои цветове биха подобрили представянето
при изпълнението на дадена задача. Според Mehta and Zhu [10] в зависимост от
естеството на задачата, различни цветове имат положителен ефект. Ако става дума за
задачи, свързани със запомняне на важна информация, червеното би било по-подходящо.
Ако става дума за задачи, свързани с креативност и въображение, тогава синият цвят би
допринесъл повече. В същото време перспективата, от която обикновено се разглеждат
цветовете в архитектурата и градския дизайн, е културното и символно значение на
цветовете, хармонията на цветовете, мястото на цветовете в различен контекст [11].
Едновременно с това от хилядолетия е познато използването на цветовете и като лечебно
средство. В цялост въздействието на цветовете върху хората в работна среда остава
познавателно поле с потенциал за развитие.
Взаимодействието между личността и средата, в която пребивава, е сложно. Хората
имат различни форми на реакция спрямо средата, които в не малка степен зависят от
техните личностни характеристики – темперамент, пол, възраст, ценности. В общия
случай служителите се стремят да постигнат позитивни резултати, независимо от
условията. Освен това тяхното поведение до голяма степен се повлиява и от поведенията
и очакванията на околните. Силна роля играе и т.н. „свикване“ – приемане на
характеристиките на средата като независещо от личността обстоятелство. Важно
уточнение правят Lamb and Kwok [12] обръщайки внимание на факта, че
характеристиките на средата не влияят директно върху представянето, а влияят чрез
промяна в мотивацията, старанието, концентрацията. Което в последствие променя и
субективното усещане за благополучие.
Изводи
Интердисциплинарният подход, обединяващ достиженията на архитектурните,
икономически и психологически изследвания, допринася в търсенето на максимално
добри решения в проектирането и избора на работни пространства. В същото време
изследванията за ефекта на средата върху поведението и представянето на служителите
продължават да бъдат фрагментарни и недостатъчни. Въпреки развитието на
споменатите направления в науката, нивата на стрес и тревожност при служителите
непрестанно се увеличават. Затова изследванията в областта на благополучието на
работното място трябва да намерят още много отговори в полза на хората и бизнеса.
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ГРАДСКО ПРОИЗВОДСТВО –
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ
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URBAN MANUFACTURING –
HISTORICAL DEVELOPMENT AND CONTEMPORARY TRENDS
Emil Mihov1
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: The article examines the influence of social and economic factors on the
development of industrial architecture in the context of urban production. The forms of
urban production in different epochs are presented - from Antiquity and the Middle Ages
to the present day. Emphasis is placed on the characteristics of production in the epochs
of the Industrial Revolution (mass production, social change and environmental
consequences) and Modernism (urban zoning and separation of production from other
urban functions). The article indicates the factors determining the tendency that
production leaves the cities of the western world in the second half of the XX century.
Modern concepts for the revival of urban production with the vision for creating dynamic,
diverse and sustainable cities are presented.
Key words: urban manufacturing, industrial buildings, industrial revolution, modernism,
sustainable city

1. Въведение
Днес повече от половината от населението на Земята живее в градове и
урбанизирани територии, като този дял се очаква да нарасне до над 70% през 2050 г. [1].
Градските райони са изключително сложни и динамични системи, включващи
множество разнообразни дейности и процеси. Те имат значителна роля за
икономическата, социалната и екологичната стабилност на обществата. Статията
проследява взаимовръзката между състоянието на градското производство и развитието
на градовете през различните епохи, като изтъква производството като силен
катализатор за социални и икономически промени.
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2. Зараждане и развитие на градското производство
Първите градове се появяват преди около 12 000 години. Те представляват не само
места за търговия, но и такива за обмяна на опит и знания. Градовете осигуряват
защитена среда с наличие на работници с разностранни умения и конкуренция, която
насърчава подобряването на продуктите и договаряне на цени. Затова именно в градовете
става възможно работниците да се специализират като усъвършенстват специфично
умение или надграждат нови знания.
Специализирането на работниците води до появата на една от най-ранните форми
на градско производство в Древността и Средновековието – занаятчийството. Работата
се извършва почти изцяло на ръка, а материалите, които се използват, са относително
прости и до голяма степен на биологична основа - плат, дърво или кожа. Отделните
работилници обикновено са малки по мащаб и семейно управлявани.
Следващ етап в развитието на градското производство е появата на манифактурата
– система за производство, срещана от края на 16 век до началото на Индустриалната
революция. Манифактурата представлява обединяване на няколко занаятчийски
работилници, с цел улесняване на производствения процес. За разлика от появилите се
по-късно фабрики, по-голямата част от работата в манифактурите се извършва ръчно.
В социален аспект като значим резултат от ранното градско производство е появата
на гилдии - сдружения със затворен характер на занаятчии от даден вид занаят. При тях
процесът на обучение и предаване на знания е канализиран в строго определена
йерархия. Гилдиите от една страна осигуряват сигурност и социална устойчивост на
членовете си, но от друга страна затвореният им характер силно затруднява иновациите
в производствения процес.
Производството при занаятчийството е пряко интегрирано в градската тъкан мястото за обитаване обикновено е разположено над работното пространство, докато
входът към работилницата е своеобразна витрина за произвежданата стока. Това води до
струпване на работилници покрай занаятчийските улици, които концентрират потока от
клиенти и са свързани частите на града, където се осъществява търговия (фиг. 1).
Характерно е още групирането на занаятчии с цел възползване от определени
взаимозависимости или общи ресурси - например металните ковачи, изпълняващи
подобни задачи, се разполагат в близост до воден канал за доставка на суровини и гориво
(фиг. 2).

Фигура 1. Изображение на средновековна занаятчийска улица [2]
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Фигура 2. Изображение на моста Ponte Vecchio във Флоренция –
групиране на бижутерски дюкяни [3]
3. Индустриална революция
Индустриалната революция започва в края на 18-ти век във Великобритания и
постепенно обхваща целия свят. Фактори за това началото ѝ да е във Великобритания са:
наличието на подходящи суровини, по-мащабна механизация и евтина работна ръка,
въвеждането на по-ефективни индустриални процеси. Това води до увеличаване на
обема на продукцията при по-ниски производствени цени за широк спектър от стоки.
Въведена е идеята за разделението на труда - благодарение на новите технологии,
работниците се концентрират върху прости и повторяеми операции на по-големия
производствен процес, което значително вдига производителността на труда.
По-евтиният краен продукт е достъпен за по-широк кръг клиенти. Тъй като
производствените възможности са по-големи от нуждите на местния пазар, изработените
продукти служат за експортна стока. Това от своя страна води до по-големи финансови
приходи и специализация на определени район в дадена производствена сфера. Стъпката
към масово производство е началото на епоха, в която стоките прогресивно губят
връзката си с производствената локация, търговията става глобална, а водещ фактор за
потреблението става цената.
Скоро след началото на Индустриалната революция идва краят на системата на
гилдиите. Тъй като, не са били необходими нито квалифицирани работници, нито
задълбочено обучение, за да се произведе голямо количество качествени продукти,
системата на гилдиите е нарушена. Тяхното разпадане съвпада с появата на друга форма,
защитаваща правата на работната ръка – профсъюзите.
Наличието на работна ръка прави индустриалните градове привлекателни за
производителите. Например, в Манчестър, град известен с текстилната си продукция,
населението се увеличава 4 пъти между 1801 и 1861 година [4].
Фабрики, складове и водни канали трансформират облика на градовете. В началото
на Индустриалната революция фабриките се развиват вплетени в градската тъкан, както
през Средновековието. С нарастването на техните размери и на боря на ангажираните
хора, фабриките постепенно се изнасят извън градовете в зони, изцяло предназначени за
производство. Локациите около водни артерии са особено атрактивни, защото
обикновено са разположени върху равнинни терени, предлагат водата като суровина,
осигуряват транспортни връзки и често пъти са евтини.
Всички постижения и нови възможности на масовото производството обаче вървят
ръка за ръка с дълбоки негативни последствия за средата на живот. Шумът и
замърсяването силно намаляват качеството на живот в градовете. Смог, причинен от
използването на въглища за гориво, закрива слънцето над много градове в края на 19-ти
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век. На посещение в Манчестър в средата на 19 век Фридрих Енгелс лаконично описва
града като място на „мръсотия, разруха и необитаемост“ и като „ад на земята“ [5].
Промените в социалния живот имат отражение и върху градския облик. Масовото
производство със степен на автоматизация създава нов тип работни места в сферата на
управлението на човешките ресурси и администрацията. Резултатът е увеличаване на
средната класа. Новата индустриална средна класа си позволява обитаване на къщи
извън замърсените градски центрове, като тази тенденция се стимулира от новите
транспортни системи, като железницата, създадена през 1840 г. Неработните уикенди и
8-часовият работен ден, извоювани от профсъюзите, водят до това, че голямо количество
работници имат повече свободно време. Появяват се нови обществени сгради и
пространства за почивка и забавление.
4. Влияние на Модернизма
В областта на градското планиране архитектите модернисти фаворитизират
жилищното строителство. Макар и да са проектирани забележителни индивидуални
фабрики в началото на миналия век (например фабрика на Fagus – арх. W. Gropius, 1911
г.; фабрика на AEG – арх. P. Behrens, 1909 г.), модернистите обръщат малко внимание
върху интегрирането им в градската тъкан и не влизат в детайл по какъв начин фабриките
ще си взаимодействат с остатъка от града. За тях производствените зони остават
обособени полета в плана на града. Урбанистите модернисти са силно повлияни от
водещите доктрини в организацията на производствените процеси в края на 19-ти и
началото на 20-ти век, именно:
 Тейлоризъм – философия за максимално достигане на производство и добив,
с минимално време и усилия, чрез разделяне на работните задачи, извършвани
от тясноспециализирани работници;
 Фордизъм - философия за масово производство на стандартизирани, евтини
стоки.
Разделянето на работните задачи и специализирането на работника във
философията на Тейлър е отражение на разбирането, че отделните функции на града
трябва да бъдат специализирани и физически разделени, за да работят по-ефективно.
Функционалното разделяне на града е основна тема за дискусии в конференциите на
архитектурния авангард за времето си - Congrès Internationaux d’Architecture Moderne
(CIAM) между 1929 и 1959 г. Манифестът на CIAM е изграден върху 4 основни градски
функции - обитаване, транспорт, рекреация и работа. Сегрегирането на производството
от останалите градски функции е основен пункт в приетата през 1933 г. Атинска харта.
Урбанистичните планове на CIAM, включващи производство, обаче са напълно
осъществени само в единични случаи, когато големи предприятия наемат архитекти
модернисти да проектират фирмени градове, интегриращи жилищно и индустриално
строителство – например Großsiedlung Siemensstadt в Берлин за концерна Siemens, град
Ивреа, Италия за компанията Olivetti и град Злин, Чехословакия за концерна за обувки
Baťa. Тези планирани общества комбинират прагматичността на търговските
предприятия, гонещи печалба, с утопични визии за по-добри условия за живот. В общия
случай, тези градове ограничават свободите на работниците. В случая с град Злин
(Чехословакия), директорът на концерна за обувки Tomáš Baťa поръчва проектирането
на цял град за 50 000 жители. При проектирането на града е заложен модул от бетонни
рамки с полета 6,15 / 6,15 м., като отворите се запълват с тухлени зидове и остъкляване
(фиг. 3). Следвайки тази строителна технология, през 1933 г. са открити 51 нови сгради
на фабрики – апогей на капиталистическия дух, срещнал ефективността на масовото
производство.
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Фигура 4. Типизирани фабрики в град Злин, Чехословакия [6]
5. Производството напуска градовете на Запада
След бурното развитие на индустриалните зони на европейските градове в края на
19-ти и началото на 20-ти век, в средата на 20-ти век производството напуска градовете
на Западния свят. Според научния проект Cities of Making, изследващ тенденциите в
градското производство [7], има два глобални процеса, отговорни за тази тенденция.
Първият е успешната конкуренция на евтиното производство на международните пазари.
Вторият е развитието на пазара на недвижимите имоти и джентрификацията.
5.1. Глобална търговия и икономически предпоставки
Краят на световните войни и отварянето на нови пазари насърчават глобалната
търговия. Това в голяма степен е белязано от основаването на институции за
възстановяване като:
 Световната банка (1944);
 Международния валутен фонд (1945);
 Общото споразумение за митата и търговията (1947);
 Световната търговска организация (1995).
През втората половина на 20-ти век производството се глобализира изключително
силно, което е предпоставка то да напусне повечето европейски градове. Ролята на
профсъюзите за разширяване на правата на работниците и подобряване на условията за
живот повишават цената на градското производство. Високите разходи за обновяване на
оборудването и ревитализацията на замърсени площи принуждават бизнеса да изостави
фабриките си или да обяви фалит. Загубата на големи производители предизвиква и
загуба на доставчици и подизпълнители, което затруднява оцеляването на останалите
предприятия. Този процес е началото на упадъка на производството не само в градовете,
но и в цяла Европа.
Конкуренцията и нуждата от понижаване на цените принуждават много
производители да търсят евтини алтернативи, като в същото време се възползват и от все
по-достъпните транспортни услуги и данъчни облаги в не дотолкова развитите държави.
Малките местни производители, които не успяват да се адаптират към променящите се
глобални правила, са бързо изтласкани от пазара.
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В допълнение, 60-те и 70-те години на миналия век са белязани от трусове в пазара
на труда, поради прехода от производство към сферата на услугите, която се явява
водеща в икономиката.
5.2. Натиск на пазара на недвижими имоти и джентрификация
Градските индустриални зони в съвременните развити градове са под силен натиск
от постоянно покачващите се цени на имотния пазар и високото търсене на жилищни,
търговски и офисни площи. Мащабните преустройства на индустриални земи носят
големи печалби на инвеститорите, тъй като стойността на земята за жилища струва
значително повече от тази за индустрия. Някои индустриални зони предлагат отлични
места за жилищно строителство, особено тези, разположени в непосредствена близост
до транспортна инфраструктура или атрактивни водни фронтове. Разходите за такава
инвестиция често идват от пазарен механизъм, при който продажбата на жилища и офиси
финансира направата на публични пространства и обществени съоръжения. Това води
до появата на обществена инфраструктура като нови паркове, обществено достъпни
водни фронтове, училища, модерни улици, социални жилища.
Така в края на 60-те и началото на 70-те в централните градски индустриални зони
производствените помещения в историческите сгради са заменени от търговци на дребно
и туристически атракции. Quincy Market в Бостън, Covent Garden в Лондон и Les Halles
в Париж са няколко от примерите. В тези случаи хранителната промишленост и
логистичните центрове са преместени в нови здания близо до магистрали, които
осигуряват адекватен достъп на тежкотоварни камиони. На подобен принцип, в няколко
града централно разположените индустриални зони с достъп до вода са преустроени в
търговски зони (Canary Wharf и Docklands в Лондон, Mission Bay в Сан Франциско,
HafenCity в Хамбург - фиг. 5).

а)
Фигура 5. HafenCity в Хамбург: а) изглед; б) градоустройствено решение [8]

б)

Едновременно с това се появява и друга тенденция. Хора на изкуството, търсейки
достъпни площи, превръщат изоставени индустриални зони в средища за модерно
изкуство и култура. Това увеличава търсенето на недвижими имоти и повишава цената
на някои индустриални зони, което от своя страна ги прави още по-малко достъпни за
производителите. Такъв е примерът с квартал SoHo в Ню Йорк.
5.3. Производството в Азия и трудови злоупотреби
Напускането на производството на градовете в западния свят е за сметка на появата
на много нови фабрики в различни части на света, най-вече в Азия. Занижените или
въобще липсващи регулации в някои региони водят до експлоатация на работна ръка и
силно влошаване на градската среда.
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В началото на 80-те години на 20-ти век активисти и неправителствени
организации започват да дават отзвук на много случаи на трудови злоупотреби в страни
в Азия. Агенции, като Международната организация на труда, разследват практиката на
големи международни компании да използват за подизпълнители фабрики, които
злоупотребяват с правата на работниците си. Един от най-известните случаи в това
отношение е този с американския спортен концерн Nike. През 1991 г. излизат първите
доклади, уличаващи компанията в нарушения на здравни норми и злоупотреба със
заплати при производството на футболни топки в Пакистан и на маратонки в Индонезия.
Едва през май 1998 г. компанията поема задължение да следва стандартите на
Американската администрация по безопасност и здраве при работа (OSHA) и
международните трудови стандарти, за да спре злоупотребата с детски труд и да подобри
условията на работниците си. През 2002 г. Nike позволява външен мониторинг на
техните фабрики във Виетнам, Индонезия и Китай и повишава заплатите на работниците
в тях, но под въздействието на постоянен външен натиск.
6. Възраждане на градското производство
Въпреки икономическия натиск, градските индустриални зони имат важна функция
за градовете, осигурявайки стоки и услуги точно на време ("just-in-time"). Това е
жизненоважно за доставки на прясна храна и цветя за пазари и ресторанти, на продукти
за кетъринг за корпоративни събития, на кръвни банки за медицински центрове, за
пратки до работилници, които работят директно с дизайнери по прототипиране на нови
стоки и продукти. Управите на някои от големите световни градове осъзнават
предимствата на запазването на градското производство, както и кратките срокове за
взимане на стратегическите решения за това. Интегрираното в градската тъкан
производство има следните предимства:
 Отговор на екологични предизвикателства, включително пестене на земя,
пестене на енергия, по-нисък въглероден отпечатък;
 Създаване на устойчиво препитание на висококвалифицирана средна класа с
оглед на тенденциите на задълбочаваща се урбанизация и автоматизация на
производството;
 С развитието на изчислителната техника и дигиталните технологии, по-чисти
високотехнологични и малки като размер производства могат да се случат в
градовете, което ще позволи градското население да се превърне в съсъздател, а не само в консуматор;
 Запазване на компактността на градовете, скъсяване на пътувания до
месторабота;
 Повишаване на енергията и производителността на града, създаване на силна
местна идентичност и осъществяване на директна връзка „производител –
купувач“.
В градовете търсенето на потребителски продукти е концентрирано поради
голямата гъстота на населението. Това позволява производствени системи с по-малки
размери, но с по-гъвкава, ефективна и достъпна производствена технология да бъдат
икономически осъществими. Близостта "клиент - производител" дава възможност за
нови бизнес модели, включващи проектиране и персонализиране на продуктите и
възможности за внедряване на допълнително обслужване, включено към продукта (фиг.
6). За да достигнат описания сценарий, производствените компании трябва да се справят
с различни предизвикателства, като например гарантиране на липса на вредни емисии,
ограничено пространство и трафик. Става очевидно, че за градските фабрики се очакват
както по-високи разходи, така и по-голям потенциал за приходи в сравнение с
извънградските.
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Фигура 6. Взаимоотношението „локация – разнообразие от продукти – обем на
производството“ през различните епохи [9]
В някои от големите световни градове, бивши индустриални центрове, вече са
въведени мерки, целящи запазване на градското производство, именно:
 Лондон – въведен е принципът на “избягване на нетна загуба” на
индустриална земя през 2017 г. [10];
 Брюксел – въведен е “Zone d’entreprises en milieu urbain” (ZEMU) през 2013 г.
[11], който включва шест стратегически зони за смесване на индустриални и
неиндустриални функции;
 Ротердам – обособена е специална зона за развитие M4H, наречена “Maker’s
District” [12], която представлява един експеримент за смесено използване;
 Виена – създадена е нова зона за смесена употреба “Fachkonzept Produktive
Stadt” през 2017 г. [13];
 Ню Йорк – стартирани са докладите “Engines of Opportunity: Reinvigorating
New York City’s Manufacturing Zones for the 21st Century” през 2014 г. [14] и
“North Brooklyn Industry and Innovation Plan” през 2018 г. [15];
 Лос Анджелис – въведен е документът “HI ’Hybrid Industrial Live / Work Zone
Ordinance” през 2016 г. [16], който регламентира функционална комбинация
от дейности, включително жилища и хотели в индустриални зони.
Тенденцията е градовете да се изправят пред много въпроси относно това какъв тип
производство да очакват, къде може да се случи и как то ще им помага да бъдат успешни,
иновативни и устойчиви. Двигателят за тези промени може да е различен - публична
институция, частна бизнес инициатива, неправителствена организация или изцяло нов
вид актьори в градското планиране. На практика се оказва, че отговорността за
оптимизиране на този процес пада върху градските власти, които имат механизми да
коригират пазарните тенденции и да подкрепят уязвими, но важни аспекти на местната
икономика.
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За да привлекат индустрията, градовете трябва не само да предоставят зони за
изграждане на индустриални сгради, но и стимули за този процес. Стимулите могат да
бъдат безвъзмездни помощи, намаляване на данъците или предоставяне на евтини
пространства. Възможна политика е изискването в нови сгради, изградени в зони със
смесено предназначение, задължително да бъде отделен определен процент от
квадратурата като площ за индустриални помещения, подобно на задължителните
минимални площи за жилищно строителство, въведени в Ню Йорк през 2016 г.
(Mandatory Inclusionary Housing).
Изводи
Градските фабрики са свързани с уникален потенциал въз основа на
местоположението им в гъсто населени райони и близостта до разнообразие от градски
функции и инфраструктура. През различните исторически периоди тази близост до
останалите градски функции е създавала както удобства, така и различни проблеми, найвече свързани с екология и комфорт на обитаване. При съвременните чисти
високотехнологични разработки производството отново може да се завърне в града. Това
разширява потенциалния обхват за решения на иновативни производства, които да
предоставят по-добри, по-персонализирани продукти при по-ниски разходи и по-малки
въздействия върху околната среда в по-кратки срокове. Градските управи на много от
големите световни градове осъзнават възраждането на градското производство като
възможност за създаване на устойчива и динамична урбанизирана среда и променят
нормативните си уредби, за да стимулират този процес.
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КОНЦЕПЦИЯТА „ИНОВАЦИОННИ КВАРТАЛИ“
КАТО ФОРМА НА СЪВРЕМЕННА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА
Мила Никифорова1
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София

THE CONCEPT OF "INNOVATION DISTRICT"
AS A FORM OF MODERN MIXED-USE AREA
Mila Nikiforova1
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: The report clarifies the features of innovation districts, their emergence as a
variety and alternative to science and technology parks and their gradual transformation
into a model for building a sustainable urban structure. Examples from foreign practice
are presented, which are successfully integrated in the cities and contribute to their
economic development. The urban characteristics of the model are summarized.
Key words: innovation districts, spatial planning

1. Въведение
Научно технологичните паркове са явление от втората половина на ХХв, което е
свързано преди всичко с развитието на електрониката и информационните технологии.
Лидерска позиция имат САЩ, където още през 40те и 50те години на ХХв в района на
Станфордския университет, преподаватели и предприемчиви студенти започват да
развиват собствен бизнес, като наемат площи, собственост на университета. Днес
районът е познат като Силициевата долина и е утвърден като водещ в сферата на
иновациите.
Спонтанно възникнали или с подкрепа на държавите днес по света има стотици
научни, научно-технологични паркове и цели градове-технополиси, където се
осъществява сътрудничество между наука и производство, търси се подобряване на
внедряването на технологиите и улесняване на достъпа до пазари за нови продукти и
производители. Създаването на подобни структури с териториално коопериране на наука
и производство не е лесна задача, резултатът не винаги е успешен, а възвръщането на
вложените инвестиции е продължителен процес.
1
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В търсене на подходяща формула за организация и функциониране на
технопарковете в началото на ХХI век се формира и концепцията за иновационния
квартал (innovation distrct). Тя е свързана с глобалната тенденция за създаване на
полифункционални зони съчетаващи обитаване, труд и отдих в градовете. Проявление
на тази тенденция е появата на жилища и други допълнителни обекти към съществуващи
научно-технологични паркове, както и известно модифициране на новите проекти в
посока на доближаване като обем и съдържание до традиционна градска структура. За
разлика от предишни десетилетия, когато за новите технопаркове се търсят предимно
свободни извънградски територии с добри комуникации, след 2000 година се появяват и
проекти с подобна насоченост като част от градските центрове. За разлика от предишни
десетилетия, когато тези комплекси са относително затворени за външни посетители
днес се търси тяхната максимална интеграция в околната градска структура.
2. Определение на понятието, възникване и развитие на иновационните
квартали
Идеята е заимствана от явление от началото на 90те години на ХХ век, когато в
определени райони на градове като Ню Йорк, Париж и Лондон се съсредоточават фирми
от сферата на цифровите технологии. Те са привлечени от редица качества на средата в
тези райони, сред които са и относително ниските наеми. Силициевата алея в Ню Йорк
получава названието си през 1995г. по аналогия с вече утвърдената по това време
Силициева долина в Калифорния [1]. След 2000 година европейски и американски
градове се опитват целенасочено да планират подобни зони, имитирайки качествата на
спонтанно възникналите такива [2]. За тях е привлекателна перспективата, която създава
за икономиката подобна концентрация на фирми от водещи сфери
За краткото време от около две десетилетия на съществуване на иновационните
квартали са натрупани не малък брой научни публикации, които изследват техните
особености и като цяло изясняват спецификата и отликите им от научно- технологичните
паркове.
Международната асоциация на научните паркове и иновационните ареали (IASP)
разглежда научно технологичните паркове като по – специализирана структура, която
има за цел преди всичко улеснен трансфер от науката към производството. В допълнение
към тази дейност „иновационните квартали са един от видовете иновационни ареали,
проектирани и менажирани по начин, привличащ предприемачески настроени хора,
квалифицирани таланти, бързо развиващи се бизнеси и инвестиции, чрез разработване и
комбиниране на набор от инфраструктурни, институционални, научни, технологични,
образователни и социални инструменти, както и услуги с добавена стойност, които
засилват устойчивото икономическо развитие и просперитет на общността.“ [3]
Според публикация на Глобалния Институт на Иновационните Райони (GIID)
„Иновационните квартали са зони, в които водещи институции и компании се групират
и се свързват със стартиращи фирми и бизнес инкубатори. Те са едновременно с това
физически компактни, транспортно достъпни и технически добре обвързани, предлагат
разнообразни жилищни, офисни и търговски обекти. Иновационният квартал е широко
достъпно и привлекателно място, което стимулира общуването и създава условия за
изследователска и творческа дейност.“ [4]
Иновационните квартали могат да бъдат разглеждани като еволюция на научнотехнологичните паркове. Текстовете, които се опитват да направят разграничение между
двете структури описват технопарка като зона с ниска интензивност на застрояване и
преобладаващо паркова среда, в която офисите на отделните компании са отдалечени
един от друг, имат удобен автомобилен достъп и осигурени паркоместа за всички
работещи. Този класически образ на технопарка е верен, отнесено към периода на
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втората половина на ХХ век, но трябва да се отбележи, че тенденциите отдавна са в
посока на увеличаване на интензивността на застрояване и разнообразието на функции,
осигуряване на удобен обществен транспорт и значително намаляване на употребата на
лични автомобили за достъп. В една или друга степен това ги превръща от класически
научно-технологични паркове в иновационни квартали. Като обобщение на публикации
и примери може да се даде следното , относително кратко определение на иновационните
квартали.
Иновационните квартали са многофункционални и оживени градски зони,
които са проектирани и менажирани по начин, който привлича научноизследователски центрове, високо квалифицирани специалисти и бизнеси от
съвременната икономика, базирана на знанието.
Явлението иновационен квартал има своите икономически, технологически и
социални основи. Индустриалните паркове от ХХ век са свързани преди всичко с
развитието на химическата промишленост и автомобилостроенето. Научно
технологичните паркове се зараждат с навлизането на електрониката и
информационните технологии. Съвременната икономика разчита в голяма степен на
знанието, което е основа за развитие на креативните индустрии, на науките и
индустриите, свързани със здравеопазването, компютърните технологии, енергетиката,
хуманитарните науки. Новостите все по- често са резултат на обмен на идеи и
информация между различни дисциплини. В публикация от 2013 г. се дава пример с
фармацевтичните компании, които традиционно предпочитат обособени зони, често
пъти отдалечени от градовете, където да работят при минимален риск от изтичане на
информация относно новите разработки. През последните години, обаче те срещат
финансови трудности да развиват самостоятелно научноизследователска дейност. Това
ги кара да потърсят други възможности. Днес седалищата на компании като Пфайзер и
Новартис са част от иновационните градски зони около Масачузетския технологичен
институт и Харвард в САЩ, а техните нови продукти ползват разработени от други
фирми биотехнологии, както и изследвания на университетите [5].
Ползите от териториалното групиране, които са в основата на възникването на
индустриалните и технологични паркове са валидни и днес. Освен споделеното ползване
на различни услуги и ресурси, изглежда все по-видимо, че териториалната близост на
високо квалифицирани специалисти от различни области е предпоставка за създаването
на нови, по-успешни продукти. И въпреки, че в съвременния свят пренасянето на
информация е максимално улеснено, за обмен на знания и идеи остават предпочитани
близост и жива връзка.
Ковид пандемията показа, че независимо от изключителните възможности за
комуникация от разстояние при дистанционната работа страда преди всичко творческата
част на процесите. Пандемията промени начина на работа в много компании. Днес някои
фирми планират да запазят частично възможността за работа от дистанция за
служителите. Не малка част обаче планират завръщане в офисите. Отчитат че
дистанцията в голяма степен вреди на креативността, тъй като новите продукти и идеи
се създават от екипи, в които хората са изградили силен социален контакт и доверие
помежду си [6]. В този контекст иновационните квартали запазват значението си като
място, което предразполага към креативност чрез физическо общуване, като в същото
време се ползват все по- пълноценно от технологичните възможности за свързаност в
глобалната мрежа. „Технологиите правят възможно организирането на дейност
навсякъде по планетата. И все пак най-напредналите отрасли, базирани на знанието, се
обединяват, предимно в малки райони на големите градове. Те го правят, тъй като самите
градове са акселератори на развитие“ [7]. Ще запазят ли градовете тази своя роля след
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пандемията е въпрос, който си задават в момента много експерти и за сега този отговор
остава по-скоро утвърдителен. Най-малкото поради факта, че човечеството в момента
разчита именно на науката и технологиите, които се развиват в градовете и техните
иновационни квартали за справяне с поставеното предизвикателство. На тези места се
създават ваксините, специализираното оборудване и лекарствата срещу Ковид 19.
Според публикация от 2014 г. съществуват три модела за създаване на иновационен
квартал [4]. Преглед на примери, реализирани преди и след тази публикация показва
състоятелността на тезата. При първия модел научни и образователни институции,
разположени в централни градски части или в близки до тях райони стават притегателен
център, около който се развиват многофункционални зони. Характерен пример е Кендъл
скуеър в Кеймбидж, Бостън, където в близост до Масачузетския технологичен институт
и разположената в съседство болница е формиран такъв иновационен квартал.
Интерактивна карта показва развитието на района от 1980 г. до днес. Тя визуализира
постепенното усвояване на свободни терени в района на института, както и изчезването
на индустриални сгради и появата на нови обекти с друго предназначение на техните
места [8].
Втори вариант е целенасоченото създаване на подобна структура в бивши
индустриални зони, които са в упадък, поради това че са изгубили основното си
предназначение. Характерен пример в САЩ е района на Корабостроителната фабрика в
Бруклин. Brooklyn Navy Yard е собственост на общината от 1966 г. и в момента е
изключително атрактивен иновационен и бизнес район. Такива зони са привлекателни
както с местоположението си като част от широкия градски център, така и с наличието
на красиви индустриални сгради, които могат да бъдат запазени и удачно
реконструирани. Подобни примери в Европа са много разпространени, особено в бивши
пристанищни зони. Напоследък все по-често характерните за научно- технологичните
паркове стартиращи фирми, инкубатори и акселератори на развиващи се бизнеси се
съсредоточават в градски , вместо в крайградски и извънградски зони и дават начало на
иновационните квартали. При тяхното планиране се търси максимална интеграция в
съществуващата среда, привличане на местните общности , създаване на привлекателни
обществени зони. Към този втори модел могат да бъдат причислени и територии,
изградени за провеждане на световни търговски изложения. Проект за иновационен
квартал Milano MIND вече се реализира на територията на световното търговско
изложение в Милано от 2015 г. Подобен проект (District 2020)е предвиден и за мястото
на все още несъстоялото се световно изложение в Дубай.
Третият модел за създаване на иновационен квартал откриваме в крайградски и
извънградски технопаркове, които са се разпрострели върху обширни свободни
територии. Те биват уплътнени с ново застрояване, което ги превръща в компактни зони
с по- богато функционално съдържание. Много от новите проекти в Силициевата долина
са за запълване на свободни територии около кампусите на фирмите с обекти, които
включват не само офиси, но също така и жилища, както и обекти, които дават
възможност за прекарване на свободното време и общуване. Компанията Гугъл е
разработила през последните години няколко проекта в района на Силициевата долина,
които имат значително по-разширено съдържание от досегашните им кампуси. От
всички проекти, една година след началото на пандемията най- активно се придвижва
този за иновационен квартал в района на жп гара в западната част от широкия градски
център на гр. Сан Хосе. Интересът на една от най- големите фирми от Силициевата
долина за приобщаване към града е показателен за посоката на развитие.

174

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

3. Примери от чужбина
Проектът 22@Barselona се счита за първият , който прилага на практика
концепцията „иновационен квартал“. Той e одобрен от общината през 2000 г. и
предвижда обновяване на 200 ха индустриални територии в непосредствена близост до
центъра на града. Целта на реконструкцията е да се съживи една зона, която се намира в
икономически и социален упадък. Реализацията на проекта започва с нова
инфраструктура по цялата улична мрежа с дължина от 32 км. Следва поетапното
изграждане на 115-те квартала с общо 4 млн кв. м. разгъната застроена площ.
Преобладаващата част от новото строителство е с предназначение за офиси и обществено
обслужване, за жилищата остават около 800 000 кв.м.. Постепенно около 4500 фирми,
институции, университети и развойни центрове се настаняват в района [9]. Те са от
сфери, които имат ключова роля в съвременната икономика, базирана на знанието и
иновациите. Това са медии, информационни и комуникационни технологии,
биотехнологии, енергетика и дизайн.

a)
б)
Фигура 1. Проектът 22@Barselona: а)местоположение в града, зоната е маркирана в
синьо, източник http://www.medcities.org/documents б)площад към Медийния комплекс,
фотография: https://www.e-architect.com/images
В Европа някои от най- мащабните градоустройствени реконструкции от началото
на ХХI в. прилагат, наред с много други принципи и концепцията на иновационния
квартал, включвайки университетски и научно- изследователски центрове в обхвата на
плановете, както и съответен начин на менажиране и експлоатация. Такива са например
Хафен сити в Хамбург, Лион Конфлюанс и Париж Рив Гош във Франция.
Счита се, че проектът 22@Barselona има пионерска роля в планирането на
иновационни квартали, но паралелно с него и по- късно подобни процеси протичат и в
други градове на Европа и САЩ. Постепенното превръщане на корабостроителницата в
Бруклин, Ню Йорк в успешен иновационен индустриален и бизнес квартал на територия
то 120 хектара е илюстрация на процесите на икономическа и пространствена
трансформация в индустриални зони от втората половина ХХ и началото на ХХI в.
Предприятието за строителство на военни кораби е затворено през 1966 г., 165 години
след своето основаване. То става собственост на общината, която няколко години покъсно превръща зоната в индустриален парк и се опитва да запази корабостроителната
дейност с временен успех. Нещата потръгват по- добре след 1987 г., когато вместо
големи корабостроителници в съществуващите сгради като наематели са привлечени помалки предприятия от други сфери. След 2000 година, успешното развитие на квартала
подтиква общината да направи сериозни инвестиции в инфраструктурата, голяма част от
която е изградена преди Втората световна война.

175

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

а)

б)

в)
Фигура 2. Бившата корабостроителница в Бруклин:
а)план, източник: https://www.archdaily.com; б)площад към посетителския център,
фотография: https://www.tillettlighting.com; в) на преден план – сгради на бившата
корабостроителница , на заден план Манхатън, фотография https://brooklynnavyyard.org/
Тези подобрения в съчетание с целенасочено формиране на клъстер от
незъмърсяващи производства до края на първото десетилетие на ХХ в довеждат до
активното икономическо развитие на района. През 2004 г. тук е открито най- голямото
след Холивуд студио за производство на филми и телевизионни продукции, което
постепенно се разширява през следващите години. След 2010 г. е изграден посетителски
и експозиционен център (фиг.2б), който има за цел популяризирането на района, както и
успешното намиране на подходящи възможности за заетост на местното население. Тук
има и зеленчукова покривна градина Бруклин грейндж с площ от 20 000 кв.м., изградена
през 2012 г. върху една от съществуващите сгради. Освен производство и предлагане на
пресни местни продукти в градината се организират посещения и събития с
образователна цел.
Районът става все по-привлекателен за разнообразни производствени дейности и
иновативен бизнес. Работещите на територията предприятия през 2021 г. са около 500, а
броят на наетите около 11000. Работните места нарастват непрекъснато , много от тях
благодарение на предприемачи от иновативни сфери. Стартиращи фирми с предмет на
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дейност като високо технологични системи за управление на градовете и производство
на ел. енергия от движението на автомобилите са сред последните новонастанени в
района. За неговата привлекателност безспорно допринася обстановката, доминирана от
успешно възстановени индустриални сгради. Награда за опазване на знакови сгради на
Ню Йорк Lucy G. Moses Awards е присъдена през тази година на сграда 127. Това е
някогашна сграда за корабостроителна дейност, която е реновирана след 2017 г. и
превърната в сграда с открити работни пространства, която ще бъде отдавана под наем.
Преустройството е финансирано от Brooklyn Navy Yard Development Corporation
(BNYDC), дружество с нестопанска цел , създадено през 1981 г., което менажира
територията от името на общината през последните 40 години [10].
Моделът на иновационния квартал е формиран в градове- мегаполиси и в райони
около водещи световни университетски и научни центрове. Неговият успех мотивира и
по-малки общини да го прилагат при градски реконструкции. Към 2020 г. в САЩ над
300 общини имат планове за изграждане на иновационни квартали.
4. Градоустройствени характеристики на иновационните квартали
Зоните със смесено предназначение започват все повече да доминират
съвременните градове. Жилищните квартали се насищат с допълнителни функции, на
мястото на бивши индустриални зони или твърде обширни територии, заети от
комуникационна и друга инфраструктура се появяват многофункционални зони, където
целенасочено се търси обединяване, вместо разграничаване на зони за обитаване, труд и
рекреация. Подобни проекти се разработват и за свободни територии. Тенденцията е
толкова силно изразена, че съществува вероятност това да доведе до прекалена
хомогенност и еднообразие на градовете. В тези условия идентичност на отделните зони
може да придаде спецификата на архитектурните и градоустройствени проекти,
опазването на налични културни и природни ценности, както и самите обитатели. И тук
едва ли може да се говори за някакво особено иновативно явление. Знаем че в минали
епохи градовете са включвали махали, формирани както по етнически и религиозен, така
и по професионален признак. В крайна сметка причините, които карат съвременните
високо квалифицирани специалисти и фирми да се съсредоточават в определени райони
по същността си не са чак толкова различни от мотивите на някогашните занаятчии да
се настаняват в грънчарски , сарашки, ковашки и други махали. Разбира се директни
аналогии с миналото са твърде елементарни, но те подсказват до известна степен, че
произходът на подобни явления е заложен в природата на човека. Въпросът е как при
съвременните мащаби на градовете подобни процеси да бъдат планирани.
На база на разгледаните примери и публикации по темата тук могат да бъдат
обобщени градоустройствените принципи и особености, чието прилагане е важно, но не
достатъчно условие за формиране на успешен иновационен квартал. Планирането и
експлоатацията в тяхната съвкупност могат да формират иновационния квартал, който
освен физическа среда представлява интелектуална и социална среда, в която найсъществена е комуникацията между хората, формална и неформална, физическа и
дистанционна.
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4.1. Местоположение
Подходящи са всички територии, които са в близост или имат удобна връзка с
градския център. Големината може да варира в широки граници от няколко сгради и
обществени пространства в централните градски части до десетки хектари при
реконструкция на бивши индустриални зони, а понякога и до стотици хектари в
крайградски и извънградски територии. Сериозно предимство е присъствието на научни
или образователни институции, или вече възникнало съсредоточие на фирми и
специалисти от определени научни сфери. Еast London Tech City е място , където около
2008година се настаняват голям брой високо технологични интернет фирми. Само
няколко години по- късно районът получава сериозна държавна подкрепа и днес там са
настанени големите технологични компании, предлагат се различни услуги, развиват
дейност университети, построени са нови жилища, а местни неправителствени
организации работят по изграждането на общност, организират събития и фестивали.
4.2. Функционално съдържание
В повечето случаи ядрото на иновационния квартал са офисите, лабораториите,
научно-изследователските и развойни центрове, университетите и свързаните с тях места
за провеждане на събития като конференции, изложби и други мероприятия. Те следва
да бъдат допълнени с всичко необходимо за осигуряване на комфорт и оживление през
всички дни от седмицата и часове от денонощието. Това означава наличие на жилища,
обекти за търговия, качествени обществени пространства, които допринасят за
активизиране на социалните контакти, възможности за ежедневен отдих и спорт. За
редица съвременни производства, които изискват квалифицирана работна ръка и не
толкова широкоплощни сгради градските условия в иновационния квартал са значително
по-подходящи от индустриалните и логистични паркове. Това са например производство
на филми, на различни технологични системи, печатници, рекламни студия, някои
бутикови или занаятчийски производства. Районът на Бившата корабостроителница в
Бруклин привлича иновативен бизнес от различни сфери без изобщо да притежава ядро
от научно-изследователски или университетски център и едва през последните години
мениджмънта на района се ориентира към сътрудничество с образователни институции
с цел подпомагане на фирмите.
4.3. Обемно – пространствени особености
Ситуирането на отделните обекти, особено в по- големите комплекси трябва да
предразполага към пешеходно движение във всички направления. Това означава широки
и удобни тротоари, наличие на площади и градски градини в местата на пресичане на
главните пешеходни потоци.
Проектът Milano MIND е организиран по две взаимно перпендикулярни
направления. По-дългата ос , наречена декуманус е организирана като линеен парк с
обширни пешеходни алеи. Двата партерни етажа на сградите по това направление са с
търговско предназначение и това гарантира насищането с посетители. По подобен начин
е организирана и късата ос, наречена кардо, която завършва в емблематичното за
световното изложение от 2015 г. „ Дърво на живота“ – светеща структура с конструкция
от дърво и височина от 37 м, инспирирана от настилката на площад Капитолия в Рим на
Микеланджело.

178

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

а)

б)

в)
Фигура 3. Проект за иновационен квартал Milano MIND : а)план, източник:
https://www.archdaily.com б) светеща скулптура „ Дърво на живота“, на заден план
сградата на Human Technopole – изследователски институт за науки за живота,
фотография: https://humantechnopole.it/en/campus/ в) визуализация от птичи поглед в
контекста на заобикалящата среда, източник: https://humantechnopole.it/en/campus/
4.4. Естетика
Естетическите качества на зоните се формират от градоустройствената
композиция, архитектурата на отделните сгради, ландшафтното оформление и градския
дизайн. При реконструкция на бивши индустриални територии специфика и
идентичност на мястото могат да придадат успешно обновените индустриални сгради и
инсталации, запазването на характерни улични направления и други обекти. При
преобладаващо ново строителство обикновено се акцентира върху обществените
пространства и един или няколко по-атрактивни и запомнящи се обекта, които могат да
бъдат знакови сгради или произведения на синтез на архитектура и други визуални
изкуства. Напоследък има вълна на критично отношение към твърде екстравагантни
архитектурно-градоустройствени композиции и ангажиране на така наречените
„архитекти звезди“ за проектирането на големи комплекси. Вместо това се набляга много
повече на контекста и връзките с околните зони.
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Заключение
За последните две десетилетия от идея и концепция иновационните квартали се
превърнаха в разпространена практика. Първите примери са в градове мегаполиси и в
райони на световни научни центрове, но техният успех мотивира и по- малки общини да
прилагат модела при планиране на урбанизираните територии. На градоустройствено
ниво съществени са правилният избор на местоположение, подходящо съчетание на
различни по функция обекти, естетика, която подсилва идентичността, композиционно
решение , което предразполага към пешеходно движение и социални контакти. Големите
български градове и преди всичко София имат потенциал да развиват иновационни
квартали, но все още твърде малко е направено на практика. Струва си да се насочат посериозни усилия в тази посока, защото както се казва в една презентация на Ауers Saint
Gross – архитектурна фирма от САЩ с проекти за над 15 иновационни квартала до
2020г.: „Процъфтяващите, устойчиви екосистеми се нуждаят от определена критична
маса и разнообразие на талант и идеи. Градовете, университетите , изследователските
центрове и фирмите осъзнават, че в глобалното състезание за човешки капитал мястото
има все по- голямо значение“ [11].
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ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ КВАРТАЛИ В СОФИЯ
Мила Никифорова1
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София
URBAN PLANNING CONDITIONS
FOR THE FORMATION OF INNOVATION DISTRICTS IN SOFIA
Mila Nikiforova1
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: The report identifies innovation districts as a sustainable modern urban
structure that contributes to economic development. The possibilities for formation of
innovative districts in Sofia are analyzed. The current urban development of Sofia Tech
Park has been monitored and recommendations for its further planning have been
given. Other areas have been localized, which have the potential to develop as
innovative districts after reconstruction.
Key words: innovation districts, spatial planning
1. Въведение
Иновационните квартали са многофункционални градски зони, ориентирани към
привличане на научно-изследователски центрове, високо квалифицирани специалисти и
бизнеси от съвременната икономика, базирана на знанието. Първите иновационни
квартали възникват спонтанно, или са създадени целенасочено в градове мегаполиси
като Барселона, Бостън и Ню Йорк в началото на ХХI в. Техният успех и принос към
местните икономики мотивира и по-малки общини да се ориентират към планиране на
иновационни градски структури.
Само добрите намерения обаче не са достатъчни за постигане на успешен краен
резултат. Редица публикации обръщат внимание на трудностите и рисковете при
осъществяване на проекти за иновационни квартали [1-3]. Когато са успешни зоните и
самите градове привличат бизнеси, наблюдава се икономически ръст и се повишава
стандарта на живот. Възможно е обаче след изграждането им да се развият процеси,
които да отблъснат, вместо да привлекат инвестиции и ползватели. Фактори като
правилен избор на местоположение, добра интеграция в структурата на града, както на
пространствено, така и на социално и културно равнище са от съществено значение.
1
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През последното десетилетие София трайно присъства на картата на градовете,
подходящи за развитие на бизнес в иновационни сфери. Eвропейски цифров индекс на
градовете от 2016 г. [4] измерва създадените условия за развитие на дигитално
предприемачество. София заема 50 място от общо 60 подбрани локации в Европа (тук са
включени всички 28 европейски столици). Като привлекателни качества на града се
отчитат нарастващият брой събития и споделени работни (коуъркинг) пространства,
ниските данъци, добрите транспортни връзки (летище), добър интернет, наличие на
квалифицирани специалисти, ниски разходи за живот и обслужване на фирмите. Като
недостатъчни са посочени възможностите за финансово подпомагане на начинаещи
компании чрез различни инструменти. Това са например преки капиталови инвестиции,
гаранции за заеми, предоставяне на безвъзмездни средства посредством конкурси,
достъп до местни пазари и обществени поръчки за създадените от стартиращи компании
продукти и услуги. По отношение на недигиталната инфраструктура индексът отчита
качеството на транспортните връзки (градски и извънградски транспорт). Посочва като
подкрепящи недигиталната инфраструктура всички подобрения на транспорта,
изграждането на научно-технологични паркове, иновационни квартали и споделени
работни (коуъркинг) пространства. Като центрове за развитие на дигитално
предприемачество на територията на града индексът посочва София Тех Парк и няколко
коуъркинг пространства (общо 6 броя през 2016 г.).
От избраните за целите на индекса критерии се вижда, че материалната среда е само
един от факторите, които могат да привлекат инвестиции , но това съвсем не означава че
е допустимо да бъде подценяван. От съществено значение е градът да се планира така че
да благоприятства развитие на иновационни структури, тъй като проектирането и
изграждането на материална среда отнема години, за разлика от промени в данъчната
политика например, които могат да бъдат реализирани практически незабавно при
доказана необходимост.
2. Предпоставки за изграждане на иновационни квартали на ниво общ
устройствен план
Кратък преглед на общия устройствен план на София приет през 2009 г. показва,
че в него има не малко възможности за развитие на зони от типа на иновационните
квартали.
От една страна това са заложените идеи за развитие на научно-технологични
паркове в близост до Лозен, Илиянци и Банкя. Предвидената устройствена зона е Птп2 .
Максимално допустимите показатели на застрояване са: Плътност 30%, Кинт 1.2 и
озеленена площ 40%. Тези зони са локализирани в периферията на града, имат удобни
транспортни връзки, а предвидените показатели предполагат добре озеленена среда с
ниска интензивност на застрояване. Това ги прави подходящи за технологични паркове
от типа на извънградските. Само един от предложените терени е в близост до научен
институт „Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола
Пушкаров"“, но нито самата институция, нито външен инвеститор е инициирал до
момента развитие на зоната, която е изцяло частна собственост. Разработеният наскоро
цялостен ПУП за най-голямата от устройствените зони Птп, част от НПЗ „Илиянци изток“ илюстрира възможностите, които дават показателите на ОУП в съчетание с
2

зона за застрояване с предприятия за високотехнологични производства, лаборатории, комплекси и
сгради за учебна и научно-експериментална иновационна дейност, административни и делови сгради и
офиси, изложбени зали, жилищни сгради, магазини и заведения за обществено хранене и битово
обслужване, хотели, здравни заведения, спортни и атракционни обекти, озеленени площи. Допускат се
само производства, които не отделят вредности. Мин. 25 % от УПИ е с висока дървесна растителност.
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раздробена имотна структура и при липса на значим основен инвеститор. Планът създава
улично-квартална композиция със самостоятелни имоти със средна площ около декар.
Характерът на застрояване е близък до този на технопарковете, разположени в добре
озеленена среда с ниски показатели на застрояване, но с много по-надребнена структура,
без изявен център или по-значимо обществено пространство. Подобен характер на
застрояване предполага спокойна обстановка, подходяща както за труд, така и за
обитаване, но не създава достатъчно предпоставки за комуникация между отделните
фирми и обитатели.

a)
б)
Фигура 1. ПРЗ за част от територията на „ Н.П.З.“ Илиянци – изток, проектант
Консоциум Урбан Груп – арх. Снежина Станоева, арх Диана Петкова; а)цялостен
обхват на плана; б) фрагмент от плана; източник на илюстрацията: https://nag.sofia.bg
Повече от десет години след приемането на ОУП в набелязаните зони Птп все още
няма инвестиционни намерения за цялостни проекти за научно-технологични паркове
или друг тип иновационни структури. Към момента изглежа, че времето за създаване на
комплекси от типа на извънградските технологични паркове е отминало, без в рамките
на община София да се появят такива.
Друг вид устройствени зони, които са подходящи за развитие на иновационни
квартали и заемат по-обширни територии в ОУП са смесените многофункционални зони.
Тук попадат бившите научно-производствени зони, в много от които към момента има
неизползваеми сгради и терени. В презентация3 на арх. Здравков от 23 януари 2020 г. са
илюстрирани някои от най-перспективните в рамките на компактния град, възлизащи на
около 684 хектара. В презентацията се посочва, че от тях 444 хектара са в бивши
индустриални зони, а други 240 хектара са площи около жп линии и гари или образно
казано, в сегашните граници на София има свободни места с обща големина колкото жк
"Люлин". (С всичките му части той заема 786 хектара.)
3
Презентацията е от събитието „Разговори за града: Компактен град“ с участието на Главния архитект на
Брюксел арх. Кристиаан Борет от 23-ти януари 2020 г. [5]
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Показателите на застрояване за смесените многофункционални зони са Кинт 3.5 и
плътност 60%. Това са най-високите допустими показатели в ОУП като изключим
градския център. В голяма част от тези зони преобладават големи имоти с площ над 1 ха,
някои от които са общинска или държавна собственост. Това дава добри възможности за
цялостното им планиране. Те са в близост до градския център, с добри транспортни
връзки. Всичко това ги прави значително по-подходящи за изграждане на иновационни
квартали от зоните Птп. В една от тези територии през 2015 г. е изграден София Тех
Парк, който е най-значителната българска инвестиция в научно технологичен парк.

Фигура 2. Зони за преструктуриране и функционално преотреждане
на територията на София, арх. Здравко Здравков. [5]
Третият вид устройствена зона, която дава предпоставки за формиране на
иновационни квартали е градския център. Въпреки че свободни терени почти липсват,
атмосферата на историческия център е привлекателна и не случайно тук са се настанили
повечето споделени работни (коуъркинг) пространства. Многофункционалността е
присъща на зоната, а наред с това и оживлението през всички дни от седмицата и часове
от денонощието. Съществуват и възможности за разкриване на нови обекти, чрез
реновиране на отделни сгради и обществени пространства. Тук има най-естествени
предпоставки за социална интеграция на местни жители от уязвими групи, която според
редица автори е от ключово значение за успеха на иновационните квартали.
Изброените в проучването на Nesta [4] от 2016 година 6 споделени работни
пространства в София днес са поне три пъти повече, като половината от тях са в обхвата
на историческия център. Поглед върху тяхното ситуиране на картата показва
предпочитанието към южните и източни части от центъра, и подценяване на западните
и северни зони. Именно там, в районите около ул. „Пиротска“, Женски пазар, Централна
гара съществуват все още неизползвани възможности за частично ново строителство,
реновиране на сради и обществени пространства, които да привлекат нови работещи и
обитатели, да създадат места, които да насърчат общуването и интеграцията на различни
социални групи.
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Фигура 3. Споделени работни (coworking) пространства в София през м. август 2021 г.
Източник на картата: https://www.google.com/maps
През 2018 г. Eвропейската комисия обяви за Eвропейска столица на иновациите
Атина [6], въпреки че градът няма изграден иновационен квартал. Гръцката столица
печели наградата с поредица от интервенции в града, които особено силно наблягат на
участието на местните жители. Осъществените от общината проекти включват
реновиране на 90 годишна сграда в центъра (общински пазар Kypseli) в място, където се
развива социално предприемачество, организират се изложби, театрални представления
и други събития. Най-сериозната инвестиция е изграждането на спортен, културен и
иновационен комплекс Serafeio в центъра на Атина, на мястото на нефункциониращ
плувен басейн. Един от най-високо оценените проекти от комисията е Polis Square –
проект, който финансира идеи на граждани за скромни намеси в градски пространства.
Наградата на Атина показва значението на подходящи интервенции в централни градски
части за повишаване на интереса към града, създаване на нови възможности за местните
жители и привличане на нови бизнеси.
Териториалните перспективи на София за развитие на иновационни квартали в
бъдеще се очертава да бъдат съчетание на мрежа от отделни обекти и обществени
пространства в централната градска част и по-големи комплекси предимно в смесените
многофункционални зони на компактния град. Създадените на ниво общ устройствен
план възможности за изграждане на иновационни квартали са добра основа, но за
момента липсват достатъчно конкретни подробни проекти. Изграждането на София Тех
Парк в местността Къро през 2015 г. и все още свободните от застрояване терени в
съседство дава за сега най-сериозни възможности за доразвиване на зоната като
иновационен квартал.
2. Градоустройствено развитие на района около София Тех Парк и насоки за
по- нататъшното му планиране
Местността Къро, която е част от кв. Полигона вече повече от 10 години е обект на
различни идеи за инвестиции. Наличието на големи имоти, които са държавна
собственост е основание да се търси най-подходящото им предназначение, след като
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постепенно отпада необходимостта от тях за осигуряване на сигурността и отбраната на
страната. В международен конкурс през 2009 г. за нов правителствен център първа
награда спечели арх. Доминик Перо с проект, който предложи градоустройствено
решение с най-добри възможности за поетапна реализация и гъвкавост. Конкурсът
приключи без пряко отражение върху планирането на територията, идеята за нов
правителствен център още при обявяването му не срещна одобрение и бързо отпадна.
Вместо това през 2015 г. тук беше изграден София Тех парк и с това беше направен
сериозен опит да се поставят основите на среда за създаване и реализация на иновативни
продукти или така наречената иновационна екосистема. Към научно-технологичния парк
тогава се присъедини и един частен инвеститор със сграда на фирма Уолтопия –
българска компания, световен лидер в производството на стени за катерене. Нейният
собственик Ивайло Пенчев по-късно описа мотивите си да изгради тук своята сграда,
давайки едновременно и един от най-достъпните преводи на български език на
понятието иновационна екосистема.
„И викам - айде - фърлям се. Барабар Петко с мъжете! Ще се потопя в иновативната
високотехнологична екологичност, ще си пием кафетата със сходни на нас хора – дето
са най-добри в нещо или поне се напъват да бъдат такива, и така от кафе на кафе, току се
родила нова идея, нов продукт или поне едната наслада, че сме сред свои да остане.“ [7]

а)
б)
Фигура 4. Градоустройствени проекти за местността Къро. Двата плана имат еднаква
ориентация и приблизително еднакъв мащаб. а) Първо място в конкурса за нов
правителствен център, арх Доминик Перо, 2009 г., източник на илюстрацията:
https://martinangelov.com/ б) Генерален план на изградените до момента сгради от
София Тех Парк, арх. Антоние Манолова, илюстрация: https://stroiteli.bg/
Научно-технологичният парк на София е ориентиран към информационни и
комуникационни технологии, природни науки и зелена енергия. Градоустройственият
план, по който са реализирани първите обекти обхваща значително по-скромна
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територия от тази на международния конкурс. Планът запазва съществуващите сгради
по фронта към бул. „Цариградско шосе“, създава централно парково пространство по две
взаимно перпендикулярни оси и ситуира основните сгради, които образуват ядрото на
научно-технологичния парк – бизнес инкубатор, лабораторен комплекс и иновационен
форум с конферентни зали. Изградени са също многоетажен паркинг и посетителски
център. Завършените до момента сгради имат скромна площ и височина спрямо
територията на комплекса и впечатлението от мястото в момента е за парк , сред който
са разположени отделни сгради. Благодарение на изградената пешеходна пасарелка над
Цариградско шосе, паркът се ползва активно и от живущите в Младост 1.
Този проект е доразвит през 2016 г., когато общата площ на парка достига 24.9 ха.
За новото строителство има изискване 30% от наемателите да бъдат високотехнологични
компании. Допълнени са нови квартали, които завършват рамката от обеми около
изграденото централно парково пространство. Предвиждат се високи (18-20 етажни)
сгради от североизток , към бул. „Асен Йорданов“. В посока югозапад височината на
сградите както и мащабът на новите строителни петна постепенно намаляват, като
застрояването е по периферията на кварталите. Планирани са зелени покриви, активни
партерни етажи, достъпни вътрешно-квартални пространства и пешеходни пробиви под
сградите. Определени са видове настилки и видове растителност за обществените зони,
за да се постигне единство на благоустрояването. Приложени са схеми, които показват
възможни връзки между отделните ядра със застрояване, въпреки че те не са директно
материализирани в самото градоустройствено решение. Маркирани са и две нови
площадни пространства, които са по-скоро прилежащи към отделните сгради, отколкото
изявени композиционни центрове, които имат потенциал да станат притегателни
публични пространства. Доминиращо в генералния план остава централното парково
пространство.

а)
б)
в)
Фигура 5. Генерален план и указания за проектиране на бъдещи обекти в София Тех
Парк: a)генерален план; б)схема креативни мрежи; в)схема публични пространства;
проектант ДЗЗД „Ново урбанистично планиране“ в състав „А и А Архитекти“ ООД, „Ърбън
Вива“ ЕООД и „Донтдиайуай“ ООД и ДЗЗД „КРИЕЙТИВ ДИЗАЙН ГАЙДЛАЙН“, в състав
„Плейсмейк“ ООД и „Архитектоника Студио“ ООД, източник на илюстрациите:
https://issuu.com/place.make/docs/pm_web_sofia_tech_park_bg

10 години след първоначалната идея може да се каже, че изграждането на научнотехнологичен парк вместо нов правителствен център в местността Къро е убедително и
перспективно решение. Мястото е удачно, с добри транспортни връзки, едновременно
близо до центъра на София, до летището, до комплекса на БАН, до някои висши учебни
заведения. Планираните спирки на метро от северозапад и югозапад ще увеличат
допълнително привлекателността на зоната. За българските мащаби изграденият научнотехнологичен парк е значима реализация, но за момента той обхваща около една трета
от свободната територия и все още няма добра свързаност с останалата част от кв.
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Полигона. За успешното функциониране на парка е от съществено значение развитието
и на териториите в съседство.
Съвременната тенденция за превръщането на научно-технологичните паркове в
иновационни квартали, които максимално се доближават по характер до традиционна
градска среда може да бъде в основата на по- нататъшното градоустройствено развитие
на зоната. Според проучване на София план от 2020 г. [8]за градоустройствената
единица, която обхваща кв. Полигона има адресно регистрирани само 3333 жители,
което при територия над 100 ха прави гъстота от само 33 обитатели на хектар. ( за
сравнение в съседния Младост 1 гъстотата е около 10 пъти по-висока). Едновременно с
това таблица на видовете площи в квартала илюстрира в цифри големите диспропорции
във функционалното съотношение на съществуващото застрояване.

a)
б)
Фигура 6. Проучване на София план по градоустройствени единици [8]:
а) таблица на разгънати застроени площи на съществуващите сгради в кв. Полигона;
б) обхват на градоустройствената единица.
Доминира площта на търговските сгради, която отчита главно The Mall с неговите
около 200 000 кв.м. РЗП. При по-нататъшното планиране основно трябва да нарастне
делът на административните и жилищни сгради, да се предвиди необходимата социална
инфраструктура, да се допълнят сгради на културата, които в момента са представени
единствено от киното в The Mall, да се доразвие зоната за озеленяване, спорт и отдих.
Производствената зона в югоизточната и североизточна част също би могла да претърпи
преструктуриране в посока изграждане на нови малки бутикови и иновативни
производства, съвместими с градската среда и по възможност свързани с направленията
развивани в Тех парка. Едно от положителните качества на реализираното до момента
строителство в зоната на Тех парка е запазването и реновирането на част от
съществуващите сгради. Добре е подобно реновиране да се извърши и за други налични
сгради. Това може да допринесе значително за създаване на характер и идентичност на
мястото, а това се счита за едно от най-важните качества на иновационните квартали.
В рамките на кв. Полигона в момента се открояват две по- активни зони, които имат
характер на обществени центрове от районно значение. Едната от тях е линеарно развита
по фронта към бул. „Цариградско шосе“, около The Mall. За съжаление големите открити
паркинги на мола придават до известна степен извънградски характер на този обществен
център. Другото публично обществено пространство е пред конферентната зала „Форум
Джон Атанасов“, около коeто са ситуирани изградените сгради на Тех парка.
Необходимо е в рамките на територията да се формират и други обществени центрове,
които през вътрешността на квартала да бъдат обвързани транспортно и преди всичко
пешеходно. Логично е те да се търсят в зоните на планираните спирки на метрото и
другите видове обществен транспорт.
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Според Катц и Вагнер [1] иновационните квартали са симбиоза на икономически,
физически и мрежови активи. Икономическите активи са хората и фирмите, физическите
са сградите и публичните пространства, а мрежовите активи са връзките между всички
ползватели. Необходимо е да са налични и трите вида активи, за да се създаде и
функционира жизнена иновационна екосистема.
Икономическите активи са в основата, без тях не може да се съществува
материалната среда. Добре би било в рамките на Тех парка да се появят още поне една или
две по- сериозни структури като научно-изследователски или образователни центрове и
разбира се допълнителен брой по-малки високо технологични фирми и стартиращи
компании. Необходимо е да се запази или дори завиши изискването за минимум 30%
наематели в новите административни сгради, които да са от сферата на високите
технологии. В противен случай има вероятност вместо научно-технологичен парк и
иновационен квартал да се реализира бизнес център, каквито в София вече има не малко.
В териториите около Тех парка вече има интерес и изградени нови жилищни
сгради, които привличат купувачи с местоположението си. На чисто пазарен принцип
тук ще се появят и други инвеститори в жилищно строителство, за които е необходимо
да има подходящи зони и УПИ. Интересът и цените на имотите около Тех парка вече се
покачват и това ще продължи, като се имат предвид процесите във вече изградени сходни
територии в чужбина. Това е едновременно положителна, но и донякъде опасна
тенденция, тъй като съществува вероятност вместо иновационна екосистема да се
реализира „елитен“ жилищен квартал, каквито в София вече има достатъчно. За да се
противостои на тази тенденция, би било добре тук да се изградят и известен брой
социални жилища или общежития за студенти или научни работници. За съжаление у
нас все още няма достатъчно механизми и програми за реализация на такива жилища,
въпреки сериозната необходимост.
Планирането и менажирането на територията трябва да отчита комплекс от
фактори, да използва пазарните механизми за привличане на инвестиции, но и да се
противопоставя на негативни тенденции, подобни на споменатите по-горе, за да се
стигне до успешен краен резултат. Градоустройственият план разполага в
пространството икономическите активи, а с това създава условия за връзки между
отделните фирми, служители и обитатели. Само териториалната близост обаче не е
достатъчна, за да се създаде общност от различните участници. Необходим е и съответен
мениджмънт както по време на изграждането, така и по време на функционирането на
зоната. Необходим е правилен подбор на инвеститори и наематели, организиране на
срещи и събития, които да дават възможност за контакти между различни фирми и
специалисти, както и чисто социални контакти на ниво квартал. Досегашните критики
към Тех парка [7] са свързани преди всичко с неговото управление, а не със самата идея
за изграждането или с качествата на материалната среда. Видно е, че липсата и на един
от изброените физически, икономически и мрежови активи може да компрометира
крайния резултат.
Изводи
В заключение може да се обобщи, че на ниво общ устройствен план са създадени
възможности за възникване на иновационни квартали в София, но все още липсват
достатъчен брой конкретни проекти и инвестиции. Елементи на иновационна екосистема
в града засега са ситуирани в отделни точки от центъра и в София Тех Парк. Логично е
усилията за по-нататъшното и изграждане да се насочат именно към тези зони чрез
различни управленски и финансови механизми. Детайлно устройствено проучване и
планиране в подходящ обхват при всички случаи следва да предхожда инвестициите.
Най-сериозни териториални възможности за доразвитие в момента предлага София Тех
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Парк и свободните територии в съседство. Необходима е управленска воля, за да
продължи по-нататъшното планиране на района в посока на формирането му като
жизнен и ефективен иновационен квартал.
В случай, че развитието бъде оставено единствено на пазара и инвеститорския
интерес ще имаме просто нови жилищни или обществени сгради, които уплътняват
територията с максимално допустимата разгъната застроена площ.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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КЛИНИКАТА ЗА ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ – ДНЕС
Пламен Генов1, Елена Иванова2,*, Симона Тасева3
Висше строително училище „Любен Каравелов“, София
*
Университетска болница „Александровска“, София

THE CLINIC FOR PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS – TODAY
Plamen Genov1, Elena Ivanova2,*, Simona Taseva3
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) “L. Karavelov”, Sofia
*
Aleksandrovska University Hospital, Sofia
Abstract: The direction of development of the clinic for particularly dangerous infections
as a result of preliminary studies and related projects and implementation is presented.
The aim is to connect the traditional concept of a clinic for particularly dangerous
infections with the treatment of particularly dangerous infections today, and to determine
its directions of development in the future, in a purely architectural aspect.
The object of the research is the specifics of the architectural volume-spatial solution, the
construction and the installation equipment of the clinic for especially dangerous
infections as a result of the technological progress.
Key words: evolution of the architectural form of the clinic, management of especially
hazardous waste, dismantling model of a clinic for especially dangerous infections.

1. Въведение
Болницата, клиниката в нея, в индустриалното общество е институция - не
социална услуга в общността, заменяща институцията в след индустриалното общество.
Институция от латински се превежда като "споразумение" между издигнати
представители на обществото. В този си вид това споразумение е монолитно. С
настъпването на след-индустриалното общество институцията се децентрализира до
споразумение на всеки с всеки. Децентрализацията е резултат от сателити, сървъри,
комуникационни мрежи и монитори. Настъпва ерата на аватарите - подпомагащите
електронни асистенти от монитора. Отпада нуждата от посредници (представители) назначени чиновници и назначени здравни работници, а специалистите - лекари,
медсестри, идват в къщата на болния, включително инфекциозно болния, като социални
или лични подпомагащи асистенти, вече в дигитален вид - на монитора. С тях се сключва
1
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граждански договор, след като те се избират от банка със специалисти, достъпна до всеки
болен, в Интернет. Настъпва ерата на дистанционното лекуване в къщи, преглед
извършва домашен скенер, при указание от електронен помощник - "мистър Хелпмън",
включително за близките на болния. Консилиума на лекари свободно наети, визитациите
им поотделно или заедно, се осъществяват във виртуални кабинети и виртуални
болнични стаи. Лекарства се пазаруват направо от виртуални складове, с електронни
рецепти и чрез спедиторски фирми се доставят у дома. Хапчета и инжекции заменя
лепенката - по подобие на тази за отказване от тютюнопушене. Такива лепенки вече се
продават от автомати на улицата за хора с психични разстройства, които през определено
време сами си я купуват и поставят. По сериозни манипулации се извършват от домашни
минироботи, (в бъдеще и нанороботи - последна информация съществуват само
експериментално) които се закупуват от Мол-а, както се купува кухненски робот.
2. Инфекциозната клиника на индустриалното общество
В инфекциозните клиники на миналото се препоръчваха от проектанта, добре
обмислени, но не винаги се спазваха, разпознаваеми и от неспециалиста хигиенни
изисквания: монолитни студени, но настилки без фуги, гладки стени и тавани със
заоблени преходи - ръбове и ъгли не се допускаха. Не се допускаха дървени части,
вътрешни щори, мрежи (включително против насекоми), решетки (включително
декоративни) - всичко което можеше да събира градски прах и микроби. Дори контактите
бяха покрити с капачки заради дупките им. Наличието на антибактерицидни лампи кварцови в стаите за инцидентно включване само за няколко минути - продължителното
облъчване според специалистите причинява рак на кожата, и ултравиолетови "завеси" през три метра в коридорите се поставяха ултравиолетови лампи. Липсваха плювалници,
столове, пластмасови дъски предпазващи от удар мазилката от медицински колички
превозващи лекарства и разтвори. Независимо от наличието на чисти и мръсни калцуни,
поставени в пластмасови кутии, се препоръчваше да се практикува стъпване върху
електро статични настилки - не върху напоени с дезинфекционни разтвори настилки,
както това се практикуваше в някои инфекциозни болници. Напротив, настилките в
септичните операционни бяха антистатични, защото натрупването на електричество при
разрязването на кожа можеше да предизвика искра, между опериращия и важен оголен
орган на оперирания. Във болничните стаи на стационарната част се поставяха сухи, но
не водни йонизатори на въздуха. Електро статичен под се включваше от време на време
за да обира положителните - вредни йони. Сухите йонизатори представляваха множество
много тънки игли разположени в обем като иглите на таралеж, захранвани от генератор,
защитени със твърда кръгла черупка, със сигнален червен цвят. Въздухът придобиваше
при включването им метален вкус, и това беше указание, че генератора работи.
Повърхностите на стаите - пода и стените се обработваха с дезинфекционни разтвори,
които се пръскаха понякога и с обикновена пръскачка за градинска работа, при празна
стая, след като болния е напуснал - вече излекуван или е починал вследствие от болестта
си. Любопитен факт е, че дори преди 1989 г., при починал болен се пръскаше от лекар,
не от свещеник със светена вода, а когато трябваше болния да се оперира, никога не се
прекарваше през вратата със краката напред, винаги с главата. Така наука и ритуал
съжителстваха в симбиоза, защото според психолозите беше необходим някакъв ритуал
- ритуалите според тях успокояваха болния, установено било, че успокояват и здравия
човек, а инфекциозната среда не позволяваше голям избор за ритуали. Не се допускаха
спортни уреди, телевизори, телефони, книги. Единствено радиоточка - без възможност
за избор на станции. Включване на осветление ставаше с пляскане с ръце - с две
пляскания се включваше и изключваше осветлението, докато радиоточката се
изключваше и включваше с едно пляскане. В баните се използваше белина, а в
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дезинфектантите се слагаха освен йод или перманганат и отделно хининов разтвор.
Стаите бяха естествено осветени от големи прозорци, ориентирани на север, с
неотваряеми части (проветряването беше целодневно с изкуствена вентилация като в
стаите се поддържаше търпимо подналягане) и по възможност с малко шпроси.
Прозорците се поставяха на север, за да се избегне играта на сенки, и обилната светлина
- светлината и бързо променящата се светлина дразни очите на болните с особено опасни
инфекции, нещо познато в инфекциозните болници, ако болния е заразен с хепатит "Б".
В тази връзка се допуската външни щори, за затъмняване на помещенията през светлите
часове на деня, светлочувствителните болни. Тези щори се задействаха централно и
автоматично. Предвиждаше се отделна операционна, пред операционна, и изолатор за
болни с психични разстройства. Най-опасните болести - вирусен менингит и
хеморалогичните трески определяха нормативите. Всички тръби на инсталации бяха
скрити. Радиатори, стърчащи части, осветителни тела не се допускаха. Осветлението
беше вградено. Подово и таванското отопление не се правеше - подовото вдигаше прах
и неприятни миризми, а таванското нагряваше само един слой - горния слой и
предизвикваше неприемлива конвекция на въздуха, затова, отоплението беше стенно
поради липса на гардероби, стенни шкафове и стелажи, но не с електронагреватели, а
водно отопление със студена и топла вода - студена през лятото, топла през зимата,
комбинирано с защитена електронагревателна мрежа и проветряване, изсушаващо
конденза. Вратите към външната широка открита тераса, от която се влизаше направо в
стаите на болните и от вътрешен коридор, от който беше достъпно обслужващо банята
преддверие се отваряха навътре, не както е прието в обикновените инфекциозните
клиники поради изискване за бърза евакуация. Съображението беше свързано с
въздушния удар, и изравняване на налягането с подналягането. Не се допускаха
противопожарни сплинклерни уредби, а на етажите имаше противопожарна ниша с
противопожарен маркуч. При пожар или земетресение болните излизаха и оставаха на
широка тераса пред стаите си, като тя се затваряше с врата решетка и възпрепятстваше
излизането им извън клиниката. Имаше стълба по която можеше да се стигне до покрива,
но достъп до терена не се допускаше. При земетресение вратите бяха осигурени макар и
вътрешно отварящи се на заклинване, чрез гумени поли и прагове. Препоръчваше се
отварянето на вратите към коридорите да става така че те да се застъпват - отварянето на
едната да възпрепятства отварянето на другата - това най-лесно се осъществяваше, ако
те се решаваха в ниша. Банята беше вътрешна, а преддверието с гише за подаване на
храна. Банята нямаше врата, не се допускаше клозетно седало с ниско или високо
промивно казанче, а само клекало (инфекциозно болните често страдат от разстройство),
като водата в клекалото, душа и мивката се включваше с ниско разположена никелирана
метална ръчка с крак. Душовото корито е с клапа и винаги щом се напълнеше в краката
се изливаше дезинфектант. Дезинфектант се изливаше и в мивката и в тоалетната,
автоматично. Изливното помещение не беше общо - на общ коридор, а към мивката на
всяка отделна баня имаше дълбоко корито за изливане и промиване на фекалните тави.
До инфекциозната клиника имаше пречистваща фекалните води станция с комбинирано
пречистване - термо, химическо и елетролитно почистване на водите. Пластмасовите
чували с отпадъци от процедурите - марли, памуци, пластмасови опаковки, и
хранителните отпадъци се изгаряха в крематориуми за опасни отпадъци, а металните
части - игли, скалпели, се обгаряха и изпращаха за претопяване. В мивката е монтирана
машина която смила костните отпадъци, раздробява на нишки всяка марли, памуци и
химически, и термо ги обработва преди по тръби да постъпят в камерата за термо,
химически, електро обработка на фекалните води. Дюшеците са от изкуствена кожа лесни за дезинфекция. Пижами от обработена хартия, която подлежи на унищожаване.
Свиждания не се допускат, както и визуална връзка чрез тогава по телевизори, още
нямаше монитори. Информацията на близки ставаше само със запитване до лекуващите
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лекари. Към клиниката не беше необходим приемно диагностичен блок - отделно за
въздушно капкови и отделно за стомашно чревни инфекции, защото в стационара за
особено опасни инфекции идваха болни вече с установена диагноза. Липсваше
лабораторен блок - микробиология и цистология. изследването се извършваше на място
или защитени проби се изследваха в полифунционална лаборатория в близост до
операционния блок. Но септичната операционна маса се ползваше освен за всякакви
операции - на очи, уши, вътрешни органи, също и за зъболекарски стол. Многоболесните
състояние, коморбидно болните се лекуваха на място. Рентгеновия апарат и другите
необходими поддържащи апарати за кислород, въздух, бяха мобилни. Не се допускаше
кислород, въздух или райски газ в стаите както е в интензивното отделение, и дори в
обикновените болнични стаи в други болници, защото всяка авария при тези системи
изискваше влизане в клиниката за особено опасни инфекции, на специалисти - техници
по поддръжката. Освен изолатор за психични разстройства, защитен, и обезопасен - в
него нямаше никаква мебел се изискваше и наличието на стая с решетки на прозорците
и допълнително укрепени врати и прозорци, защото макар да осъдени изтърпяващи
наказанията си в заведение за лишени от права, се лекуваха, ако се докажеше, че са болни
от особено опасна инфекция не в затвора, а в клиниката по особено опасни инфекции. В
близост до клиниката имаше втори стационар, в който лежаха хора с проблемни
диагнози, дошли на обучение от страни, в които има особено опасни инфекции - ебола
или просто симуланти, ползващи неразрешени медикаменти за да симулират болест с
цел избягване на екстрадиция, или наказание. В близост имаше и лаборатория с
терариум, за опити с животни -някои животни бяха приемници на такива болести и в тях
по-бързо се развиваше болестта и беше констатирана преди да се развие видимо с
признаците си в човек.
3. Инфекциозната клиника днес – във времето на дигиталното общество
Днес, в началото на информационното дигитално, технотронно (Збигнев
Бжежински), постиндустриално (Даниел Бел), свръхиндустриално общество (Алвин
Тофлър), Глобално село (Маклуън), Постцивилизация (Болдинг) все повече е налице
децентрализацията на институциите - болницата е институция, за разлика от социалната
услуга - в общността, или в резидентната общност навлиза демонтажната линия - на
производство на компоненти, сглобявани на кораб или в самолет, като всеки компонент
пристига от места близо до съответната суровина и отдалечен на хиляди километри от
производството на другия компонент, а продажбата е в целия свят, в случая на местата
за лекуване на особено опасни инфекции.

Фигура1. Множество апаратура около
обикновено болнично легло

Фигура 2. Болнично легло с възможност
за добавяне на асексоари
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Заедно с концепцията за възможното отделяне на функцията от предмета,
комбиниране на функции, например, чрез програмите в компютъра, натоварването на
една вещ с много функции - по подобие на швейцарското ножче, сградата се редуцира
до стая, а стаята до мебел. В тази връзка за конкретното приложение на клиника за
особено опасни инфекции, болницата се редуцира до стая и накрая до
многофункционален мебел, в една от формите си - болнично легло, намиращо се в балон
- мембрана от синтетична материя, прозрачна от вън, непрозрачна от вътре, дишаща и
произвеждаща кислород, прочистваща въздуха, привличаща праха към прахоуловители.
Променяща цвета си, плътността си, реагираща на глас - всъщност тактилни стени реагиращи на докосване, сензитивни стени - реагира на настроение. Мембраната на
балона е електростатична, затопляща / изстудяваща въздуха, устойчива дори не чрез
ребра напълнени със топла или студена вода или въздух, а чрез фин променящ
еластичността / пластичността си / твърдостта си, скелет от въглеродни, и оптични
нишки. И ако това е редукция само на стените на болницата, то цялата болница се
редуцира дори не до болнична стая, а до болнична мебел с изменяема геометрия.
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Фигура 3. Разпределение на трети и четвърти етажи на клиника за особено опасни
инфекции - стационарен сектор
Легенда: 1. Атриум - въздух; 2. Галерия; 3. Болнична стая за хора с установена диагноза с
поглед към атриум; 4. Болнична стая за хора с неустановена диагноза; 5. Баня и WC за
болни с изливно; 6. Баня и WC за дежурен лекар; 7. Стая за дежурен лекар; 8. Стая за
дежурна медицинска сестра с апаратура; 9. Медицински склад към стая за дежурна
медицинска сестра; 10.Тоалетна за дежурна медицинска сестра;11. Склад дезинкфентанти;
12. Апаратна; 13. Операционна с предоперационен кът; 14. Носилки и столове за лица с
увреждания; 15. Преддверие с шубер за подаване на храна и извод на продуктопровод;
16. Помещение с препарати и извод за продуктопровод; 17. Атриум, на който стълбата не
стига до първи етаж, а се използва за евакуация до плосък покрив тераса.
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Леглото е модулно, същото реагира на температура, но глас, но докосване, то е
разглобяващо се, и се превръща веднъж в подвижен стол, включително и стол за хора с
физически увреждания, втори път се трансформира като извежда от себе си маса за
хранене, трети път създава от себе си до тоалетно седало с хигиенен душ - всичко това
чрез разделяне и отдръпване на модули - движещи се на шарнир както това става с
кубчето на Рубик. Този мебел се самодезенфикцира, превръща се в операционна маса, в
зъболекарски стол, а микророботи извършват операции, и изследвания. Мебелът
сканира тялото, следи кръвно, пулс, прави кръвни изследвания и изпраща информация,
до централен компютър, който сравнява показателите и решава, какво във всеки момент
е необходимо за да се подобри състоянието на болния, ако се наложи синтезира някои от
простите лекарства, бие инжекции - това е мебел робот, който е свързан с
продуктопроводи, доставящи необходимите материали и отнасящи опасните отпадъци.
Изводи
Думата мебел (включително медицински шкаф, операционна маса, болнично
легло) е изменила значението си на български език към несвойствено за нея значение.
Днес архитектите различават вградени мебели, а значи неподвижни и свободно стоящи
мебели - преместваеми. Всъщност думата първоначално е била не мебел, а "мобил" справка старите учебници по архитектура ("Сградостроителство" на арх. Атанас Донков
от двадесетте години на миналия век). От "Мобил" е променена на "мебел". Мобил
означава мобилно изделие, мобилна вещ, така, че словосъчетанието "вградена мебел"
звучи като "дървено желязо". Мобил като значение на думата е по-близко по съдържание
до същността на този подвижен робот-легло-стол-операционна маса-маса за храненеподвижна тоалетна. Този мебел-робот е във всеки момент с изменяема геометрия подвижен, той може да се транспортира, купи или просто наеме от болния или от
роднините на болния по Интернет, придружен от сензитивната мембрана, която запазва
болестта само в временно обитаемото защитено пространство, което създава. Тя
пропуска ултравиолетовите лъчи за определено време, но и сама ги създава, пречиства
въздуха, обеззаразява го, овлажнява го, затопля или изстудява го, произвежда кислород,
вибрира и гаси шумове интерферентно, защото концепцията на технотронното,
постинудстрално, свръхиндустриализирано дигитално общество е болните да се лекуват
у дома си, това важи за всички болни включително и за тези с психически отклонения,
които едновременно с това може да са заразени с особено опасна инфекция, да бъдат
коморбидни, да страдат от многоболестни състояния.
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THE HORIZONTAL SKYSCRAPER – TODAY
Plamen Genov1, Elena Ivanova2,*, Iliana Stoynova3, Elena Petrova4,**
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) “L. Karavelov”, Sofia
*
Aleksandrovska University Hospital, Sofia
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University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: The direction of development of the horizontal skyscraper as a result of
preliminary studies and the related project and possible implementation is presented.
The aim is to connect the traditional concept of a horizontal skyscraper with the need to
build it today and determine its directions of development in the future, in a purely
architectural aspect.
The object of the research is the specifics of the architectural volume-spatial solution,
the construction and the installation furniture of the horizontal skyscraper, a result of
the technological progress.
Key words: evolution of the architectural form of the skyscraper, horizontal skyscraper,
project "Continental city", project "Planetary city", dismantling model of urban
environment.

1. Въведение
Факт е, че в началото изкуствения камък под формата на керамика и бетон, покъсно пластмасите, синтетичните - изкуствените цветове, изкуствените езици,
компютрите, ни отдалечават от природата. Цялата техника е изкуствено създание, и тя
отличава съвремието от примитивния живот зависещ изцяло от капризите на природата.
Развили са се онези общества, които са се противопоставили на сляпата природна
необходимост, чрез изкуствени творение, а в основата на това противопоставяне е била
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някаква техника – умение или продукт, различни от познатите, и несъществуващи в
природата. Такова човешко творение е хоризонталния небостъргач - станал възможен
заради развитието на техниката. Другото име на техниката – нека да проследим
значението на думата от старогръцки, освен „изкуство”, „изкуствен”, „изкусен” е и
„хитрост”, „ловкост”. Освен „сбор от знания и усвоени сръчности, които са необходими
за усъвършенстване на всяко изделие, техника е и „съвкупност от машини, оръдия,
механизми, употреби”. И „сръчностите” и „механизмите” стоят между природата в диво
състояние и културата. Или от един исторически момент нататък човека започва да се
огражда с творения, които не съществуват в природата. Те са изкуствено създадени.
Започва ново летоброене. Възникват организираните общества, методите, системите. А
системите се състоят от елементи и връзки между тях, според кибернетиката.
2. Изложение
В този смисъл елементи на градската среда са и хоризонталните небостъргачи, а
връзките между тях, сензитивни мрежи, прозрачни твърди решетки, твърди мембрани
пропускащи светлината, твърди защото върху тях кацат дронове, които снабдяват с
продукти и отнасят излишното. Изкуствените мрежи между хоризонталните
небостъргачи биха възродили системите на продуктопроводите. Всичко е на
електричество заради екологията. Елетротехнологията освобождава от зависимост. Къде
би била домакинята без електрическите: хладилник; печка; миксер; пералня;
прахосмукачка; телевизор; и накрая - кухненски робот. Би била роб, независимо от
социалните идеи. Освобождаването от твърдите горива, атомните електроцентрали,
бензиновите и дизелови коли ни въвежда в електрическия век на Маклуън (европейската
директива е до 2040г. всички коли да са на електричество). А в този век електрическите
технологии преодоляват неудобствата от ориентацията на сградите. Има цели хотели без
прозорци изцяло на изкуствено, наподобяващо естественото осветление (Италия).
Климатичните условия също са без значение. Жилищните сгради стават електрически
машини за живеене. Ориентацията изгледите също са без значение тъй като прозорците
са монитори, на които може да се генерира какъвто и да е изглед на каквато и да е
дълбочина. Не са необходими никакви надземни паркинги, паркирането е в ствола-тръба
(най-подходящата и форма е елипсовидна, заради намаляване еркерите на
хоризонталната част), а подземни тунели извеждат автомобилите на магистрали с
окачени едно над друго платна. Хората с увреждане все повече използват електрически
механичен скелет, който става и на инвалидна количка, но и крачи като човек. В този
смисъл не са необходими рампи за достъпна среда, които са вид неприемлива стигма.
Контролът се осъществява компютъризирано - не е необходим портиер, портиерна,
представително парадно фоайе, като при кооперации от 50 години на миналия век - също
стигма, подчертаваща разделението в обществото. Не е необходимо озеленяване.
Стените са покрити със синтетика, която отделя твърдите частици, електростатично ги
окрупнява и те падат надолу, привличат се от стените на ствола на хоризонталния
небостъргач, където робот ги събира. Синтетиката по стените произвежда кислород.
Затова растителността може да бъде само декоративна, пластмасова, изкуствена, както в
някои от модерните хотели. Изолация като днес - от стиродур, не е необходима при
наличието на латексови покрития с керамични микрогранули от рода на "Термошийлд."
Както не са необходими помещения за детски колички, велосипеди, магазини. Отпадат в
голяма степен общите помещения напомнящи за комуналното стопанство,
централизираните институции и услуги на индустриалната епоха. Сградата се
индивидуализира. Обслужващия персонал - всеки го избира от банка със специалисти,
на разположение в Интернет. Не е необходимо централизирано отопление и
електроснабдяване. Всеки хоризонтален небостъргач произвежда ток и преработва
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водата в питейна. Като конструкция: подходящо е призматичното решение на
наддаващите се един над друг етажи - провокирано от решението на стените им, които
всъщност напомнят виренделова греда в отворите на която са поместени прозорците.
Това са все едно четири правоъгълни плоскостенни виренделови греди затварящи кутия.
Кутия се нарежда върху кутия с все по издаващи се еркери - като обемни клетки.
Сградата заприличва на дърво - подобно решение има в Япония. Фотоволтаични
елементи произвеждат ток, приливи и отливи - произвеждат ток, подземни горещи води
- произвеждат ток. Пътеки по които всяко минаване - произвежда ток. Постоянен ток
заменя променливия, връщаме се към първоначалното решение на Едисон за сметка на
Тесла, макар Тесла да остава и допълва Едисон. Индивидуализирането на
производството на ток предполага отпадането на високо волтовите километрични
електропроводи. С това отпадат електроцентралите и сградите стават електро
независими. Отпадат топлоцентралите и сградите стават топло независими - студен
синтез в къщи. С това отпадат и километричните топлопроводи. На обширните покриви
върху изкуствена почва плододайни растения целогодишно произвеждат необходимите
продукти. Фасадното решение е резултат от конструктивното и инсталационно решение
и отпадат произволни архитектурни украси свързани със своенравни решения от времето
на индустриалната ера. Живеем в технотронното общество на Бжежински, в
постиндутриалното общество на Бел, в свръхиндутриалното общество на Тофлър, в
Глобално село на Маклуън, в Постцивилизация на Болдинг, за сметка на типизацията,
унификацията, серийността, целевата група, характерни за производството и дизайна на
индустриалното общество. Елементи от това общество вече са на лице в развитите
държави. Елипсата на централния стълб, (която посочихме за най-подходяща заради
намаляване на еркерите) крепящ хоризонталната част на небостъргача, е устойчиво кухо
тръбно тяло, маркирано чрез масивни колони свързани с дъгови греди, което придава
допълнителна устойчивост. Пример за решение с дъгови греди е Младежкия дом в
Пловдив до езерото в градския парк, където тези дъгови греди поемат натоварване от два
етажа, а еркера е повече от 4 метра. Във възможно решение на хоризонтален небостъргач
ги намираме в равнина, завъртени на 90 градуса спрямо решението в Пловдив.
Спираловидната рампа за автомобили в елипсовидното тяло е открита, възможни са
решения с шумоизолираща гасяща вибрациите мрежа, мрежа осъществяваща топлинна
защита, овлажняваща мрежа и няколко насложени една зад друга мрежи като в опарта.
Хоризонталния небостъргач е свободна зона за живеене на общности, а не е единен
обществен организъм - етажна собственост. Общностите са професионални, общности
по интереси, също субкултурни общности, първоначално финансирани от фондации, от
транснационални компании на последващ етап. Все пак една транснационална компания
има служители повече от гражданите на една национална държава или поданиците на
кралство, но може да отдели огромни средства, когато се касае за принцип взет от
съществуващите "жилища на средата на пътя" - т.е. между институцията и свободния
живот, също т.нар. три / четвърти жилищата - приблизително отговарящи на жилищата
за защитен живот в България, и др. Това са и жилища за постоянно живеещи напуснали
семейството си малтретирани съпруги, хора с нетрадиционна сексуална ориентация,
религиозни общности от приходящи гастърбайтери. В тях живущите са непрекъснато
подпомагани от синтетични специалисти от монитор, като системата е интерактивна и
потребителя може да създаде сценарий, за обучение и забавление, и да го променя в
движение. Може да създаде симулационни ситуации, обучавайки се във всяко човешко
знание, може да се яви на изпит пред симулирана електронно комисия и да получи
сертификат. Всичко това е свързано със споделения начин на живот "Шерлайф". При
споделен начин на живеене на равни начала обществото акцентира върху общностите,
които го изграждат. Собствеността е върху време на живеене - не върху площ. Това не е
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жилище под наем, а споделена собственост. Така човек може да притежава апартаменти
- споделени по време, по целия свят, за които има нотариален акт за собственост на време
на обитаване, плаща данъци за това време, прави преустройства за това време - всъщност
преустройствата се правят по негов проект генериран измежду стотици от компютър, а
той само избира, като строителството се извършва от три-де принтер. Това обитаване
изключва смесени функции, комплексно централизирано обществено обслужване търговия, детски градини, училища. Всичко става с приходящи лични и социални
асистенти. Полагат се изпити чрез компютър, работи се чрез компютър, посещават се
виртуални музеи, виртуални опери, виртуални стадиони, участва се с аватари в заседания
на управителни съвети във виртуални зали за заседания, обучението, лечението,
доставките са изнесени, не в строителни камери и болници, а направо в апартамента.
Всичко е доставяно от компютъризирана система с дронове - снабдяването е от покрива,
като са преодолени наземните връзки - в бъдеще се очаква замърсена почва и въздух затова мембраните преработват замърсения въздух в кислород, а твърдите частици се
обединяват и падат на земята, ако хоризонталния небостъргач е върху земя, по която се
натрупва този прах. Покрива не се нуждае от наклони при съвременни изолации, които
чрез власинки тласкат водата към воронките при наклон 0%. Противопожарни решения
са с кухи тръби по които тече антифриз. Терасите са покрити с термомрежи, създаващи
термозавеси, овлажняващи въздуха, озониращи въздуха. Опит за такъв хоризонтален
небостъргач е дипломата работа на студента от ВСУ "Любен Каравелов" - София, Серкан
Мустафа Мустафа. Дипломен ръководител - гл. ас. д-р арх. Пламен Генов. Консулта по
част Конструкции - гл. ас. д-р инж. Илияна Стойнова. Консултант по ВиК част - инж.
Ценка Лозанова. Консултант по част Електро - инж. Ради Духовников. Консултант по
озеленяване и благоустрояване - ланш. арх. Александър Калев. Художник Радка
Караиванова - консултант на концепцията за обемно-пространствено и художествено
решение Най-общо са съчетани огънато и ръбесто тяло, едното обдухано от вятър и
приело една по аеродинамична форма, приспособило се към измененията на времето податливо тяло, а другото напротив противопоставящо се, геометрично правилно
решено - устояващо на времето тяло. Решението напомня да стилизирано дърво, а
дървото подсъзнателно е свързано с живот - "дървото на живота" в различните култури.
В случая начин живот е "сътворен и отгледан" от човек, а не възникнал спонтанно от
природата. Концепцията не е "формата следва функцията", а е свързаната с
"програмираното остаряване", при което една сграда може да се променя както човек си
сменя дрехите. Основното комуникационно ядро на хоризонталния небостъргач е
решено в план като елипса с развита в нея спираловидна рампа преодоляваща седем нива.
От тротоара покрай рампата са достъпни на първо ниво заради лесното обслужване и
ненавлизане на обслужващия персонал по-навътре в сградата на помещение за ел.табло,
помещение за абонатна, помещение за хидрофор, общи помещения. Следват по височина
обслужвани от рампата и директно достъпни от нея на три нива с паркоместа, чийто
стени са решени като стоманобетонни шайби. Две от паркоместата са разделени с
метална мрежа, която може да се събира (нагъва вертикално) и паркоместата да се
обединяват за по-големи превозни средства. Паркоместа има и в две подземни нива, като
второто подземно ниво завършва с уширение, което позволява обръщане на посоката,
независимо, че това е възможно да стане и върху самата рампа - тя е съзнателно уширена
в края и във всички посоки е повече от 6 метра - нормална локална улица, за разминаване
на два автомобила. В централното ядро са разположени два пасажерски и един товарен
асансьор. Достъпът от етаж до етаж става чрез еднораменна стълба - всяко сменяне на
посоката при движение е неудобство, по време на пожар. Пространството на рампата не
е затворено, а е свободно проветряемо, през метална решетка-мрежа. Следва част от
графиката на тази добре консултирана дипломна работа.
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Фигура 1. Разпределение с обзавеждане на второ ниво мезонети

Фигура 2. Разпределение с обзавеждане на първо ниво мезонети

Фигура 3. Разпределение на ствола на хоризонталния небостъргач - 2-ри - 5-ти етаж
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Фигура 4. Визуализация Серкан Мустафа
Изводи
Създаването на структури, от допиращи се един до друг хоризонтални
небостъргачи, наподобяващо скелетно гредова конструктивна система - в случая липсва
плочата, заменена от възможни решетки покрити с прозрачни твърди мембрани,
пропускащи светлината, и не възпрепятстващи гледката, създават възможност да се
осъществи една стара идея за град-държава, град-континент, планетарен град, но найинтересен е града "Акваполис" - стари идеи на гръцки архитект. Отделните колони
прототипи на стволове включват комуникации - стълбища и асансьори, последните,
които могат да се предвиждат и хоризонтално, доставяйки хората пред апартаментите
им. Стълби и асансьори тръгват от покрива и стигат до подземните нива. Първото
предимство на хоризонталните небостъргачи, е че застрояват достъпния шелф,
крайбрежните води, във време в което обработваемата земя недостига. Техен
производствен прототип са нефтените платформи. И друг прототип, от нашата страна.
Например, ако моста в Бургас, навлизащ дълбоко навътре в морето се покрие, както е
представен в един от проектите на арх. Христов - понастоящем Председател на
Контролния съвет на КАБ, това би била една хоризонтална структура с изкуствен
микроклимат - в нея са възможни атракциони, пи-ар акции, услуги, търговия.

[1]
[2]

[3]
[4]
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ЕДНОПРОСТРАНСТВЕНОСТ НА ГЛАВНИТЕ ФОАЙЕТА –
СЪВРЕМЕННА ТЕНДЕНЦИЯ В ПРОЕКТИРАНЕТО
НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
Радина Писарска1
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София
SINGLE SPACE OF THE MAIN LOBBIES –
A MODERN TREND IN THE DESIGN OF PUBLIC BUILDINGS
Radina Pisarska1
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: In modern public buildings there is a tendency towards single space of the main
lobbies. The barriers between the areas, serving the visitors, are dematerialized, creating
the feeling of wholeness, of a part of the “common” - of the more tangible social function.
The unification can also be realized vertically through atrium foyers. There is a desire to
achieve more visual and spatial connections in the lobby, turning it into a single "social
organism", aiming to prepare the visitor for a type of shared experience according to the
main function of the building (exhibition, concert, training, etc.). Based on the analysis
of examples from world practice, the report develops the various aspects in the design of
single space foyers.
Key words: public buildings, main lobby, atrium, single space, modern trends
1. Въведение
Преливането на пространствата е съвременна тенденция в архитектурното
проектиране във всичките му измерения. При обществената сграда то започва още отвън
навътре – в мащаба на града и преминава в самата сграда, където функцията го позволява.
Площадът приветства посетителя, свързвайки сградата с публичната зона на града и
повежда човекопотока през тънката стъклена преграда, разделяща го от главното фоайе.
Все по-ефирни са фасадите на фоайетата и все по-единно цяло се усещат с площада
отвън, сформирайки приемната зона на обществената сграда.
Този плавен преход продължава и вътре, разтваряйки всички възможни прегради
пред свободното общуване на посетителите.
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2. Дематериализация на преградите между отделните обслужващи зони във
фоайето
Основната функция на главните фоайета в обществените сгради е приемната, като
тя е подразделяна на по-малки обслужващи посетителя звена, като каса/информация,
гардероб, меко сядане, бар-кафене, библиотека, сувенирен магазин и др. Тъй като са
обединени от общата задача на посрещане и подготовка на публиката за основната
функция (музейна, библиотечна, образователна, концертна и др.), отпада
необходимостта от строгото им отделяне със стени едни от други. И не само –
третирането им като част от общото пространство на фоайето, допринася за усещане за
„единство“, за по-лесна ориентация, благодарение на непрестанните визуални връзки и
създава предпоставки за повече социални контакти. По този начин се решават и
проектантски проблеми, като обединяването на множество малки помещения с различна
светла височина в единна структура. С цел ясна организация и бърза ориентация се
запазва обособяването на отделните зони, което е символично - с елементи на интериора,
като места за сядане, растителност, рекламни пана и др. Възможно е отделяне със
стъклени витрини, когато е необходимо постигането на по-обособени зони. Прозрачното
стъкло се дематериализира в пространството, отнемайки всяко чувство за разделяне.
Еднопространственото главно фоайе, без вътрешни прегради, които да надребняват
пространството, съответства на по-едрия мащаб, характерен за обществената
архитектура.

а)
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б)
Фигура 1. Образователен център в Долен Маунтджой, Великобритания, проектанти
FaulknerBrowns Architects: a) план партерен етаж; б) изглед от главно фоайе [1]
Образователният център в Долен Маунтджой във Великобритания e съвременен
пример за еднопространствено фоайе: фиг.1[1]. Входната зона с рецепция преминава
плавно към по-голямо общо пространство с кафене и зони за учене и работа. Различни
по тип работни зали са ориентирани със стъклени витрини около входния атриум.
Създателите на учебното заведение заедно с проектантите търсят отговор на
въпроса как архитектурата на пространствата може да подпомогне иновативните
педагогики. Те говорят за „пространствен модел на преподаване и учене”, който залагат
в основата на проектантската идея. Фоайето е първата, посрещащата споделена зона с
ясно изразен социален фактор, заради „отворения“ си характер, като по етажите се
откриват и други големи зали, в които се обособяват като кътове различни зони за учене,
преподаване и работа. Така посетителите са с усещането за постоянна социална
ангажираност и част от цялото, което въздейства благоприятно на учебния процес и
продуктивността.
Една от причините за успешния „учебно-пространствен“ експеримент е
използването на атриумно фоайе.
3. Еднопространственост във височина или фоайето-атриум.
3.1. Силно изявената социална роля на фоайето-атриум
Еволюцията на еднопространственото главно фоайе на обществената сграда води
до фоайето-атриум, което се характеризира с обединяване на функциите и по вертикала.
По този начин се постига една по-динамична обществена среда, наситена с интересни
постоянни визуални контакти, възприятия от всяка точка в пространството, акустични
взаимовръзки. Обстановката често се обогатява допълнително от ефектни покривни
остъклявания и естествено озеленяване.
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Много често основната функция също се ориентира към атриума със стъклени
витрини или без прегради. Той се превръща в сърцето на обществената сграда – в основен
композиционен, смислов и социален център. Неговата роля от спомагателна на главната
функция (приемна и подготвителна), става също основна по значимост. Целта е
активизиране на социалния фактор у посетителя – усещането му за принадлежност към
обществото, желанието му за комуникация и обмен на информация. По този начин
индивидът „разгръща“ сетивата си и става по-възприемчив към основната функция,
която предстои (изложбена, образователна, работна, културна и др.).
Ориентирането на основната функция към атриумното входно фоайе – било то с
ефирни витрини или тотално без прегради създава усещане за еднопространственост в
по-широк смисъл. Обединяването на приемна и главна функция води до по-активно и
цялостно социално пространство с много силно изразена обществена функция.

а)

б)
в)
Фигура 2. Библиотека Дайхман Бьорвика, Осло, Норвегия, проектанти Ателие Осло и
Лунд Хагем: a) разрез; б) изглед от главно фоайе; в) пространствена схема [2]
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Новата централна библиотека Дайхман Бьорвика в Осло, Норвегия е интересен
пример за значимата роля на атриумното фоайе в обществената сграда: фиг. 2[2].
Необичайното тук е как при трите входа се сформират равнозначни атриумни
пространства, които във височина се обединяват в едно голямо, осветявано от три зони
на идентични покривни остъклявания. Начупената форма на атриумите и техните
преплитания създават усещане за постоянно движение, допълвано от кръстосващите ги
ескалатори. Така създадената динамична структура е ядрото на пространствената и
функционална композиция на сградата, което съвсем естествено се превръща в
притегателен център дори за основната функция – библиотечната. Всички зони за четене,
работа, рафтове с книги се ориентират без прегради към него, което осигурява постоянно
невербално общуване на посетителите – както помежду им, така и с необичайното
архитектурно пространство.
Библиотеката, дело на проектантите от Ателие Осло и Лунд Хагем, е една стъпка
напред към библиотеката на бъдещето. Дигиталната ера застрашава хартиената книга, а
безкрайната информационна бездна на интернет започва да обезсмисля библиотеката.
Това, което й липсва на дигитализацията, е социалният елемент и именно чрез него се
преосмисля библиотечното пространство и се “преражда” в библиотека на бъдещето.
Затова тук ролята на атриумното пространство е еволюционна, осигуряваща бърза
адаптация на библиотеката към съвременните необходимости и очаквания на
обществото.
3.2. Интегриране и преосмисляне на вертикалната комуникация в атриума.
Вертикалната комуникация също изменя своето значение при наличието на входен
атриум. Чисто утилитарните стълбищни клетки, се превръщат в атрактивни стълби –
основен пространствен и композиционен елемент в атриума. Чрез тях връзката между
отделните нива е непрекъсната. Тя бива не само функционална, но и визуална, акустична,
смислова. По стъпалата се добавят зони за сядане, четене, изложби, които насищат
допълнително пространството със социални дейности.
Асансьорите от затворени „кутийки“ се превръщат в панорамни, разкриващи бърз
преглед на атриума и ясно усещане за неговата динамика.
Рампата от необходимата комуникация за хора в неравностойно положение се
трансформира във важен композиционен елемент в пространството на атриума, виеща
се по неговата периферия. При рампата липсва усещането за преодоляване на
препятствие, каквото човек има, качвайки се по стълби. Изкачването по нея се превръща
в приятна и отпускаща разходка, отваряща сетивата. Поради тази причина в някои случаи
в музеи и галерии изложбената функция е изцяло разполагана върху самата рампа,
обединявайки входен атриум с изложбена зала в едно.
Комуникационните елементи в атриума от пасивна, придобиват силно активна
роля. Архитектите често залагат на тези елементи като пространствено формиращи,
като допълнително разгръщат социалната им функция.
Офис-сградата на Финансовия парк в Ставангер, Норвегия е съвременен пример
как вертикалната комуникация се превръща в основно архитектурно „изразно средство“
за постигане на запомнящия се образ на атриумното фоайе: фиг. 3[3]. Естествено
покривно осветление, конструкция и облицовки от дърво, озеленяване допринасят за
създаването на уютно общо пространство, към което се ориентират различните по вид
работни помещения. Някои от тях са напълно отворени, разположени свободно в
галериите, а други, отделени с тънки стъклени витрини от тях – с пряк поглед към
атриума. Структурата на атриума е динамична и в същото време хармонична, заради
органичните си форми. Носи усещане за активност и баланс, които подпомагат работния
процес, повишавайки ефективността и намалявайки стреса и умората у служителите.
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а)

б)
в)
Фигура 3. Офис-сграда на Финансовия парк, Ставангер, Норвегия, проектанти Helen &
Hard, SAAHA: a) план на партерен етаж; б) и в) изгледи от атриумно фоайе; [3]
4. От еднопространственост към мултифункционалност на главното фоайе.
Друга тенденция в проектирането на съвременни обществени фоайета е тяхната
мултифункционалност. Особено осезаема е тя при сгради с периодична посещаемост –
концертни зали, спортни обекти, театри и др.. При тях големи фоайета, оразмерени за
значителни човекопотоци, остават пусти при липса на събитие. Лесната им
трансформация в помещения или зони с друга обществена функция, би вдъхнала живот
на тези площи и би осигурила по-регулярна посещаемост. Когато говорим за
еднопространственост на фоайетата, по-лесно се постига адаптиране към други
дейности: малки представления, откриване на изложби, кетъринги, лекционна и
образователна дейност, прожекции. Трансформацията може да се осъществи чрез
мобилни телескопични прегради, подвижна мебелировка и др. Фоайето се превръща в
мултифункционално пространство, което гарантира постоянната му посещаемост и
финансова възвръщаемост, спрямо първоначалната инвестиция в сградата.
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5. Отражение на еднопространствените фоайета на общата визия на сградата.
Фоайетата, които са зонирани, а не строго разделени от прегради, позволяват посвободно третиране на фасадата. Стремежът за тясната взаимовръзка в архитектурата
между функция и форма дава отражение в „изобразяването“ на входното пространство
във външния облик на сградата. По този начин еднопространственият характер на
фоайето се чете, като цялостен елемент и на фасада, често като основен акцент на
екстериорния дизайн. Обединяващата му, организационна и социална функция се
пресъздават в облика на обществената сграда, загатващи за тяхната архитектурна роля.

а)

б)
Фигура 4. Университет Пърдю Северозапад „Нилс К. Нелсън“ Бионаучна иновационна
сграда, Хамон, САЩ, проектанти CannonDesign: a) план на партерен етаж; б) снимка на
главна фасада; [4]
Често фасадата на фоайето се решава с ефирна стъклена витрина, която приветства
посетителя чрез прозрачността и достъпността, които внушава. Такъв е случаят с
университета Пърдю Северозапад Нилс К. Нелсън в Хамон, САЩ: фиг. 4[4]. В Arch Daily
сградата е представена като „организирана около триетажно фоайе и голямо стълбище,
което преплита хората и пространството. Всяка класна стая и изследователска
лаборатория, която е обърната към централното стълбище и фоайето, има стъклена стена
за осъществяване на визуални връзки.“ [4] В план, в обем и фасада именно фоайето е
свързващото звено между учебните блокове. Като външен дизайн, те са решени с поголяма строгост, ритъм, повече плът, което съответства на сериозността и
последователността на учебния процес. Проектантите от CannonDesign търсят
архитектурно пространствен способ да „въздействат“ върху любознателността и
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амбицията на студентите в щата Индиана [4] и го постигат чрез отворен общодостъпен
атриум и други пространства за съвместна работа, които да подсилят социалния фактор,
стимулиращ работния процес. Цели се постигането на един „по-прозрачен“ поглед към
науката, който да предизвика интереса у младите, затова и лабораториите са изцяло
остъклени към общодостъпното пространство на входния атриум. Със своята силно
изразена обществена роля и визуална стъклена ефирност на фасадата фоайето приветства
посетителя и му показва, че науката може да бъде достъпна, социална и интересна.
6. Еднопространствените фоайета, като отговор на социалните нагласи на
обществото.
Тенденциите в архитектурното проектиране се оформят около социокултурните
явления. Те не са просто модни тенденции, а отражение на необходимостите на
обществото. Освен проектант, който трябва да даде оптимален отговор на
функционалните и естетически изисквания на ползвателите на сградата, архитектът е и
анализатор, икономист, психолог, чийто проект прави опит да реши общочовешки
проблеми. С особена значимост е тази на пръв поглед непривична му роля, когато
говорим за обществена архитектура. Затова и умелите пространствени решения на
общочовешки проблеми имат своя принос за социалния живот на обществото като цяло.
В епоха на свръх темповете на развитие на компютърните технологии и последните
години на социална изолация, отделният индивид най-ясно усеща необходимостта от
“живи” социални контакти. Затова революцията на еднопространствените фоайета, като
силно активни и подчертано социални пространства е необходим отговор на “жаждата”
за комуникация.
Изводи
Еднопространствените фоайета се утвърждават като съвременна тенденция в
архитектурното проектиране, благодарение на:
 силно изразената социална насоченост и обществена активност;
 мултифункционален характер;
 фасадна флексибилност;
За тяхната реализация са използвани архитектурни решения като:
 Отпадане или остъкляване на вътрешните прегради между отделните зони;
 Обединение на всички нива чрез фоайе-атриум;
 Преосмисляне и изявяване на вертикалната комуникация в атриумите.

[1]

[2]
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НАСТИЛКИТЕ В ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА –
ВИДОВЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ И НОРМАТИВИ
Тодор Михайлов1
Лесотехнически университет, София

THE FLOORING IN PLAYGROUNDS –
TYPES, APPLICATION AND STANDARDS
Todor Mihaylov1
University of Forestry, Sofia

Abstract: Laying of pavements is one of the most expensive items in park construction.
Playgrounds are no exception – the complex tasks in the playgrounds place even higher
demands on the floorings than in most other park areas.
The problem of proper design of pavements is extremely significant as most of the injuries
in the playgrounds are due to falling on them, but on the other hand most often the budget
for a playground is fixed and optimizing it can provide more play equipment or elements
of urban design.
The article analyzes the pros and cons of the main types of flooring and discusses the main
regulations and standards for shock-absorbing flooring.
Key words: Playgrounds, safety, floorings, play value, standards, design

1. Въведение
Настилките са едно от най-скъпите пера в парковото строителство, тъй като те
следва да посрещат едновременно множество естетически и технологични изисквания.
Изграждането на настилките включва не само полагането на повърхностния слой, а и
всички съпътстващи дейности – подложни и дрениращи слоеве, финиши и обкрайчване
и пр. Допълнително, високите естетически изисквания към повърхностния слой често
водят до „влагане на скъпи материали и висококвалифициран ръчен труд“ [1, 139].
Детските площадки не правят изключение – комплексните задачи в местата за игра
поставят пред настилките дори по-високи изисквания, отколкото в повечето други
паркови зони. Проблемът с правилното икономично полагане на настилките е
изключително съществен, тъй като най-често бюджетът за дадена площадка2 е фиксиран
и оптимизирането на това перо може да осигури повече съоръжения за игра или елементи
1
Тодор Михайлов, гл. ас., д-р, арх., София, бул. „Кл. Охридски“ №10,
e-mail: arh.todor.mihaylov@gmail.com
Todor Yankov Mihaylov, Chief Assist. Prof., PhD, Arch., 10 Kliment Okhridsky Blvd., 1797 Sofia;
e-mail: arh.todor.mihaylov@gmail.com
2
За краткост с термина „площадка“ ще обозначаваме „детска площадка за игра“. При нужда, за всички
други видове площадки ще бъде използвано разяснително определение на вида им.
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от градския дизайн. Именно поради тази причина е необходимо да направим две
уточнения. Поради множество проектантски пропуски, технологични особености или
неразбиране на концепцията за безопасността, все повече се налага усещането, че
площадките следва:
 да бъдат изцяло изпълнени от ударопоглъщащи настилки. Освен, че няма
нормативен документ, който да го изисква, това е нецелесъобразно и найчесто води до повишаване на разходите за изпълнение и поддръжка. Нещо
повече, здравият разум, а и чл. 53, ал.2 на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за
игра3 изрично допуска „на територията на откритите площадки за игра
… да се полагат следните видове твърди настилки: 1. бетонни плочи; 2.
от асфалт; 3. паваж; 4. от бетон; 5. каменни плочи; 6. от дървен
материал“[2]. Тези настилки са препоръчителни в зоните за достъп, а са
допустими във всички територии извън площта на удар на съоръженията, а
и в площите на удар на някои съоръжения.
 да бъдат изпълнени от синтетични ударопоглъщащи настилки. В
изложението ще разгледаме предимствата и недостатъците на трите вида
допустими според наредбата настилки: (1) добре поддържан тревен чим
(чл. 48), (2) насипни – пясък или дървесни частици (чл. 49 и 50), и (3)
синтетични (чл.52).
Тези уточнения изглеждат ясни и логични, но именно несъобразяването с тях води
до излишен разход на средства и преоразмерени скъпоструващи настилки.
С оглед по-цялостна представа за изискванията към настилките е важно да
познаваме еволюцията на изискванията за безопасност.
2. Еволюцията в разбиранията за безопасност на площадките
Макар и безспорно интересни, изводите, които могат да се направят от анализите
на детските площадки преди 40-те години на ХХ век, трудно могат да намерят
практическо приложение в наши дни. От друга страна, след Втората световна война, а
особено след декларацията на ООН за правата на детето от 1956 г.[3], e осъзната важната
роля на детето в обществото и нуждата от създаване на среда, в която то да може да играе
и да се учи безопасно и хармонично. Създават се множество площадки (например
площадките на ван Айк в Амстердам), които най-общо представляват поставени в
градската среда съоръжения. При това техните настилки се третират като част от общото
пространство, в което са разположени – най-често трева, плочник или асфалт.
Българската литература по паркова архитектура преди 80-те години по същество
отразява и световните тенденции от миналото. В нея можем да установим, че подходът
към настилките в местата за игра е далеч по-малко рестриктивен.
Още през 1965 г. Робев и Глухаров подробно разглеждат възможните настилки за
игра: тревна, пясъчна и „гладки“ – най-често клинкер, бетонови плоча или различни
павета4. Заслужава си да се изтъкне, че в този труд е обърнато внимание и на
безопасността: „При игрите с известни уреди съществува опасност от падане и
контузии. Във връзка с това… се прилагат за детските игрища гумено-сламени или
чисти каучукови настилки. Повърхността на такива настилки е еластична и не
позволява контузии при падане на децата. Други настилки, които се поставят под
опасните уреди, са така наречените каучукови павета.“ [4, 38]

3

За краткост – „наредбата“ или „Наредба №1“.
Освен трите основни вида настилки, в книгата се обръща специално внимание на водните площи и
водата като настилка за игра.

4
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Въпреки това, основната линия на поведение относно настилките в детските
площадки, съобразена и с нивото на развитие на строителната промишленост по това
време, е обобщена най-добре от Димов, който през 1976 г. пише, че: „Алеите (на
детските площадки б.а.) се застилат с асфалт, който може да се мие и е сравнително
мека настилка – подходяща за деца“ [5, 160]. Все пак, трябва да изясним, че в раздела
за „масови и шумни игри“, а и в уточненията за някои от различните съоръжения в този
раздел, Димов препоръчва те да се разполагат върху „пясъчни терени“ или „на
централно място в пясъчника5“.
Подобни са и световните тенденции – въпреки големите височини6 на някои
съоръжения, настилките са тревни, пясъчни, от дървесни частици или най-често твърди
– асфалт, бетон или бетонови елементи, каменни плочи и т.н.
Както пише Gill “Площадките присъстват в градската среда от около сто години
… и до Втората световна война в целия развит свят … са утвърден и широко
разпространен отговор на социалните проблеми, свързани със здравето,
урбанизацията и имиграцията. Физическият облик на площадките не се променя
съществено до 60-те години на ХХ век, а и дотогава въпросът за безопасността не е
третиран сериозно“ [6, 25].
През 70-те години, като резултат от повишеното внимание към детското здраве и
травматизма на детските площадки, в много страни в Европа успоредно (и вероятно
индуцирани едни от други) започват да се развиват стандарти, които да предотвратят
неблагоприятното развитие на инцидентите, най-вече свързани с избягване на смърт или
сериозни наранявания, най-често произтичащи от травми на главата. С други думи,
започват да се създават изисквания към настилките, които да намалят „силата“ на удара
при евентуално падане, особено при падане на глава. Такива са например немският
DIN7926 [7], американският ASTM F1292 [8] или британския Play Equipment Intended for
Permanent Installation Outdoors [6, 25]. Тези стандарти постепенно довеждат до
въвеждането на европейския стандарт EN 1176 [9] и на свързания с него EN 1177 [10],
които по същество са залегнали и в българското законодателство чрез Наредба №1.
Общото усещане на проектантите към тези стандарти е, че са твърде рестриктивни
и не позволяват свободната игра, правят площадките скучни и лишени от „здравословен
риск“. Освен това, вероятно поради непознаване на нормативната уредба и нежелание за
изследване на зоните, изискващи ударопоглъщащи настилки7, при всяка различна
площадка, се наблюдава тенденцията при проектиране на площадки да се предвиждат
ударопоглъщащи настилки, които са с много по-голяма площ от изискваните по
наредбата.
3. Някои нормативни изисквания за УПН при детските площадки
3.1. Общи положения
В Наредба №1 подробно са изяснени минималните изисквания към настилките в
различните зони на площадката. Поради нейното неправилно тълкуване, както и заради
„безопасния“ вид на повечето „нови“ площадки, се създава общо очакване площадката
да е напълно безопасно място и че настилката има задача да предпази децата от почти
всяка опасност или нараняване, възникнали в нейните рамки, което е изцяло погрешно.
Ето защо на първо място следва да се изясни този въпрос.
5

Разделянето на „пясъчния сандък“ за най-малката възрастова група от общото опесъчено пространство
за игри за по-големите е по-късна и е напълно разумна и обоснована практика, предвид различната
динамика на игрите.
6
Под „височина на съоръжението“ тук разбираме височината на свободно падане, а не габарита на
съоръжението.
7
За краткост със съкращението УПН ще заместваме термина „ударопоглъщаща настилка“.
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Наредба №1 е до голяма степен съкратен вариант на стандарта EN 1176. В него
изрично е записано, че „изискванията … на този стандарт имат за цел да предложат
известна (почерняне на автора) защита на потребителите при първото въздействие
при потенциално падане” [9, 31].
Дори по-конкретен е EN 1177, във въведението на който е подчертано, че повечето
наранявания на детската площадка са неизбежни и незначителни и че за по-голямата част
от по-сериозните наранявания роля играят множество фактори, които са независими от
повърхността. „Следователно комисията е избрала да постави като свой приоритет
намаляването на вероятността от сериозни наранявания на главата, причинени от
падане от оборудване на детски площадки, тъй като макар и да са сравнително
необичайни, тези наранявания могат да имат най-тежки последици.“[10,6]
Американската комисия по безопасност изтъква, че „има вероятност при падане
на детската площадка да се случат наранявания, включително счупване на крайници,
без значение каква настилка се използва“ [11, 8], което стандартът EN 1177 адресира
така: „Комитетът (изготвил стандарта) признава, че има връзка между риска от
наранявания на ръцете и краката и вида на настилката, но тези наранявания често не
са от най-тежка категория“.[10, 6]
Можем да обобщим, че изискванията към УПН имат за задача да предотвратят
смърт или трайна увреда, която може да настъпи от удар по главата на играещото дете
при падане от съоръжение.
Конкретните изисквания към настилките са два основни вида: във вертикално
отношение – минималната дебелина на слоя според материала му, която е производна на
височината на свободно падане на съоръжението, и в хоризонтално отношение –
минималната безопасна площ, която трябва да се осигури около дадено съоръжение (за
тази площ, в наредбата е въведен терминът „площ на удар“).
3.2. Дебелина на настилката
Във вертикално отношение наредбата разделя ясно двата вида настилки –
синтетични и насипни.
Синтетичните се изпълняват спрямо инструкциите на изпълнителя. За това има
резонна причина – в стандарта специално внимание е отделено на начините на изпитване
на изпълнените на място УПН. Настилките и ударопоглъщащите им качества могат да
варират сериозно спрямо различните вложени материали и производителите им, което
да доведе до претоварване на наредбата с излишни хипотези. Така, при избор на
синтетична настилка, проектантът трябва да определи височината на свободно падане за
различните проектирани зони и след това да предпише дебелината спрямо таблицата на
производителя8.
УПН от пясък и мулч, когато са в зона с височина на свободно падане до 200 cm, са
с дебелина на слоя над 20 cm, а при височина над 200 cm – с дебелина над 30 cm. Трябва
да се знае, че съществуват различни допълнителни изисквания (например за покриване
на фундаменти) и възможност за комбиниране на двата вида настилка.
3.3 Площ на удар, разполагане на ударопоглъщаща настилка
В хоризонтално отношение, площите на настилките се разглеждат в Раздел VI.
Изисквания към настилките на територията на площадки за игра, приложение №2 към
чл. 16 ал.3 и приложение №6 към чл. 47, ал.2 от Наредба №1, което по същество повтаря

8

При проектиране преди извършена тръжна процедура или в условия на обществена поръчка (по реда на
ЗОП), проектантът не може да определи точната дебелина на настилката си. Тогава е редно да бъде
записан текст, указващ че дебелината на настилката следва да отговаря на изискванията на височина на
свободно падане от Х метра, която височина следва да се определи и укаже в проекта.
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и изискванията от европейския стандарт EN 1176-1, точка 4.2.8. Защита против
наранявания по време на движение и падане.
Няколко съществени уточнения за зоната, определена за “площ на удар“, са, че (1)
площите на удар на две съоръжения не трябва да се припокриват в нито една точка, (2)
площта на удар при определени условия може да не се покрива с ударопоглъщаща
настилка и (3) няма никакво нормативно изискване да се предвиждат ударопоглъщащи
настилки извън площите на удар.
Друго важно уточнение е, че производителите са задължени да указват
минималната изискуема площ на удар за всяко съоръжение от каталога си, така че
детайлните познания за начините за определянето на тази площ често не е от съществено
практическо значение за проектантите на площадки. Следва да се има предвид, че в
много случаи указаните в спецификацията на съоръженията зони за настилки или площи
на удар са обобщени, не са задължителни или са неточно определени (най-често
преоразмерени), тъй като и при производителите се наблюдава тенденция към
презастраховане9. Ето защо, е препоръчително познаването на някои общи принципи.
Изискванията за ударопоглъщащата настилка са съществено различни в
зависимост от това дали в съоръженията е предвидена игра, която да привежда децата в
движение (например люлки, клатушки, пързалки и въжени линии) или не. Освен това
изискванията са кумулативни – площите на удар и зоните за безопасност на сложно
съоръжение (или комплекс от съоръжения), могат да се определят като сбор от
съответните площи на всеки прост елемент, от който са съставени.
3.3.1 Съоръжения, които не привеждат децата в движение
В стандартите логично е предвидено площта на удар за съоръженията, които не
привеждат децата в движение (такива са напр. площадки над нивото на земята, места за
катерене, стълби и пр.), да е значително по-малка.
Ако при тези съоръженията височината на свободно падане10 е по-малка от 60 cm,
площта на удар може да бъде покрита от настилка, която няма ударопоглъщащи
свойства (чл. 47, ал.1). Това не отменя другите основни изисквания към тази зона като
например да не се припокрива с площ на удар на друго съоръжение.
С други думи няма изискване, нито някаква разумна причина, съоръжението
„пясъчен сандък“ да бъде оградено от ударопоглъщаща настилка. Нещо повече – ако
настилката около пясъчника е насипна, тя възпрепятства лесното придвижване на наймалките деца, придържащи се за борда на пясъчния сандък, а ако е синтетична – се
почиства по-трудно и се дренира по-бавно отколкото твърда настилка от павета или
каменни плочи.
 За съоръжения с ВСП над 60 cm, площта на удар следва да е покрита с
УПН.
 За съоръжения с ВСП до 150 cm, площта на удар е цялата площ, отдалечена
на разстояние до 150 cm от която и да е част от съоръжението.
 За съоръжения с ВСП над 150 cm, стандартът [9, 33] определя площта на
удар като цялата площ, отдалечена на разстояние 2/3(ВСП)+50 cm за всяка
конкретна точка.11 С други думи, ако имаме наклонена платформа,
границите на нейната площ на удар могат да са различно отдалечени от нея.
9

Въпрос на тълкуване е кои предписания да се спазват при видимо несъответствие между указанията на
производителя и изискванията на стандартите. В най-добрия случай следва да се потърси комуникация
между проектанта на площадката и производителя на оборудването, в което проектанта да изложи
съображенията си и ако е прав, да се издаде ново указание с верните зони.
10
за краткост „ВСП“
11
В наредбата отново е приложена тази формула, но е представена във вид, който да не разкрива
принципа, а да я прави трудна за запомняне и работа (приложение №6 към чл. 47, ал.2, т.1).
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3.3.2 Съоръжения, които привеждат децата в движение
Най-общо това са люлки, клатушки, пързалки и много рядко срещаните въжени
линии. При тях динамичната среща с настилката е очаквана (при скачане от люлката, при
изхода на пързалката и пр.), а освен това ъгълът на приземяване е далеч по-остър,
отколкото при падане от „статичните“ съоръжения. Преди въвеждането на стандартите
в литературата срещаме емпирични наблюдения, че дори и да не е задължителна за други
места, УПН следва да се поставя поне под съоръжения като люлки и пързалки и че дори
и да са разположени върху обща пясъчна настилка, е добре в зоните с активни
натоварвания тази настилка да бъде подменена със синтетична.
„Зоната за активна игра трябва да има ударопоглъщаща настилка поне под
съоръжения като люлки и пързалки… Тревата и пръстта, от друга страна, не са
достатъчно ударопоглъщащи за зоните за активна игра; тревата ще бъде разрушена
много бързо, а пръстта е неконтролируема, понеже се променя с промените във
времето.” [12, 151]
Площите на удар се разполагат приоритетно по направленията на движение, а
размерите им зависят преди всичко от свободата, скоростта и дължината на
задвижващото рамо.
Ето и някои от най-важните изисквания за поставяне на ударопоглъщащи настилки
при тези съоръжения:
 Всички площи на удар се покриват задължително с УПН;
 За клатушки и люлки тип везна – УПН минимум в площта на удар, която
обхваща зона от 100 cm от всяка точка на съоръжението;
 За обикновена едноосна люлка, без значение дали е с хоризонтална седалка
или кош – ключово за определяне на площта на удар е не е височината на
окачване, нито височината на седалката, а дължината на веригата12.
Дължината на настилката не трябва да е по-малко от:
o 0,87*(дължината на веригата)+175 cm при синтетична настилка и
o 0,87*(дължината на веригата)+225 cm при насипна настилка.
o Ширината на задължителната УПН е равна на:
o ширината на седалката+125 cm, но не по-малко от 175 cm.
Най-често е целесъобразно ширината на ударопоглъщащата настилка да е
разстоянието между опорите на люлката.
Наредбата, а и стандарта, третират люлките със седалки, ограничаващи падането,
за най-малките деца (седалки тип „гащи“) като стандартни люлки, въпреки че тяхната
скорост е по-ниска, обхватът им е по-малък, възможността за падане – ограничена по
дефиниция, а люлеенето се извършва от или под непрекъснат надзор от родител. Това е
на пръв поглед нелогично, но винаги следва да се има предвид, че тази люлка може да се
използва не по предназначение, а като стандартна, от по-големи деца, които да седнат
върху горния ѝ ограничителен ръб.
12
В наредбата се използва именно терминът „верига“, което обединява и други начини на окачване,
например въжета. Въпреки относително свободното отношение на автора към детските съоръжения от
миналото, следва дебело да се подчертае, че популярните люлки с твърда връзка между оста на завъртане
и седалката, ако все още се откриват по нерехабилитираните площадки, следва да се премахват, тъй като
представляват една от най-големите опасности в местата за игра! Установено е опитно, че при удар
меките връзки на люлките намаляват импулса в края им и последствията върху ударения обект (найчесто дете) са далеч по-малко неблагоприятни. Освен това, по-меката структура не дава възможност за
много силно люлеене. Така ненужно опасният и високо травматичен тест за „смелостта“ на децата на
всяка площадка от миналото – удрянето на „чук“, тоест залюляването до опирането на твърдата връзката
с горната конструкция на люлката, при люлки с мека връзка е невъзможен.
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Пързалките се класифицират спрямо дължината (обща и на изходната
секция), както и спрямо вида си – тунелна, открита или спираловидна. В
зависимост от вида си, пързалките имат изисквания за зоната на площта на
удар и съответно за УПН в диапазона от 100 до 200 cm по посока на
пързалянето пред изходната секция, както и 100 cm от двете страни на улея
за височините, за които няма други изисквания (тоест за тези с ВСП<60 cm).
 Съоръжения като люлка, окачена на една точка, въртяща се греда, въжена
линия (тролей) са достатъчно специфични и редки, за да привеждаме
изискванията за тях.
Извън изискваната УПН в зоната за площ на удар, всички настилки, които са
подходящи за оформяне на алейната мрежа, са напълно допустими за оформянето и на
цялата площ на детската площадка или зона. В този смисъл видовете настилки, които
могат да се разполагат в детските площадки са многобройни и с изключително
разнообразни качества. Настилки като бетонови и каменни павета, бетонови, каменни и
клинкерни плочи, различни фракции на пясък и чакъл, дори и някои асфалтови
покрития13 и други, както и многобройните техни комбинации, са идеална повърхност за
повечето занимания на децата на и около площадките за игра – каране на превозни
средства, рисуване, тичане и игри с топка. В граничната зона между „меки“ и „твърди“
настилки трябва да се отбележат и тези от дървен материал – различни импрегнирани
декинги и най-вече дървени павета.


4. Видове УПН и тяхната приложимост
Многообразието и различните характеристики на видовете УПН са обект на
отделно изследване, но тук накратко ще представим основните изводи от него.
Видовете УПН могат да се разделят според различни техни характеристики, като
най-често ги определяме по произхода им – „синтетични“ и „естествени“, или по
степента на свързване на съставните им материали – „трева“, „насипни“ и „свързани“,
като свързаните могат да бъдат плочи или излети на място. За да разгледаме видовете
настилки и техните качества, ще използваме класификацията им според степента на
свързване, доколкото от гледна точка на безопасността, тя е по-точна, а и такава логика
е приета и в Наредба №1.
4.1. Трева
Тревата е най-естествената настилка в зоните за отдих. В редица случаи добре
поддържаният тревен чим е напълно достатъчна от гледна точка на безопасността
ударопоглъщаща настилка. Предимствата на тревата са нейната достъпност, ниската ѝ
първоначална цена и естественият ѝ произход, а огромният ѝ недостатък, който определя
и ограничената ѝ употреба, е нейната ниска „износоустойчивост“.
4.2. Насипни настилки
Насипните настилки, които наредбата третира изрично, са тези от дървесен
материал14 – стърготини и кори и тези от различни пясъчни фракции.

13

Асфалтовите настилки са споменати с уговорка, тъй като се наблюдава тенденция за подмяна на
асфалтобетона за паркови алеи и пешеходни зони с такъв за улични платна – с по-дребнозърнеста
фракция на каменната маса и с по-голямо присъствие на битум. В този вид настилките нямат място не
само на детските площадки, но и в парковите алеи по принцип. От друга страна, при правилен избор на
рецепта, асфалтобетоновите настилки се приемат за подходящи за парковете „поради своята проста
конструкция, удобна и равна повърхност, и бързото полагане“ [1, 160]
14
Макар и с известни уговорки към този термин, дървесните частици са известни и като „мулч“.
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Най-голямото предимство на насипните настилки (а в някаква степен това е вярно
и за тревата) е това, че на детските площадки те изпълняват поне две задачи – на УПН и
на свободни елементи15, с които децата да си играят.
Към това основно предимство следва да се добавят и редица други – добър дренаж,
по-ниска температура в летните месеци (заради непрекъснатото „разбъркване“ на
слоевете), устойчивост на вандализъм16.
Недостатък на насипните настилки е, че нормативно те не осигуряват достъпен за
инвалидни колички маршрут, което в частност прави невъзможни площадки, изцяло
покрити с пясък или с мулч.
Другият голям недостатък – склонността към миграция на насипните материали,
води до това, че на местата с активно въздействие – изходи на пързалки, ходова линия
на люлките и т.н., където има най-голяма нужда от нея, настилката е най-малко. Понякога
е рационално в тези зони да се поставят синтетични ненасипни настилки – например
тартанови плочи.
Основните притеснения на родителите са свързани с евентуалното поглъщане на
отделните частици от настилката. Заради това и заради необходимостта от по-равна
повърхност при опитите за прохождане, някои автори препоръчват да се избягват
насипните настилки в площадките за деца под 3 години17.
4.3. Свързани (синтетични) настилки
Основните свързани УПН са излети на място, синтетични плочи, изкуствена трева,
синтетична настилка с отвори за трева и подложки за игра.
Големите предимства на тези настилки са няколко – относителна дълговечност при
това без потребност от особена поддръжка, достъп за инвалидни колички и лесна
ежедневна инспекция за отпадъци.
Недостатъци на синтетичните настилки са в това, че те се монтират по-сложно като
има специфични изисквания към основата, не повишават игровата стойност на
площадката, цената им е висока, повечето от тях имат тъмни цветове, което води до
прегряване на площадките, и достъпът до основите на съоръженията, разположени върху
тях, е затруднен. В литературата се посочва, че тези настилки са сравнително понеустойчиви на вандализъм от насипните, понеже могат да се „счупят“, отлепят или
преместят. Тъй като слоевете на свързаните настилки са по-тънки от тези на насипните,
дефектите от износване, които традиционно се получават на по-активните места, много
по-бързо се превръщат в опасност – неравността води до препъвания, а и лесно се стига
до твърдата основата.
Заключение
Проектирането на детски площадки е комплексна задача, с която следва да се решат
различни проблеми. Познаването на нормативните изисквания за безопасност на
детските площадки позволява в проектна фаза да бъде постигнат оптималният баланс
между игровите, икономическите и строително-техническите изисквания, при това без
да се застрашава здравето на играещите деца.
15

В англоезичната литература това са така наречените „loose parts“, които имат голяма роля в
съвременните разбирания за детското развитие.
16
В литературата [13] многократно се изтъква устойчивостта на вандализъм на насипните настилки, тъй
като те не могат да бъдат счупени или отлепени от местата, на които се намират. От друга страна, макар
и рядко, се наблюдават вандалски прояви като запалване на горимите дървесни частици или замеряне с
различните едрите пясъчни фракции.
17
Повечето съоръжения за деца под 3 годишна възраст са ниски и статични – пясъчници, къщи за игра,
ниски катерушки и т.н. , така че е рационално настилката да бъде преобладаващо твърда. Това не отменя
изискването за УПН в зоните за клатушки и при изходите на пързалките.
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Статията проследява развитието на концепцията за безопасността на децата през
призмата на изискванията към настилките на детските площадки – от пълната липса на
разграничаване на настилката в зоната за игра и заобикалящите я алеи до покриването
на огромни площи с ненужни, а често дори вредни, синтетични УПН.
Следва още веднъж дебело да се подчертае, че проектирането на едно единствено
покритие за цялата зона, в която е разположена детската площадка, макар че е по-лесният
от гледна точка на проектанта вариант, не само че не е задължително, а дори е най-често
вредно и неправилно. EN 1177 изрично подчертава, че „наличието на предпазни
елементи и УПН доказано влияе както върху поведението на децата, така и на
възрастните, което се отразява на (повишава) риска.“ [10, 6].
Различните функционални зони на една детска площадка могат и трябва да получат
различно третиране на настилката при отчитане предимствата и недостатъците на
различните материали.
Така, на детската площадка могат да намерят място както твърди, стандартни за
парковата композиция или градската среда каменни, бетонови, керамчини, дървени
настилки, така и „меки“, ударопоглъщащи настилки от материали като пясък, мулч и
различни видове гума, без да се подценява и високата игрова стойност, която може да
добави обикновената тревна настилка.

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]
[10]

[11]
[12]
[13]
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ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕРЕНА В ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА
Тодор Михайлов1
Лесотехнически университет, София

ELEMENTS OF THE PLAYGROUND – USE AND DESIGN OF TERRAIN
Todor Mihaylov1
University of Forestry, Sofia

Abstract: The article focuses on terrain as a key element determining the type and
composition of facilities in children’s playgrounds.
Case studies in the world practice for designing sites in different terrain are shown.
Possible approaches are analyzed and an assessment of playgrounds and their game
values depending on the terrain is made. Some problems in the design, implementation,
evaluation and operation of playgrounds on complex and dynamic terrains are
considered. An general assessment was made of the possibility and need to use the various
features of terrain to enrich the overall urban environment and children's play in
particular.
Key words: Playground, terrain, play value, design, urban structure

1. Въведение
Преди всяка намеса в средата, теренът с реалното си физическо присъствие е
отправната точка за проектантските решения и следователно е може би най-важният
първичен ресурс, от който започва цялостното изграждане на концепцията за всяко
пространство. Както пише Буут: „Формата на терена е много важен елемент в
средата. Тя влияе на естетическите характеристики на външните пространства,
възприемането им, гледките, дренирането, микроклимата и функционалната
организация. Заради важността ѝ и заради факта, че всички останали елементи на
ландшафта лежат върху земята, това е един от първите аспекти, които се взимат
предвид при развитието на проекта.“ [1, 65]
Характеристиките на терена до голяма степен следва да определят и
проектантските решения на местата за игра. В по-голямата част от случаите обаче това
не е така. Масовите детски площадки за игра2 се изграждат на равен или на специално

1
Тодор Михайлов, гл. ас., д-р, арх., София, бул. „Кл. Охридски“ №10,
e-mail: arh.todor.mihaylov@gmail.com
Todor Yankov Mihaylov, Chief Assist. Prof., PhD, Arch., 10 Kliment Okhridsky Blvd., 1797 Sofia;
e-mail: arh.todor.mihaylov@gmail.com
2
За краткост с термина „площадка“ ще обозначаваме „детска площадка за игра“. При нужда, за всички други
видове площадки ще бъде използвано разяснително определение на вида им.
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подравнен за целта терен, което води до еднообразие, пропуснати възможности за
повишаване на игровата стойност, а често и до по-високи разходи за проектиране.
Статия разглежда примери от българската и световната практика и анализира и
оценява възможностите за употребата на различни видове терени в детските площадки.
Показани са проблеми при проектирането, изпълнението, експлоатацията и
възприемането на площадките за игра в зависимост от адаптацията им към терена.
2. Зони от площадките с хоризонтални повърхности
Въпреки, че в нормативния документ, определящ изискванията за вида на детските
площадки – Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и
безопасността на площадките за игра3[2], няма специално изискване за това, в местата
за игра има определени зони, за които е препоръчително или е задължително да са
хоризонтални4.
Входните зони на площадките, които най-често се превръщат в паркинг за детски
колички, велосипеди, тротинетки и други, както и местата за игра с топка очевидно
следва да са плоски. Изходите на пързалките, зоните за безопасност на люлките и всички
други места, на които децата се приземяват, след като са били „приведени в движение“5,
също е препоръчително да бъдат равни.
Съществената част от терените за най-малките следва да са хоризонтални – там
децата правят първите си стъпки и теренът следва да не ги затруднява – да е без наклон
и препятствия. Задължителният6 съгласно наредбата за тази зона пясъчник също е
препоръчително да е достатъчен голям и относително хоризонтален, което задава
подобни изисквания и към прилежащото му пространство.
Производителите на детски съоръжения предпочитат да не адаптират
съоръженията за наклонени терени, което би изисквало индивидуално решение за всеки
конкретен случай. От гледна точка на комфорта за използването му, част от
оборудването, което се разполага на площадките – пейки и други места за сядане,
перголи, беседки и т.н., също следва да се разполага върху хоризонтални терени.
Хюз дава следните базови съвети към избора на терен за местата за игра: „Каквито
и да са финалните планове за средата, централната зона за активна игра трябва да е
относително плоска, но с адекватно дрениране.“ [3, 40]
Отвъд тези ограничени зони, нищо не бива да спира проектанта да предвижда
динамични наклонени или терасирани терени, когато това е възможно.
Както пише Бенгстън: Защо сме толкова устремени към това да направим всичко
равно? Това, без съмнение е сбъркана идея доколкото засяга детската игра. Децата
обичат склонове и хълмове както през лятото, така и през зимата и добре
премисленото моделиране на терена може значително да увеличи игровия потенциал
на зоната. …С модерните машини парче земя може да бъде трансформирано напълно
в рамките на няколко часа.“ [4, 60-61]
И въпреки че на теория изглежда е безспорно, че динамичният терен обогатява
неимоверно детската игра, то на ниво проект и реализация, това рядко личи. Сякаш
първата цел на повечето проектанти е да „изравнят“ терена в местата за игра на децата и
3

За краткост – „наредбата“ или „Наредба №1“.
Под „плоски“, „хоризонтални“ и „равни“ терени имаме предвид такива, в които са осигурени необходимите
минимални напречни и надлъжни наклони за дрениране, но общия им наклон е по-малък от 3-5%.
5
В §1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 1 са описани съоръженията и видовете движения –
клатене, люлеене в различни посоки , пързаляне и т.н.
6
В Наредба №1, чл. 9, ал.1, таблица 1, ред 1 за площадките за игра за възрастовата група до 3 години пясъчникът
е изрично упоменат като минимално необходимо съоръжение. Отделна тема е, че когато собственикът не намира
потребност от пясъчник, тези изисквания не се спазват. Доколкото определянето на възрастта на ползвателите
на отделните съоръжения е до голяма степен условно, именно наличието на пясъчник е и основният белег, по
който възрастово се разделят детските площадки.
4
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след това да започнат „на чисто“. Още по-рядко можем да намерим примери, в които
равен терен е разнообразен с изкуствено създадени геопластики или тераси.
3. Примери за площадки с различни теренни характеристики
3.1. Площадки в Северен парк, София
Една от най-активните зони в системата от детски площадки в „Северен парк“ в
София е показателен пример как аномалии в терена могат да се трансформират в побезопасни, но все пак интересни места в полза на децата:
Въпреки сериозния ресурс, инвестиран в създаването на две сравнително
оригинални площадки за игра с интересен сюжет – „Летище Надежда“ и „Морско дъно“,
безспорно най-активно използваното „съоръжение“ е „Дългата пързалка“ (фиг. 1 и 2).
„Съоръжението“ всъщност е насип, образуван вероятно при изграждането на системата
от изкуствени езера в близост и моделиран, така че да се създадат различни наклони от
четирите му достъпни страни.

Фигура 1. Хълмът с дългата пързалка
(сн.: google maps);

Фигура 2. Д.Пл.7 „Летище Надежда“ и
дългата пързалка зад него(сн.: Т.Михайлов).

Най-стръмната достъпна част е оформена с меки стъпала по терена8. Върху малко
по-полегатата част, изцяло по терена е разположена дълга пързалка с променливи
наклони. Тя едновременно преодолява повече от четири метра денивелация и не
представлява сериозна опасност при падане, защото е директно върху терена. Различните
наклони позволяват убиването на скоростта и реално пързалката е подходяща дори и за
най-малките деца. Една от останалите полегати страни на хълма е заета от система от
бетонови пръстени с голям диаметър (φ ≥ 80 cm), оцветени в различни цветове и
разположени така, че да създадат серия от къси тунелчета, водещи по плавна ходова
линия с меки извивки до върха на хълма. Последната страна е с достатъчно малък наклон
за алея от твърда настилка, подходяща за спускане с тротинетки и колела.
Повечето новопроектирани у нас детски площадки са в пълен контраст с този
подход. Например разположената наблизо площадка „Морско дъно“ (фиг. 3) е ситуирана
на дъното на пресушено изкуствено езеро, от което са запазени вертикалните стени (с
височина около 70 cm) и два острова (с височина около 30 cm). Решението на площадката
банално използва тази ситуация, за да създаде равнинна площадка с естествена ограда
7

За краткост в текстовете под снимките е използвано съкращението „Д.Пл.“ вместо „детска площадка“.
Близо ¼ от ската на насипа е преценена като много стръмна за детски активности от проектантите и е оградена
с парапет. Разбира се по-големите деца са намерили приложение и на тази част като са организирали трасе за
екстремно спускане с велосипеди. За съжаление изходът му е в голяма близост до площадката „летище
Надежда“.
8
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по периферията на бившето езеро. При това вертикалната планировка на входа на
площадката – в контактната зона между двете нива, е напълно неприемлива и е по-скоро
опасна. Така са пропуснати възможностите за обогатяване на преживяването – тази
малка денивелация би била идеална например за пързалки и за т.нар. широки пързалки
(за успоредно пързаляне на няколко деца) , стените след известно моделиране – за места
за катерене, за рисуване, за малка сцена и други, по периферията на островите биха могли
да бъдат разположени места за сядане, а в самите тях – пясъчници.

Фигура 3. Д.Пл. „Морско дъно“,
фрагмент (сн.: Т.Михайлов)

Фигура 4. Д.Пл. „Азбукари“ и хълмът зад
нея (сн.: Н. Карагьозов, GoTarnovo).

3.2. Достъпна площадка на „Азбукари“, парк „Марно поле“, Велико Търново
Тази площадка (фиг. 4), също както площадката „Морско дъно“, е показателен
пример за липсата на отношение към динамичния терен и вредите и преразходите, които
този подход носи.
Основната част от площадката е сравнително рядко срещаното в България
съоръжение, напълно достъпно за инвалидни колички и за деца с двигателни
увреждания9. Организирането на истински достъпна среда е изключително благородна и
правилна инициатива10, но в случая това е постигнато съвършено противоестествено.
Точно до площадката се намира малък хълм, който с минимални усилия може да бъде
моделиран, така че да задоволява естествено изискванията за достъпност посредством
рампи, хоризонтални участъци и пързалки по терена. Площадката обаче категорично се
разграничава от него включително с напълно ненужна ограда и обилна храстова
растителност. Вместо това е предвидено съоръжение, представляващо серия от рампи и
платформи, изпълняващо същата функция, но на по-висока цена, отнемащо ценно място
от зоната за игра и което не добавя игрова стойност11.
4. Начини за използване на терена при проектиране на детски площадки
Преобладаващата част от съществуващите площадки в света са разположени на
равни терени. Равнинните площадки осигуряват на децата по-голям простор, проектират
9

Въпреки, че в в Наредба № 1 има изисквания към достъпността на средата, повечето проектанти гледат на тях
формално и основната част от съоръженията са недостъпни за деца с двигателни увреждания.
10
Площадката е част от серия площадки, финансирани от благотворителни кампании, провеждани от
сдружението „Азбукари“, и е с акцент върху пълната достъпност на съоръженията.
11
Площадката е образец за формално отношение при проектирането. Площта ѝ е около 850 m2 – върху която
могат да бъдат организирани относително големи зони за всички възрастови групи (за сравнение, площадката
„Слона“ в Борисова градина е с площ около 1400 m2). За съжаление, значителна част от нея ненужно е покрита
с EDPM – най-скъпият вид ударопоглъщаща настилка. Този преразход, ненужните ограда и храстово
озеленяване към вътрешността на парка и сбърканият подход към централното съоръжение са изчерпили
бюджета и това не е позволило разполагането на повече елементи за игра. Все пак, при оценката на тази
площадка следва да се има предвид, че по време на реализирането ѝ, тя е една от първите, тертираща серия от
проблеми в реалностите на новата тогава наредба.
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се и се изпълняват значително по-лесно и повечето съоръжения се монтират по-бързо и
без необходимост от адаптация. Трябва реално да си даваме сметка, че разнообразният
терен е само един от инструментите за постигане на динамична и интересна площадка с
много добавена игрова стойност. Следователно, с изключение на някои възможни
локални намеси12, дейности за динамизиране на съществуващ равнинен терен, макар и
възможни, следва да са в резултат от много прецизна оценка.
Аналогична е ситуацията при наклонените терени – търсенето на общ хоризонтален
вид често е груба намеса в средата и следва да се избягва, а вместо това наклонът да се
използва така, че зоната за игра да получи нови, различни от равнинните площадки
характеристики.
Важно е да разграничим няколко типа поведение при проектирането на площадки
на наклонен терен. Денивелацията, насипите, естествените или изкуствени геопластики
и другите теренни аномалии могат да се използват за:
 Създаване на серия от плоски площадки на отделни нива чрез терасиране;
 Активно разполагане на съоръжения върху тях;
 Свободна игра, частично подпомагана от съоръжения;
 Допълващи площадките функции – за изолация от неблагоприятни климатични условия, за сядане, за разделяне на дейности или възрастови групи.
4.1. Създаване на серия от равни площадки чрез терасиране
Един от основните подходи при работа с наклонени терени е именно създаването
на серии от хоризонтални тераси на различни нива. Предимствата му са, че земните
работи са локални и балансът на изкопите и насипите може да е с минимални стойности.
За недостатък може да бъде посочена потребността от серия подпорни стени, но
конкретно при детските площадки те могат да бъдат обработени така, че да увеличат
игровата стойност – като стени за катерене, места за рисуване, игри с топка (т.нар.
„стеничка“) и много други.
Терасирането помага за по-ясното функционално разделение на детските
площадки, което може да е по различни признаци – на различните тераси могат да бъдат
проектирани съоръжения за отделните възрасти или за различни „видове игра“13.
И двете концепции – за пълното разделяне и за общата игра, имат предимства и
недостатъци и проектантските решения зависят от множество локални фактори.
Универсално валидно е, че за да могат да се използват най-добре предимствата на двата
подхода, е препоръчително площадките да са в близост една до друга и да са отделени с
мека, но ясна граница. Един от очевидните методи това да бъде постигнато е именно
терасирането по възрасти – подход, който удачно е използван например на площадката
в градината на НДК (фиг. 5). Конкретно в тази площадка разликите в нивата, а
респективно и в групите, се преодоляват с рампи и са моделирани с подпорни стени с
голям наклон, които въпреки че не са предвидени за катерене, се използват именно за
това. Най-ниската тераса е оставена без съоръжения – за активна игра, включително с
природни елементи, като е предвиден достъп от най-горната площадка посредством
стръмна бетонова пързалка.
Ако предвидим терасиране по видове игра, логично е игрите с топка да са в найниската зона, за да не се налага гоненето на топката по долните нива; катеренето – на
местата с най-голяма денивелация и съответно най-високи подпорни стени; пясъчниците
12

Например поставяне на геопластики и създаване на „падини“ за съоръжения като пясъчен сандък
Авторите, които се занимават с детски площадки, имат различно разбиране за видовете игри. Например според
Хюз [3] игрите се разделят на активни, тихи и игри с катерене, а според Робев [5] – на физически, творчески,
художествени, подражателни, въображаеми, строителни. Някои изследователи [6] намират, че разделянето по
тип на игрите не носи практическа стойност, доколкото децата играят успоредно по няколко начина – например
играта „на индианци“ е едновременно физическа, подражателна, а често е творческа.
13

225

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

и клатушките за най-малките деца – да са възможно най-близо до базовото ниво на
околните алеи, за да са леснодостъпни с детски колички, а и за да не се налага
преодоляването на стълби и рампи от неуверено ходещите деца; възможно е цяла тераса
в по-спокойна зона да бъде отредена за сцена или две тераси с малка разлика в нивата –
за сцена и публика, като сцената трябва да е ориентирана така, че останалите тераси да
създават естествен „гръб“. Интересен е въпросът за разполагането на активната игра –
при динамичното разделяне на терена е голяма вероятността тя да възниква спонтанно
навсякъде, но най-вече в граничните зони между терасите.
В по-малък мащаб и почти винаги създавани изкуствено, терасите са естественият
начин за организиране на игрите с течаща вода (фиг. 6), която е един от найподценяваните в българските площадки ресурси. Повечето схеми на такива съоръжения
са изградени на следния принцип: водата се изпомпва на високо ниво посредством
„дворна помпа“, архимедов винт или друг подобен способ, а след това, стичайки се
създава различни ефекти или възможности за игра. Тъй като повечето игри изискват
спокойна водна повърхност, а има смисъл веднъж изпомпана, водата да позволи
многократни манипулации с нея преди да бъде отведена, по пътя на водата се създават
серия от каскади върху отделни тераси.

Фигура 5. Д.Пл. „Космос“, НДК
(сн.: Д. Здравков, google maps)

Фигура 6. Съоръжение за игра с вода,
фирма Richter (сн.: www.richterspielgeraete.de).

4.2. Активно разполагане на съоръжения по терена
Вече споменахме, че повечето производители трудно могат да бъдат мотивирани
да преработят елементите си за наклонен терен. Освен това, голям брой съоръжения не
биха функционирали правилно върху него – например люлките и пясъчниците, а до
голяма степен и повечето видове въртележки.
От друга страна има елементи и игри, за които наклонената повърхност е органично
присъща.
По-малките наклони14 са идеалната среда за такива съоръжения като тролеи
(фиг. 7), писти за спускане с тротинетки и за амфитеатрално разполагане на седалки при
сцени. Възможни за поставяне върху наклонен терен са всякакви скакала. Серия от
площадки на датската ландшафтна архитектка Хелле Небелонг15 могат да бъдат показани
като пример за творчески подход при поставянето на съоръжения и елементи, понякога
нарочно създадени за конкретните терени с малък наклон (фиг. 8 и 9).

14

Приемаме условната граница от 20%, за да разграничим терените с малък и голям наклон.
Helle Nebelong. Гората на троловете, Площадката във Valbyparken и площадката на полуостров Hindsgavl,
откъдето са приложените снимки, са само малка част от нейното богато портфолио от площадки, в които теренът
се моделира меко в полза на играта, но се запазва в голямата си част с оригиналните си леки наклони.

15
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Фигура 7. Съоръжение
„тролей“ на наклонен терен
(сн.: www.earthscapeplay.com)

Фигури 8 и 9.
Съоръжения на полуостров Hindsgavl
(сн.: www.hellenebelong.com).

По-големите наклони предполагат предимно използването им за пързалки и
съоръжения за катерене. Разполагането на само два вида занимания може да изглежда
ограничаващо играта, но всъщност не е – голяма част от децата са напълно задоволени от
дадена площадка, стига тя да е съоръжена със смислена пързалка, а катеренето е един
основните видове игри. Вече споменахме за най-интересната за децата площадка от тези в
Северен парк в София, чиито основен елемент е именно необичайно дългата пързалка.
Площадката във Виктория парк, Лондон (фиг. 10) показва по-развит пример за това как
една иначе напълно неизползваема територия е превърната в централно място за игра
именно посредством няколко пързалки16. В случая трите пързалки са различни по идея и
конструкция, което е допълнително качество на проекта за реконструкция на тази
площадка17 – така площадката е адресирана към по-голяма възрастова група и предлага
повече различни преживявания. Винаги трябва да се има предвид, че от гледна точка на
безопасността, базовите препоръки са между стълбите и склоновете да се поставят
прегради или парапети. Въпреки това, следва да се прави оценка на конкретната ситуация,
тъй като, както пише МакУилямс, оказва се, че новите парапети, поставени на площадката
в Brunel Estate в Лондон (фиг. 11): „я правят дори по-опасна, защото играта върху
парапетите, вместо люлеенето под тях (старите тръбни парапети, които са подменени с
такива, върху които децата се катерят б. Т.М) намалява безопасността, повишавайки
височината на свободно падане“[7].
Детската зона в Bicentennial park, Сантяго, Чили (фиг. 12) е един от най-екстремните
примери за разполагане на детска площадка на стръмен наклон. Там фактът, че основната
част от терена е изключително стръмна, е използван за реализирането на серии от редове
идентични пързалки. Така децата имат избор: да си играят на една от тях или да се спускат
по целия хълм – активност, която е подпомогната от зъбчатата железница в близост. Освен
пързалките, в ниската част на хълма, отново използвайки наклона, са организирани
амфитеатър, конзолни „колиби“ и други. Следва да се отбележи, че дори в тази екстремно
стръмна площадка, люлките и водната атракция тип сух фонтан са разположени в равната
ѝ част, поради специфичните изисквания към този вид съоръжения.
16

Много често в архивните проучвания можем да видим пързалки, спускащи се от огромни височини, именно
защото пързалката най-често е символа на детската игра. Тези пързалки постепенно са забранявани, главно
поради голямата височина на свободно падане и високата скорост, която позволяват да се развива. Пързалките
по терена, конструирани с прецизни наклони разрешават и двата проблема.
17
Преди реконструкцията на това място са били разположени три еднакви пързалки. Предвиждането на
няколко еднакви елемента, които се използват сравнително дълго време – например клатушки и люлки, винаги
е добра идея, особено, ако площадката е ориентирана към по-малките деца, които си играят „успоредно“. При
съоръжения, чиято активната част се използва кратко – тролеи, пързалки и повечето видове катерушки,
повторенията без никакви вариации са скучни и нежелани.
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Фигура 10. Д.пл. във
Виктория парк, Лондон (сн.:
londonducklings.co.uk)

Фигура 11. Д.пл. в
жилищен р-н Брунел,
Лондон (сн.: Chris
Redgrave/Historic England);

Фигура 12. Д.пл. в
Бицентениал парк, Чили
(сн.: altamirafilm.co).

4.3. Свободна игра без съоръжения
Децата от всички възрасти обичат да се качват и слизат по скатовете на парковите
геопластики. Така те изследват физическите процеси – като различното усещане на
движението в двете посоки, трупат социален опит – обикновено децата, които са повисоко по хълма контролират играта, и получават психологически стимули при
промяната на визуалните възприятия от нови, различни гледни точка към площадката.
Въпреки че, както отбелязахме, първоначално за най-малките е добре да са на
равно, веднага след като проходят без чужда помощ, децата започват да добиват
увереност и да търсят „предизвикателства“ под формата на разнообразен терен – с
различни наклони и текстури. Изглежда напълно нелогично тази естествена потребност
да не бъде задоволена по естествен начин – с оформяне на релефа, а вместо това да се
проектират изкуствени рампи от плоскости върху равни или изравнени площадки18.
Геопластиките в парковете привличат децата дори и без да са свързани със
съоръжения за игра. Едно от най-интересните места в северната зона на Южния парк в
София е полукръглата амфитеатрална геопластика със солитер в центъра (фиг. 13), чието
първоначално предназначение вероятно е било да изолира парка от шума от
преминаващите в близост трамваи. По нейните вътрешни склонове обикновено кипи
динамичен пъстър живот – деца се търкалят като трупи, състезават се тичайки надолу,
спускат се с велосипеди, най-малките се забавляват да изпускат неща по склона, които
те или родителите им да гонят, семейства с малки деца се излежават, наслаждавайки се
на гледката отвисоко, или играят федербал в подножието – защитени от вятъра.
Дори по-интересна е геопластиката в зона „Камилата“ на Борисовата градина (фиг.
14). Тя представлява тримерен полумесец, във вътрешната част на който е издигната
бетонова подпорна стена с височина до 120 cm, а външната е на нивото на терена.
Пластиката е била покрита с червени каменни павета, които поради липса на поддръжка
са обрасли с дебел пласт тревна растителност. Върху тази по-добре мащабирана към
детските игри теренна аномалия децата успяват да измислят най-различни игри – освен
стандартното тичане по склоновете, те скачат във вътрешността или хвърлят клони и
други налични материали, много често се образуват две групи – „горна“ и „долна“, които
взаимодействат по различни начини – война, преговори, взаимопомощ за преодоляване
на денивелацията и т.н.
18
Наред с многото си достойнства, площадката „Маргаритка“ в парк „Гео Милев“ има следният недостатък –
наклонът ѝ, вместо от естествен насип, е създаден от метална конструкция с покритие от шперплат – материал,
нуждаещ се от честа подмяна и ремонти.
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Трябва да отбележим, че последните поне 20 години и двете разгледани
геопластики не са ремонтирани или поддържани, тоест разходите за тези много
интересни пространства за игра през годините са минимални.

Фигура 13. Геопластика в Южен парк
(сн.: И. Йорданов, google maps)

Фигура 14. Геопластика в зона
„Камилата“, Борисова градина (сн.:
Т.Михайлов);

4.4. Допълващи площадките функции – за изолация от неблагоприятни
климатични условия, за сядане, за сепариране на дейности или възрастови групи
Строителството, а в частност изграждането на детски площадки, почти винаги е
свързано с изкопни работи и съответно генериране на земни маси, които е поцелесъобразно да бъдат използвани на място, а не да бъдат местени или извозвани,
депонирани и т.н. [8]. Дори и да не се използват, така че да донесат директно игрова
стойност19, земните насипи, геопластиките и другите теренни аномалии20 могат да бъдат
използвани на и около площадките, с вторични функции.
В общите изисквания към детските площадки Димов посочва, че „определеният …
терен трябва да бъде изолиран (от шум, б.а.) с растителност от близките улици“ и „да
е запазен от ветровете“21 [9, 160]. Много често тези изолационни масиви могат да бъдат
заменени от земни насипи, които в повечето случаи да изпълняват функциите им подобре и то веднага – без да се изчаква времето, необходимо за достигането на проектните
параметри на растителността.
Децата, особено най-малките, имат нужда от сравнително по-малки по площ зони,
визуално отделени от околната среда, където да се чувстват по-адекватно „мащабирани“.
Допълнителна полза от разполагането на насипи е и намаляването на мащаба на някои
площадки с твърде големи размери. Земните насипи се прилагат и при сепариране на
различните възрастови групи или видове игра, по аналогичен начин на разгледаните погоре терасирания. Ако се използват за тези цели, препоръчително е насипите да не бъдат
особено високи (до 120 cm). Така, намиращият се при по-малкото дете възрастен ще може
да установи визуален контакт с по-голямото дете, за което това би осигурило достатъчен
контрол [10, стр.6], а в допълнение, насипът с тази височина предлага мека граница,
19
Разделението между основни и вторични функции е условно, тъй като всеки елемент, разположен в близост
до детската площадка трябва да благоприятства играта, а дори и да не е предвиден за игра, много е вероятно
децата да намерят начини за приобщаването му.
20
Тук приемаме, че много рядко можем да намерим естествени земни форми, които да изпълняват тези
функции, без допълнително оформяне. Ето защо в тази част ще приемем за синоними термините „земен
насип“ и „геопластика“ и с тях ще означаваме всички възможни теренни аномалии. Разбира се, в редките
случаи, в които това е възможно, най-добре е да се използват естествените форми.
21
За района на гр. София се препоръчва разполагане на иглолистен масив от северозапад, но когато
преобладаващите ветрове са от изток, високите дървесни масиви пречат на ослънчаването.
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свободното преодоляване на която, ще бъде индиректен признак, че малките деца са
готови да „изследват“ по-сложната площадка за по-големите.
Разбира се, ако при оформянето на даден насип, той се огради от ниска (h=40/45
cm) подпорна стена, това осигурява и напълно адекватни места за сядане на родителите.
Заключение
За състава на всяка детска площадка е от решаващо значение балансът между
игровата стойност и стойността за изграждането ѝ, които, при използването на една и
съща стратегия (например създаване на площадки от каталожни елементи на равен
терен), са обвързани в правопропорционална зависимост.
Решаващата компонента, която е в състояние да промени категорично това
уравнение, е проектантският ангажимент за комбинирането на различни стратегии за
конкретни ситуации. Така може да се постигне повишаване на игровата стойност на
местата за игра чрез използването на естествените теренни особености или чрез
изкуственото създаване на нехоризонтални теренни форми, което е много поикономически целесъобразно, особено в дългосрочен план. Редица автори
свидетелстват, че използването на разнообразен терен обогатява композиционните
характеристики на пространството: „В резултат от интегрирането на трите
измерения – хоризонтално, вертикално и функционално, се постига цялост на
композицията, но не по принцип а при възприемането ѝ от ползвателите“. [11]
Такива решения, обвързани с мотивирания избор на проектантите да положат
допълнителни усилия в проектирането на площадките, най-често водят до икономия на
средства, обогатяване на средата, подобряване на детското развитие, повишен интерес
към площадките и разнообразие на детските игри.
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ТЕАТЪРА И ТЕАТРАЛНИТЕ ЗАЛИ В 21 ВЕК
ИЛИ КАКВИ СА НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО
Яна Лефтерова1
Висше строително училище „Любен Каравелов“, София
THEATER AND THEATRICAL HALLS IN THE 21ST CENTURY
OR WHAT ARE THE NEW DESIGN TRENDS
Yana Lefterova1
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) “L. Karavelov”, Sofia

Резюме: Театралната сграда е сложно архитектурно произведение. За да се
изяснят основните проблеми, свързани с проектирането и построяването на един
съвременен театър, отговарящ на новите тенденции и диктуващ иновации, е
необходимо преди всичко да бъдат изучени и анализирани по-типичните образци
от античния театър, а също театрите от близкото минало, допринесли за
неговото развитие. В основата на всички проекти последните години е не как да
направим сграда, която да покрива нуждите на потребителя днес, а да се създаде
сграда отговаряща на потребностите на утрешния ден, да се създаде сграда
диктуваща нови тенденции и покриваща най-висок клас енергоефективност.
Key words: theater, new trends, innovation, public buildings
1. Въведение
Театралната сграда е сложно архитектурно произведение. За да се изяснят
основните проблеми, свързани с проектирането и построяването на един съвременен
театър, отговарящ на новите тенденции и диктуващ иновации, е необходимо преди
всичко да бъдат изучени и анализирани по-типичните образци от античния театър, а
също театрите от близкото минало, допринесли за неговото развитие. Проектирането на
театри изисква познаване на комплексни функционални зависимости. Това е строителна
задача, която от 2500 години насам непрекъснато си поставят различни обществени
строеве. Всяка театрална сграда принадлежи към определена историческа епоха, но е
белязана и с желанието да надскочи традицията.
Театралните сгради, както всички останали обществени сгради, търпят не малки
промени в последните няколко десетилетия, реорганизирайки пространствата в тях да
1
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отговарят на новите нужди. В основата на всички проекти последните години е не как да
направим сграда, която да покрива нуждите на потребителя днес, а да се създаде сграда
отговаряща на потребностите на утрешния ден, да се създаде сграда диктуваща нови
тенденции и покриваща най-висок клас енергоефективност. Сградите на бъдещето освен,
че са проектирани за все по-голяма обществена достъпност, но и се търсят всевъзможни
иновации за да се създаде максимално устойчива архитектура.
2. Основна теоретична част:
Местоположение, градоустройствени изисквания и начини на застрояване:
Театърът има голямо обществено значение, той обслужва всички жители на населеното
място. Ето защо театралната сграда трябва да бъде разположена на централно място
както за пешеходци, така и за транспортни средства. След като се задоволят
архитектурните и естетическите изисквания, т.е. за театралната сграда да се осигури
подходяща среда, местоположението й трябва да се разгледа и от чисто практическа
гледна точка. В театъра се събират голям брой хора и местоположението му трябва да
осигури не само достатъчно пространство за зрителите, но и място, необходимо за
паркиране на коли. Запълването на театъра и евакуирането да се извършват в
непродължително време преди започване или след свършване на представлението. При
определянето на големината на мястото за застрояване трябва да се предвидят:
 Необходимата площ за самата сграда;
 Свободна площ за чакащите пред театъра или излизащите от него маси
зрители;
 Място за паркиране на автомобили;
 Площ за домакинско обслужване на театралната сграда (подхранване на
отоплението, изкарване на отпадъци, докарване на различни материали и др.);
 Добри подходи към складовите декори, ателиетата и магазините на сградата,
организирани, така че да не пречат на движението на околните улици.
Главните входове на театъра трябва да бъдат ориентирани към площада пред
сградата, а когато няма площад, към главната улица. От към страната на входовете трябва
да се предвиди известно разширение с достатъчно свободна площ, в която да се движат
излизащите посетители. Най- правилно е театралната сграда да бъде свободно
разположена в открито пространство и да има свободен достъп от всички страни.
Съществуват три случая на свободно разполагане на театралната сграда:
1. Островно разполагане- сградата на театъра се разполага в центъра на площада
с достатъчни по големина околовръстни свободни пространства.
2. С площад само отпред – площад пред самия театър (останалите страни са
улици), наречен класически, се прилага най-често и дава възможност за
ансамблово решение на театралната сграда.
3. С улици от всички страни – театралната сграда лежи с всичките си страни
непосредствено на уличната линия ( по-малко приемлив вариант по отношение
на функция и комуникация.
Основни планировъчни елементи и изисквания: Театралната сграда има три
основни групи помещения:
 Приемна част- обслужва посетителите на театъра и се състои от следните
помещения: входове и изходи, входни антрета и тамбури, касови вестибюли,
стълбища, фоайета, коридори и др.
 Зрителна зала – централното звено във всеки театър независимо от неговия
вид и характер. Тя трябва да отговаря на основните изисквания за театрална
зала – да има добра видимост, добра акустика и да бъде с приветлив външен
изглед.
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Обслужващи помещения – два вида : 1.обслужващи сцената; 2.обслужващи
артистите.
Обемно-планировъчни решения: В обемно-планировъчно отношение театрите са
най-често с компактна планова схема. Разнородните спомагателни помещения
(работилници, ателиета, гримьорни и др.) могат да се отделят в самостоятелни обеми.
Различията възникват от броя на балконите и вида на стълбите за тях, от системата на
разположение на гардеробите и от съчетаването на театъра с други обществени обекти –
ресторант, кафе-сладкарница и други.
В конструктивно отношение покритието на залата може да се реши независимо от
оформлението на тавана поради обстоятелството, че тук често се налага технически етаж
за климатичната инсталация и осветителните мостици. В зависимост от размерите и
формата на залата в план се прилагат греди, ферми, рамкови конструкции с равнинно и
пространствено действие, тънкостенни пространствени или висящи системи.
Конструктивна особеност на зрелищните зали е изграждането на балконите,
представляващи огромни едностранни конзоли с голямо натоварване. Съществуват
редица възможности за облекчаване на системата, но те са ефективни само когато се
вземат предвид още при изграждането на основната планировъчна концепция.
Друга особеност на театрите са огромните портали. Целесъобразно е те да бъдат
премостени с прътови хоризонтални носачи, за да могат да се оставят отвори за завесното
устройство, вентилационната уредба и други.
В архитектурния образ на театрите особено внимание трябва да се отдели на
сценичната част с машинните галерии, където се налага да се изгради портала, т. е високо
тяло с височина над 2 пъти височината - 15–20 м над подиума, необходимо за
вертикалното издигане на декорите. Архитектурният образ е специфичен, търси се
запомнящ се силует, вписан хармонично в обкръжаващата го среда.
Тенденции в съвременното строителство на театрални сгради: Днес
съществуват две основни тенденции:
1. Запазване, реставриране и модернизиране на съществуващи театри от 19-ти
до средата на 20-ти век.
2. Проектиране и строителство на нови театрални сгради с експериментален,
отворен характер на пространствата.


Пропорции на експерименталното пространство: Неутрални или открити
театрални пространства, които позволяват разнообразно подреждане на зрителите и
сцената. Тази гъвкавост се постига чрез:
А. Подвижни сценични подиуми и трибуни за зрителите при равен под на
помещението;
Б. Чрез подвижни подове, които се състоят от повдигащи се подиуми. Това решение
е по-сложно и по-скъпо от решението А и намира приложение при по-големи помещения
с 150-450 и повече места.
Малкият тип А е подходящ за по-малки театри и за неизползвани пространства,
които обикновено нямат помещения под себе си. Големината е до 199 места, тъй като
нормативите действат от 200 места нагоре.
3. Изследване и архитектурен анализ на 3 съвременни сгради от последните 5 г.
3.1. Юви гранд театър – МАД архитекти
МАД Архитекти са проектирали нов „плаващ“ театър от стъклени платна в град
Юви в Китай. Сградата е разположена на южния бряг на река Донгянг и включва в себе
си зала с 1600 места - голям театър, среден театър и международен конферентен център.
Защитната обвивка на проекта е направена, така че да резонира с реката и да дава
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възможност за използване на водата, като сцена. Дизайнът на MAD кореспондира с
пейзажа, като сградата визуално създава илюзията за лодка, плаваща по реката, над
повърхността на водата.

Фигура 1.
Новият театър е обвит от наслоени стъклени платна, които напомнят китайските
лодки, които някога са превозвали стоки по вода. Прозрачността и лекотата на стъклото
изразяват текстурата на тънка, копринена тъкан, създавайки динамичен ритъм, който ги
кара да изглеждат сякаш опънати от вятъра.
За да се намали общото потребление на енергия, MAD проектират театъра с
пасивен соларен дизайн. По този начин, полупрозрачната стъклена окачена фасада е
разработена, не само като система за засенчване, но и да оптимизира използването на
естествена светлина в рамките на вътрешните обществени пространства, образувайки
слънчев парников ефект през зимата. През лятото тя служи като вентилационна система,
като подобрява циркулацията на въздушния поток в и извън сградата.

Фигура 2.
Театърът е обществено пространство и е лесно достъпен от всички посоки.
Автомобилният транспорт е предвидено да влиза от южния бряг, докато дървени
стъпаловидни мостове от север предлагат на пешеходците възможност да се извисяват
над водата и да се насладят на гледката към града, театъра и по-голямата част от
бреговата линия.
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Фигура 3.
Като подчертават общественото взаимодействие, проекта включва амфитеатър и
голям открит площад, който се простира във водата от южния си край, а озеленените
тераси предлагат възвишен изглед към околностите на обекта, зони на тихо съзерцание
и потапяне в природата, в градския контекст.
3.2. Кралски театър в Йорк – Де Матос Райън

Фигура 4.
Театър "Йорк" претърпява значителна реконструкция от Де Матос Райън, която
драматично трансформира пространството му и посетителското преживяване. Театърът
е създаден през 1744 г. и оттогава е претърпял няколко промени през годините,
включително изграждането на ново фоайе, сводест бетонен павилион, построен заедно с
оригиналната сграда, от Патрик Гуен през 1967 година. Реконструкцията на сградата
отключва пълния и потенциал, който постепенно се е развила в течение на 270 години.
Създадено е допълнително пространство, от което театърът спешно е имал нужда,
за да привлече и ангажира по-широка общност, да привлече повече хора в сградата и да
създаде възможност за увеличаване на приходите, което да му позволи да бъде поиздръжлив във финансовата си дейност в бъдеще.
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Фигура 5.
Радикалният редизайн е непосредствено видим от улицата с въвеждането на два
нови входа, единият от които позволява влизане от юг за първи път. Създаването на ново
фоайе в задната част на сградата чрез отваряне и остъкляването на викторианската
колонада са най-видимите промени в сградата.

Фигура 6.
Това новооткрито пространство осигурява по-добро посрещане, събиране и
ориентация. Дава се възможност да се разкрие и наследството на театъра, като се правят
убедителни връзки между миналото и настоящето.
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Фигура 7.
Новият под, включващ инкрустация, разкрива геометрията на средновековните
настилки, при новото фоайе, а оригиналната врата сега е изложена от наслояването на
облицовките на стените на колонадата. Във фоайето се помещава приветливо кафене с
лице към улицата, ясно видимо отвън, за да привлече хората.
Новите звукоизолации създават възможността пространствата на всички нива да се
ползват за неформални представления, включително музика и поезия. Звукоизолацията
позволява на кафенето, ресторанта и баровете да работят по време на изпълненията,
увеличавайки възможностите за генериране на доходи.
Ъпгрейдите към главната аудитория са от полза, както за публиката, така и за
изпълнителите. В общите помещения са монтирани нови места за сядане, заедно с
ефективно управление на въздуха и изолация, за да се подобри комфорта и да се сведе
до минимум използването на енергия.

Фигура 8.
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Промените в сцената и оркестъра разширяват обхвата на културните възможности
и подобряват здравето и безопасността чрез създаване на ниво на достъп, плосък етап и
по-добро пресичане под сцената с повишена височина. Новият плосък модулен етап дава
възможност за по-широка художествена програма, включваща танц и насърчава поголемите иновации.
3.3. ТЕАТЪРА НА ПИСАТЕЛИТЕ – СТУДИО ГАНГ

Фигура 9.
Театърът на писателите е популярна театрална трупа в Чикаго, Гленко, Илинойс,
основано в задната стая на книжарница през 1992 г. Писателите са прегърнали
интимността, като своя отличителен белег, естетически от самото начало. През 2003 г.
Писателите създават по-голямо пространство в женския клуб на библиотеката на Гленко,
но със своите 108 места това ново място скоро води до нови предизвикателства. Трупата
се сблъска с мрачни икономически перспективи въпреки ентусиазираната и отдадена
аудитория. Изнасяйки представления на ръба на капацитета нощ след нощ, но с много
малко места за продажба и разходи, които постоянно се покачват, се усеща нуждата от
по-голямо, по-гъвкаво пространство, което да им предостави възможност за растеж.
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Фигура 10.
Междувременно Гленко – предградие на 20 мили северно от Чикаго с население от
около 9 000 жители, се впуска в амбициозен генерален план за интегриране на повече
културни и търговски пространства в центъра на града. В същото време,
съществуващата, библиотека е в сериозна нужда от ремонт. В партньорство с Женския
клуб на библиотеката и Гленко, Писателите се възползват от възможността да изградят
персонализиран театрален център.
Полученият дизайн, с неговата прозрачност и гъвкавост, цели да разнообразява
ежедневието в центъра на Гленко, създавайки отворено, приветливо пространство, където
се вижда потенциалът на театъра да обединява хора без граници чрез споделен опит.

Фигура 11.
Театърът е обграден от публично събирателно пространство, което служи като
лоби, както и неформално пространство за изпълнение, репетиции и програми за
публика, както и официално пространство за събития. На това централно място има две
заведения за изпълнения, 250 места и 99 места.
На втория етаж е изградена галерия, която предлага изглед към центъра, езерото и
близката горичка. В топло време се отваря към съседния обществен парк, позволявайки
енергията и взаимодействието, генерирани в театъра, да се простират навън към
общността отвъд. През нощта, тя свети отвътре като фенер, привлича интерес и дейност
на този важна културна котва и центъра за Гленко.
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Дизайнът на пространствата за изпълнение е предназначен да увеличи максимално
усещането за интимност между актьорите и публиката и да подобри потапянето в
преживяването. В по-голямото заведение, трибуните са отделени от стените,
приканвайки вълнуващи входове на актьорите и други иновативни възможности за
спиране, допълнително подобрени с безпроблемен преход от театъра на сцената.
Пространството може да бъде безкрайно персонализирано за представления и събития.
Павилионът на покрива и зеленият покрив предлагат допълнително пространство за
събития.

Фигура 12.
Писателският театър не само обслужва Гленко, но привлича и публика от
столичния регион Чикаго и извън него. С откриването на този нов културен център,
близо 45 000 допълнителни хора могат да бъдат привлечени от Гленко всяка година, за
да се насладят на изпълнения, обществени събития, работилници и събирания, които
вливат изкуството на спектакъла в ежедневието.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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ИНОВАЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И ДЕТАЙЛИ
Янко Александров1
Висше строително училище „Любен Каравелов“, София
INNOVATIVE DESIGN OF BUILDINGS AND DETAILS
Yanko Aleksandrov1
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) “L. Karavelov”, Sofia

Abstract: The article examines examples of innovative design of buildings and details,
illustrating the basics of the theory of innovative steps of the author without and with an
inventive step. The analyzes of the examples from world practices are refracted through
the main provisions of the author's dissertation work: "Models of innovative solutions
with inventive step derived through structural analysis of patent claims" (of exemplary
inventions for the implementation of elements for storage chambers and cold stores). The
selected examples reveal the possibilities for innovative design without and with an
inventive step (as unexpected combinations between known and new technical features).
The combinations are functionally useful for solving each of the tasks.
Key words: innovative design, buildings, details
1. Въведение
Неограничени са възможностите за иновационно проектиране без и с
изобретателска стъпка на сгради и детайли. То е съобразено винаги със съответните
нормативни изисквания за проектиране. Това ги прави функционално полезни за
експлоатация в реални условия. Регистрацията на патентите се класифицира в
съответствие с изискванията на Международния патентен класификатор. Държавната
експертиза се провежда в съответствие със Закона за патентите и Наредбата за
експертиза на патенти на Патентното ведомство на Република България.
2. Авторски иновационни решения, регистрирани в SCOPUS
Висящи растения и зелени стени са използвани във връзката на двата музея във
Финландия. [1] Овощни градини с локални хладилни камери, разположени в долния етаж
на мезонетните жилища, са включени в небостъргача от Кунминг. [2] Производство на
мед e в селскостопански модули, като кошерите са разположени върху телескопично
1
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устройство за спускане и издигане в пространството им, при това в долния етаж на тези
модули се съхранява медът. [3] Аквариуми с цветни риби и флуоресциращи водорасли
са включени в интериора на жилища от небостъргача в Кунминг [4] и в интериора на
прозрачни етажни асансьори, снабдени с по-малък вътрешен асансьор [6, 7]. Специални
детайли от бамбук за изпълнение на носещата конструкция са дадени за решение на
структурата на небостъргача в Сингапур. [5]
Иновационни детайли на съединения за изпълнение на стени и тавани, съгласно
избрана глава на дисертационния труд, е публикувана от NOVA, USA. [8]
3. Иновационни решения- различни световни практики
3.1. Сглобяеми къщи от ставно свързани стени и подове; (Таблица 1)
Обект 1. Бързо строителство, удобно транспортиране, отсъствие на мокри процеси
при изпълнение на двуетажна къща. Решението е с положителен технически ефект поголям или най-малко равен на предшестващото ниво на техниката.
3.2. Обновяване на мелница чрез комбинации на природни дадености;
(Таблица 2)
Обект 1. Пещера с водно огледало отдолу, със стени от камък и растителност.
Отвор на покрива на пещерата. Водното огледало е интерпретирано в обект 2.
Обект 2. Обновяване на мелница с помощта на природни дадености – вода,
растителност, камъни разположени във водата. Ограда от плетени едномерни (дървени
пръти).
3.3. Къщи землянки; (Таблица 3)
Обект 1. EARTH HOUSE ESTATE LATTENSTRASSE; проект на дизайнера Питър
Вече; водна повърхност в непосредствена близост до вълнообразна стена в бяло на
землянката. Бялата стена се отразява във водната повърхност. Зрително увеличена маса
на отразените форми.
Обект 2. ЗЕМЛЯНКА - ВИЛА В ШВЕЙЦАРИЯ; Вила Валс, в швейцарските Алпи.
Почти елипса обрамчва отвор, през който се вижда двуетажна землянка. Отворът е
обхванат от наклонена зелена поляна.
Обект 3. КЪЩА НА РЪБА НА СКАЛАТА; GilBartolome Arquitectos. Casa del
Acantilado (къща на скалата). Испания; на брега на Средиземно море. Къщата е вградена
в скалата. Вълнообразни и подобни форми кантират прозоречните отвори и осигуряват
видимост от къщата към околната среда.
3.4. Бамбукови къщи на остров Бали; (Таблица 4)
Обект 1. Снопове от бамбукови колони, греди и пръти образуват защитната
обвивка на къщата. Къщата е с големи открити вътрешни пространства, отворени към
околната среда.
3.5. Къщи като оригами; (Таблица 5)
Обект 1. ОРИГАМИ-ДРЕВНО ИЗКУСТВО; тримерните форми се получават от
сгъването на лист хартия; Оригамното формообразуване създава ярък отпечатък върху
съвременното архитектурно творчество.
Обект 2. 18.36.54 НА STUDIO LIBESKIND - КЪЩА КАТО ОРИГАМИ; в
екстериора и интериора са използвани оригамни форми. Вътрешната обшивка е с
наклонени едномерни.
3.6. Втора къща, като оригами; (Таблица 6)
Обект 1. КЪЩА, КАТО ОРИГАМИ В ПРЕФЕКТУРАТА НА ЯПОНИЯ MIE.
Къщата е с архитектурни джобове, чиито наклони оформят специфични пространства в
интериора на къщата.

242

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

Таблица 1. Сглобяеми къщи от ставно свързани стени и подове
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Таблица 2. Обновяване на мелница чрез комбинации на природни дадености
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Таблица 3. Къщи землянки
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Таблица 4. Бамбукови къщи на остров Бали
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Таблица 5. Къщи като оригами
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Таблица 6. Втора къща като оригами
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4. Анализ на примерните решения
Анализът показва изящество и красота във формообразуването при използването
на различни похвати. Естествените строителни материали (бамбукът, дървените плетове)
създават невероятен уют на обитаването; древното изкуство- оригами въвежда много
динамика в екстериора и интериора на къщата; комбинациите от природни дадености са
характерен начин за преобразяване на стара мелница към съвременните условия на
комфорт; къщите землянки са възможен атрактивен начин за обитаване на жилищна
среда, близка до природната. Вода, растителност и традиционни строителни материали
(камък и дърво) са предназначени за строителството на сградите.
Изводи
Тази работа дава възможност за създаване на иновационни решения при различни
теми на задания за проектиране. Използването на обобщения описателен модел е
предпоставка за иновативни творчески решения без и с изобретателска стъпка. Нов
естетически ефект се постига на базата на ново подреждане на елементи чрез подбиране
на обективни свойства на формата и средствата за естетическата й организация.
Използването на комбинации от известни и нови технически признаци, позволяващи
реализирането на положителен технически ефект е характерно за иновационни решения
с изобретателска стъпка. Иновационните стъпки, които се съблюдават са едни и същи
при индивидуалните и колективните произведения (продукти). Акцентът е винаги върху
творческия потенциал на авторите, участващи в иновативното проектиране с и без
изобретателска стъпки. Сградата и детайлите са взаимно свързани в единно цяло.
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URBAN REGENERATION AND CONVERSION OF INDUSTRIAL
HERITAGE: ROTERMANN QUARTER IN TALLINN, ESTONIA
Uroš Antić1
Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, Serbia

Abstract: The valorization of potentials and limitations of European industrial heritage
has become a very important topic in recent years. Historical industrial buildings rarely
meet contemporary industry standards, therefore, in order to preserve them as built
heritage, it is often necessary to convert them into public, commercial, or residential
buildings, but also to convert and regenerate the entire industrial site and make it suitable
for people of all age and predispositions. The purpose of this research is to understand
the value of industrial heritage, but also to understand the necessity of regenerating
historical industrial sites in central urban areas. Conversion of industrial buildings into
commercial, recreational, and housing facilities can benefit the community in several
fields, such as education, economy, business, and tourism. In this research, a case study
of Rotermann Quarter (Rotermann City) in Tallinn, Estonia will be conducted.
Key words: revitalization, redevelopment, conversion, industrial heritage, Tallinn,

1. Introduction
Valorization of the potentials of industrial buildings and sites, revitalization, and
conversion into various contents has played a vital role in 20th and 21st century. The pre-war
industrial architecture is very rich in form and materialization and can offer an interesting
background for the historical and cultural research of a nation. However, historical industrial
sites have had a very different development path in Western Europe and in the Eastern Block
and USSR countries. After World War II, the territory of what is today Central and Eastern
Europe have had an ideological shift and have become socialist republics where
industrialization played a vital branch of economic development [1]. Newly formed industries
required newly designed industrial complexes, and many pre-war sites have been left to decay
and became brownfields, due to their impossibility to meet required industrial standards. As
socialism and communism collapsed at the end of the 20th century, following a severe economic
turmoil and a shift to a market-led economy, a big percentage of industrial sites have been left
abandoned.
Perceiving industrial architecture as a category of built heritage has become an important
topic among architects in the 21st century, especially in Europe, because industrial buildings
and sites are an integral part of European cities and their identity, tradition, labor movements
and legacy. [2] This research focuses on the revitalization and conversion of industrial sites in
the city of Tallinn, Estonia. The complex social, economic, and political history of the country,
years of Soviet occupation and post-communist redevelopment are all parameters that have
1
Uroš Antić, Student, Integrated Studies of Architecture, Faculty of Civil Engineering and Architecture,
University of Niš, Serbia, Lole Ribara 1/10, 18000 Niš, Serbia

253

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

influenced the evolution of Estonian architectural heritage. This research focuses on a case
study of Rotermann Quarter, an industrial site that has set an excellent example of how
developing countries can approach the complex process of redeveloping and preserving
industrial heritage.

Figure 1. A drone view of Rotermann Quarter (Rotermann City)
and the Old Town of Tallinn, Estonia.
2. Brief history of Rotermann Quart
Rotermann Quart is located in the heart of the city of Tallinn, Estonia – right between the
port and the old town. Not only is the site very convenient from the urban aspect, but is also
very convenient from the regional point of view as it is a crossroad for the Tartu, Narva, and
Pärnu highways [3]. The site was built in the 19th century, in 1829, and it was formed out of
several independent industrial buildings – barley, wheat and rye mill, sampling mill, flour
storage, salt storage, and later a bread factory. It is important to stress out that, at that time, the
modern state of the Republic of Estonia was part of the Russian Empire as the Governorate of
Estonia [4]. However, even though it wasn’t an independent state in the 19th century, the
architecture in Estonia developed elements that are characteristic for northern Europe – Finnish
national romanticism, Neo-Gothic styles, historicism, Art Nouveau, etc. [5]. Having that in
mind, the architecture of the Rotermann Quart developed in regard to the local traditions and
materials, but also to the current styles.
Described as one of the most modern industrial sites in all the Russian Empire in 1912
[6], Rotermann Quarter has had a turbulent development in the 20th century. At the end of World
War II the Republic of Estonia became the Estonian Soviet Socialistic Republic, one of the
fifteen socialist republics of the Union of Soviet Socialist Republic (USSR). During the Soviet
times, the Rotermann Quarter has been nationalized, but after the political turmoil that was
present in the country, it has been left to decay. The rich industrial architecture of Tallinn
intrigued the public in 1979 when Rotermann Quart was the set of the famous movie Stalker by
Russian film director Andrei Tarkovsky, interesting enthusiasts of industrial architecture in the
Soviet Union. After regaining independence in 1991, Rotermann Quarter started to redevelop
step by step. After many years of revitalization and conversion, the site became a represent of
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the Estonian industrial landscape and has earned a status of the region with cultural and
environmental value in 2001 [7]. Today it is an excellent example of how architects should
approach industrial heritage sites and how urban revival of industrial sites can improve the life
quality of the citizens, but also how to educate people to respect and recognize the value of
historical industrial architecture.
3. Case study – Urban Regeneration and Conversion of Rotermann Quart in
Tallinn, Estonia
Even though the entire complex is comprised of several buildings, in this research two
buildings will be analyzed as each of them represent a different approach to redevelopment
and conversion of industrial heritage. Different types of revitalization strategies depend on
many factors, such as the building capacity, form, materialization, characteristic architectural
details, but also it depends on the urban disposition of the building, orientation, infrastructure,
etc. If we observe redevelopment from the architecture point of view, we can clearly notice
that there is a juxtaposition between the historic buildings and contemporary architecture [8].
However, in the Rotermann Quart, there are two different approaches: giving the primacy to
the historic industrial heritage or giving primacy to the contemporary architectural design.
Both approaches are legit, depending on the architect’s view of the building value, however,
it is important to stress out that both approaches have the same goal – the protection of built
heritage.
The two main case study examples in this research will be the Rotermann Grain Elevator
building (KOKO architects revitalization design in 2016) and the Rotermann Old and New
Flour Storage (HGA / Hayashi – Grossschmidt Arhitektuur revitalization design in 2009) as
the representatives of two different ways of redeveloping industrial architecture. Of course,
there are other buildings that shape up the complex and are worthy architectural
representatives of the city of Tallinn such as the Estonian Museum of Architecture, the
Rotermann Carpenter’s Workshop etc.

Figure 2. The partial site plan of Rotermann City showing the Rotermann Grain Elevator
(coloured in black) and Rotermann Old and New Flour Storage (coloured in red).
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3.1. Rotermann Old and New Flour Storage
If we look at the example of the Rotermann Old and New Flour Storage, it is clearly
visible that the historic building and the new, contemporary design form a visual unity in terms
of form, proportion, and window disposition. The newly formed building is higher than the
historic one, but height equality is formed by adding additional stories to the historic flour
storage.

Figure 3. The design concept and the relation of the historic building and the contemporary
design, illustration provided by HGA / Hayashi – Grossschmidt Arhitektuur.

Figure 4. The redevelopment project of Rotermann Old and New Flour Storage, a clear
distinction of historic industrial architecture and newly design additions.
The distinctive difference between the two is accomplished both through the exterior and
the interior in the position of the building and the use of materials. In the interior, the two
building form an atrium that clearly demonstrates the historical difference, both in terms of
architectural organization and function, but also in terms of aesthetics. The external difference
is accomplished by the use of materials. The skin of the newly designed building is made out
of corten steel that stands in harmony with the historic limestone materialization of the historic
building, providing necessary contrast, but also concurrence in terms of coloring and
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architectural ethics. In terms of urban redevelopment, this example can be used as an example
of good practice on how the architectural expansion of historic buildings and the right
conversion can benefit the local community. Redeveloping the industrial building and its
surroundings, the advantage is given to pedestrian traffic, the site has become a hotspot for
gathering and participation in various events, but also it has increased the economical aspect of
the city.

Figure 5. The ground floor plan of Rotermann Old and New Flour Storage with the historic
building (right) and the contemporary building (left). The connection between the two
buildings is determined with a wide atrium in the centre.
3.2. Rotermann Grain Elevator Building
On the other hand, the example of Rotermann Grain Elevator building provides a whole
different view on the way industrial heritage is being managed. The building was converted
into an office building and a vertical contemporary tower was implemented within the building,
yet the industrial building is in the forefront. Having in mind the rectangular geometry of the
building and its original purpose, the two long facades are completely closed, without any
windows. However, due to the specific position and length of the building, the expansion of the
building is an irrational option. To bring sunlight into the building, the architects designed a
metal roof with windows that would ensure proper illumination.

Figure 6. The floor plan of the Rotermann Grain Elevator, an industrial building
converted into an office building. The geometry of the building made it necessary
to develop a linear office disposition.
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The 100 meter long façade walls are structurally reinforced with metal straps which are
the leitmotif of the building – structural aesthetics through the use of metal details [8]. The
tower brings a contemporary note to the design with its sharp geometrical windows and metal
panels and functionally provides additional space to the entire building. The position of the
tower, which gives the impression that it erects just two stories above the roof, brings the
dynamic to the design. The Grain Elevator building shows a completely different approach to
revitalizing industrial heritage, the historic building is substantial, while contemporary design
solutions subtly blend in.

Figure 7. Rotermann Grain Elevator building with characteristic metal straps
that represent the leitmotif of the building.
3.3. Rotermann Quart from the Aspect of Urban Design
If we observe the Quart as a whole, the redevelopment has certain flaws that can be
improved, mostly from the urban design point of view. Designing new building extensions,
squares and converting an industrial site into a commercial area requires decent urban planning.
Lack of parking spaces is one of the main problems of Rotermann Quart, but also the lack of
urban design that is subordinate to humans. Free public spaces, recreational spaces, urban
furniture, integrated streets, and greenery are aspects that are always welcome, yet they have
no place within the Quart. Furthermore, when redeveloping urban spaces, the goal should be to
make the space suitable for all users without the exclusion of specific people groups [6]. By
converting the site into a commercial-centered area, Rotermann Quart has boosted the
economical background of the city, yet it has deprived the social background, a positively
redeveloped and converted area should aim to combine the two.
4. Discussion
When discussing the redevelopment and conversion of industrial sites, there are several
points of view from which we can determine whether the project is successful or not.
If we observe from the protection of built heritage point of view, there is no doubt that
the methodology used by the designers is thriving. Having different approaches and
philosophical aspects in combining contemporary architecture with historic buildings gives
good results because it increases the dynamic of the architectural landscape and provides a solid
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base for any future redevelopment project. Even though we can see different approaches in the
design process, every approach has the same goal – protection of built and cultural heritage and
bringing it closer to the general public.
If we observe from the urban design point of view, the site has a lot of space for
improvement. Differentiation of vehicle and pedestrian traffic, more urban furniture, and a
clearer layout of public and semi-public areas is recommended.
If we observe from the point of view which accelerates social, economic, and touristic
development, as well as the inclusiveness of citizens, there are also aspects that can be
improved. Being mainly commercial and business centered, with a few cultural and educational
contents, Rotermann Quart isn’t a place where every people group can be included. Commercial
based spaces did improve the economic aspect of the city, but the lack of educational and
sporting spaces, in combination with the lack of urban furniture and urban spaces, has decreased
the social aspect of the city, yet the bold redevelopment project has increased the touristic
potential of the site as it is a warm, safe and welcoming environment.
Conclusion
The urban regeneration and redevelopment of Rotermann Quart in Tallinn is an excellent
example of how a post-communist country can preserve and promote its industrial heritage. By
investing in the redevelopment of the site, the city of Tallinn has experienced an economical,
touristic and cultural growth, all the while educating the public on the importance of the
preservation of industrial architecture and a wide spectrum of opportunities when converting
historic buildings. Rotermann Quart is also an example of how industrial sites can be places of
popular culture, business, and accommodation, and how the right approach can improve the
sustainability of the site.
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ANALYSIS OF REVITALIZATION AND CONVERSION OF CULTURAL
AND HISTORICAL SITES ON THE EXAMPLE OF RENZO PIANO
BUILDING WORKSHOP-PATHE FOUNDATION
Jovana Vukanić1
University of Nis, Nis, Serbia

Abstract: Designing and building a new building in a historic city block is connecting
modern and contemporary architecture with existing historically significant buildings.
The Pate Foundation of the Renzo Piano Buiding Workshop design team is located in
Paris, France. The foundation is an organization dedicated to the promotion of
cinematographic art and the preservation of the heritage of director Jerome Seidou. In
the middle of the 19th century, there was a theater on this place, which was transformed
into a cinema, one of the first in Paris, with the next radical transformation in the 1960s.
The construction of the new building was completed in 2014 and covers an area of
2200m2. The subject of research of this paper would refer to the analysis of revitalization
and conversion of cultural and historical objects, in this case it is a combination of
history, art and technology. The analysis covers several scientific fields and the issue is
approached from several aspects. The aim of this paper is to use a detailed analysis of
the origin and development of all buildings on the site to indicate the ability of designers
that their architectural building can get a good aesthetic solution that fits into the
environment and does not disturb the cultural and historical significance of previous and
existing buildings.
Key words: Renzo Piano, Pathe Foundation, preservation, conversion, cultural
heritage, glass

1. Introduction
The design of the building for the Pathe Foundation by architect Renzo Piano combines
the preservation of the demolition and the new building in same time. The Jerome Seidou
Foundation was once the largest film equipment and production company in the world, and now
serves as an organization to promote the history and heritage of film and Pathe. The curved
form of the building, lined with glass and perforated panels is hidden from view behind the
historically significant facade, but protrudes above it, announcing its presence. And if the eggshaped structure seems to be squeezed between the surrounding buildings, ready to burst, it
actually has enough space to breathe to allow even the neighbors enough daylight and
ventilation. The foundation's new program includes showrooms, a 70-seat film screening room,
Pathe Foundation offices and an archive.

1
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2. Object analysis
2.1. Historical review
The foundation was founded in 2006 with the aim of creating a center in Paris that will
promote cinematography with the help of the historical collection of the company for the
production and distribution of film equipment, which was founded by the Pathe brothers in
1886. The building of the cinema was chosen as the new headquarters of the foundation, where
the Gobelins Theater used to be, with a cult facade that has been preserved to this day, which
can be seen in Figure 1 (Fig. 1). The facade on Gobelins Avenue has been restored and
preserved due to its historical and artistic value. There are sculptures on it, a man representing
a drama and a woman representing a comedy, by the famous sculptor Auguste Rodin, which is
why it is considered a cult building in the Gobelin area. [1]

Figure 1. Pathe Foundation, Renzo Piano, Paris, France: Gobelins Theater Facade
2.2. Type of intervention
The project required the demolition of two existing buildings in order to create an
architectural form of organic shape that corresponds to the location and its limitations. The
designers did their best to respond to the functional and representative program requested by
the Foundation, as well as to make the space surrounding the building better and more
functional. The foundation is conceived as a multidisciplinary space dedicated to the film
industry that meets all the needs of visitors. Within the building there are rooms for silent film,
exhibition spaces with the heritage of the center for research and documentation, as well as
rooms for various workshops and trainings. [1]
2.3. The concept of the revitalization solution
From an architectural point of view, two aspects especially characterize this Piano design.
The first important thing is the way the architect dealt with the problem of natural light, since
the foundation's headquarters is almost completely closed to other buildings, which can be seen
in Figure 2 and is located in one of the inner courtyards of the Gobelin area (Figure 2). . The
distance from the neighboring buildings did not allow openings on the facades of the newly
designed building, so the architect found a solution in a domed transparent roof over which the
last two floors with offices and a library are naturally lit, so natural lighting is necessary. The
remaining three levels above the ground where the permanent exhibition is located in the
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exhibition gallery, warehouses and archives do not require natural lighting, so the condition that
the facades do not have openings is met. [2]

Figure 2. Pathe Foundation, Renzo Piano, Paris, France:
Location of the building on the plot [2]
Another fascinating thing is how the designer managed to design the smallest possible
foundations of the building with a satisfactory shape, forming a buffer zone between the
existing buildings and the newly designed building, so as not to disturb the intrusion of natural
light and ventilation of existing buildings surrounding the yard (Figure 3). This facility causes
delight and surprise among visitors when they see an amazing building inside the courtyard that
is almost invisible from the street.
The new transparent façade immediately behind the restored façade represents the main
public entrance to the foundation (Figure 4). This so-called greenhouse offers a direct view of
the inner courtyard. In this case, the formation of such a facility is solely the result of location
conditions. The distance from the neighboring buildings, access to the plot and other location
conditions were well analyzed, everything was respected so as to create a more than pleasant
ambience that is naturally well lit and ventilated. Seen from the street, a discreet light can be
seen through the retained and renovated facade of the foundation's buildings, and in the evening
light penetrates.
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Figure 3. Pathe Foundation, Renzo Piano,
Figure 4. Pathe Foundation, Renzo Piano,
Paris, France: The relationship of the newly
Paris, France: Main public entrance to the
designed with the existing buildings [2]
Foundation [1]
2.4. The concept of spatial solution of the object
Architect Renzo Piano is behind the project of the new headquarters of the Jerome
Seidouk-Pathe Foundation. He designed a five-story shell-like building with 7000 protective
sunshades and an unusual way of using the material. In addition to the outer glass cladding, the
interior of the building is treated with a combination of wood and steel (Figure 5).

Figure 5. Pathe Foundation, Renzo Piano, Paris, France:
Combination of wood and steel in interior [8]
This rounded building of 2200m2 is integrated into an inner courtyard surrounded by
several Parisian buildings in the Gobelins area. On the first level there is a permanent exhibition
dedicated to the history of cinema. At the second level of the foundation, some of the first
cameras are on display. A total of 200 pieces of cinematographic equipment that follows the
development of the apparatus that Pathe sold from 1897 to the 1980s (Figure 6). The
foundation's collection also includes footage and photographs taken on sets and filming.
The marketing collection contains printed archives, film scripts, theater programs.
Exhibited on two floors, these temporary exhibitions will serve as an illustration of different
film cycles and allow visitors to discover a specific age, theme or director (Figure 7). [3]

Figure 6. Pathe Foundation, Renzo Piano,
Paris, France: Exhibition item [2]

Figure 7. Pathe Foundation, Renzo Piano,
Paris, France:Archive [2]

This architectural work is a great example of how an avant-garde building is inserted
into the historical environment, many call it an organic work and compare it to an armadillo
and it is considered one of the best Piano buildings.
2.5. The concept of a functional solution of the object
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As already mentioned, the ground floor of the building was formed inside a block of
buildings in the Gobelins area of Paris. It is of the transit type, it is possible to pass through the
ground floor from one side of the location and exit to the other side and the other street. At the
back of the location, connected to the ground floor, there is a garden with birches visible through
a glass wall (Figure 8).

Figure 8. Pathe Foundation, Renzo Piano, Paris, France: Ground Floor [2]
The space between the cult facade and the new building is used as a point of sale for
cinema tickets in the basement available to the public. The rectangular shape of that passage is
the only orthogonal shape in the base of the building, functionally used to accommodate the
external fire escapes.
Stairs from the ground floor lead to the basement, where there is a hall for showing silent
films with seventy seats (Figure 9). as well as an exhibition gallery that exhibits changing
settings, such as the exhibition of film posters from the beginning of the twentieth century. [4]

Figure 9. Pathe Foundation, Renzo Piano, Paris, France: Basement Foundation [1]
Figure 10 shows another gallery on the first floor, where film cameras and projectors are
exhibited, placed on a long platform without protective glass, so as such the whole exhibition
looks like a modern sculpture.
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Figure 10. Pathe Foundation, Renzo Piano, Paris, France: First Floor Foundation [1]
A small location with great limitations gave birth to a great object, which gives the
conclusion that necessity is the mother of invention.
The most transparent area of the building is the research center on the fifth floor, shown
in Figure 12, located in a vault with 32 parabolic arches made of glued laminated wood spanning
over 15 meters (Figure 11.).

Figure 11. Pathe Foundation, Renzo Piano, Paris, France: Fifth Floor Foundation [10]
The design team chose the construction of laminated larch, both because of its appearance
and beautiful effect in the interior, given that the construction is visible, and because of its
flexibility. An interesting thing about how dedicated the team was in making this work and how
much attention was paid to the smallest details is that the designer Sahlman went to a factory
for the production of this wood in Italy and inspected and approved each bow before it was
transported. to the location. Due to the limitations on the location, the largest arches had to be
delivered in two parts, so they were connected on the spot with steel screws and plates. One of
the details of the construction is shown in Figure 12 (Figure 12). The arches are tied in a steel
gutter, which runs along the perimeter of the building, because they could not directly rely on
the concrete shell that goes from the second to the fourth floor.
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Figure 12. Pathe Foundation, Renzo Piano,
Paris, France: Construction Detail [7]

Figure 13. Pathe Foundation, Renzo Piano,
Paris, France: Vertical cross-section [3]

The glass shell, which consists of double-curved glass, creates a domed roof opening 30
meters long. Seven thousand curved aluminum plates or slats form the outer cladding over the
glazing as well as the rest of the concrete structure and function as protection from the sun and
from neighbors. [5] In the vertical section shown in Figure 13. The arrangement of functions
by floors can be best seen, which has already been discussed. Two basement floors of
orthogonal shape, intended for visitors, and the ground floor where you can see through the
glazed part of the garden in the back of the location, above are three floors where you can see
that they have no window openings, and the last two integrated with the construction create a
magical interior and special you experience a play of light penetrating an object.
With this project, the neighbors from the buildings that got more natural light and a better
view from the windows around the perimeter of the location, are no longer looking at the
windows of the six-storey building that used to be there. The designers were guided by which
spaces they had to leave open, thus connecting directions, creating a concept and establishing
that the shape of the building must be rounded, with arched girders and construction so that all
neighbors have enough light and no one's comfort is disturbed. The intrusion of the sun's rays
and exactly which parts are open can be seen in the longitudinal vertical section (Figure 14.).

Figure 14. Pathe Foundation, Renzo Piano, Paris, France: Longitudinal vertical section [3]
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The entire building is covered with a perforated aluminum casing, hiding the transition
from the upper glazed layer of the building to the full concrete part. The transparency of the
perforation is not the same everywhere, it is 30% to the south and 50% to the north, in order to
establish a good balance of light penetration in the summer and winter months. [7]
Conclusion
The building, which features a long glass vault, covered with perforated aluminum panels
of organic shape that compare to an armadillo, has the title of one of Piano's best works. The
highest point of the building is concentrated approximately in the center of the location, where
it rises to five floors, and then dramatically descends to the ends, keeping a view of the neighbor
and access to daylight, while seeming almost invisible from the streets. This five-storey
building is characterized by a sleek design of bold shapes, excellent interior design, the way in
which the arched transparent roof lets in natural light in the building, as well as the overall
shape of the building.
The applied research showed that the development of the conceptual architectural and
urban design of the building is reflected in the solution of the urban functional and design
concept as well as in the selection of adequate materials. The location, planned content and
principles of work will be significantly used for the design of such facilities. The location on
which the facility was built dictated the conditions of construction and analysis of the
environment, and the importance of the neighboring buildings influenced the design and
selection of applied materials.
Today, such facilities have become responsible for a wider audience and wider public
access, so their availability is achieved through the field of entertainment, business, tourism
and the economic market.
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CHARACTERISTIC OF LATE ANTIQUITY AND ROMAN MORTARS
FROM THE AREA OF SARNENА SREDNA GORA MOUNTAIN
AND SOUTHERN FOOTHILLS (BULGARIA)
Ventseslav Stoyanov1*, Bilyana Kostova2**, Boyan Dumanov3***,
Zhivko Uzunov4***, Boyka Zlateva5****
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) „Lyuben Karavelov“
* MOI Academy; Faculty of Fire Safety and Civil Protection
** New Bulgarian University; Department of Natural Sciences;
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Abstract: This work deals with Roman (І–V c) and Late Antiquity (V–VІ c) mortars from
the area of Sarnenа Sredna Gora Mountain and southern foothills (Bulgaria). The Roman
samples were taken from the Roman villa complex Chatalka situated near Elhovo village.
The Late Antiquity samples were taken from a fortified settlement close to Gorno Novo
Selo village. To obtain a better characterization of mortars, they were: (i) attached to the
geological setting of the area, and (ii) studied with X-ray fluorescence analysis and
powder X-ray diffraction. Rock samples, as possible raw material for mortar preparation,
were studied as well. The obtained results show good knowledge of the environment for
both archaeological periods (use of local raw materials) and practically unchanged
methods of mortar preparation from the Roman age to the Late Antiquity.
Keywords: mortar, archaeological chemistry, Roman age, Late Antiquity.

1. Introduction
The Roman villa complex Chatalka location is near Elhovo village, Delimanova Niva
area (Fig. 1a). The villa complex is a settlement model with scattered residential and
commercial structures, significant plots of agricultural arable land, and a mound necropolis.
The archaeological structures on the earth's surface have been preserved - stone walls, masonry
with mortar [1].
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Near the Gorno Novo Selo village is the Late Antiquity (V - VІ c.) fortified settlement
(Fig. 1b), with preserved archaeological structures of stone church walls and fortress walls, both
with mortar masonry [2].

a)

b)

Figure 1. а) Roman villa complex Chatalka; b) Late Antiquity fortified settlement,
Gorno Novo Selo village.
Pre-Cambrian rocks are discovered at the Earth surface at both archaeological sites,
presented mainly from gneisses of the Ardenska group. Mesozoic Upper Cretaceous rocks from
the Volcanogenic-Sedimentary association (tuffs, sandstones, marls, and limestones) are
situated south (at 5-6 km) of the area of the Elhovo village. Upper Cretaceous rocks from the
Flishka carbonate formation (limestone, sandy limestone, marl, and sandstone) were discovered
in the area south (at 6-7 km) of the Gorno Novo Selo village [3, 4]. The stone walls in Elhovo
are made of limestone and in a small amount of sandstone, and those in Gorno Novo Selo - of
gneiss and single pieces of limestone [5]. The mineralogical composition of gneiss, limestone,
and sandstone samples was investigated.
The main objective of that paper was to characterize the Roman and Late Antiquity mortar
samples by defining the production recipe, and the raw material used. The mortar investigations
include chemical and phase composition and the ratio between the binder and the aggregate
determination [6, 7]. The studied rock samples were geographically related to the archeological
sites [5]. The rocks investigation aimed determination of raw materials used, thus presenting
additional information about the people’s environment knowledge during the relevant
archaeological period.
2. Samples and methods
2.1. Samples
Two mortar samples from the Roman villa complex Chatalka were examined: № 90 from
the residential/farm building wall and № 93 from the villa’s farm outbuilding. Three mortar
samples from the Late Antiquity fortified settlement near Gorno Novo Selo village were
investigated: №11 from the church wall, №14 (fortress wall), and №15 (south fortress wall).
The mineralogical composition of three gneiss samples from Ardenska group (1 from the
Elhovo village area, 2 from the Gorno Novo Selo area), five limestone samples (1 from Flishka
carbonate formation from the Gorno Novo Selo area, 4 from Volcanogenic-Sedimentary
association at south from Elhovo village) and one sandstone (from Volcanogenic-Sedimentary
association at south from Elhovo village) was investigated.
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2.2. Methods
X-ray fluorescent (XRF) analysis
The XRF analysis was performed by Micro-XRF Spectrometer M1 MISTRAL, Bruker
(Rh-tube, Peltier cooling, 30 mm², Si-drift detector (SDD), <150 eV with Mn Ka, collimator
0,1 mm to 1,5 mm), calibrated with external standards. The samples were Н3ВО3 tableted (1 g
sample + 0,5 g Н3ВО3). The measurement time for each tablet was 3 min [8]. The outer standard
(dolomite) was with following composition: 32,44 ± 0,11 % СаО; 20,03 ± 0,10 % MgO; 47,28
± 11,00 % CO2; 0,037 ± 0,004 % Al2O3; 0,017 ± 0,001 % Fe2O3; 0,0053 ± 0,0004 % MnO;
0,100 ± 0,012 % SiO2.
Chemical analysis
Moisture content determination: equal amount of the mortar was dried at the temperature
of 110 °С. The dry mass of the samples was determined using an analytical balance. CO2
amount determination: The powdered dried mortar samples were heated at 930 °С in a porcelain
crucible. The sample's CO2 losses were determined using an analytical balance. Determination
of binder aggregate ratio (B/A): the samples were solved with 1N HCl for 20 min. After the
acid treatment, the obtained solutions were filtered, the sediments were dried at 110°С and
weighed [8, 9].
Powder X-Ray diffraction (PXRD) analysis
The powder X-ray diffraction (PXRD) measurements were made by Empyrean,
Pananalytical, CuKα radiation (λ = 0,15418 nm) (operating at 40 kV, 30 mA) from 5 to 90 °2θ
with a step of 0,013 2θ, 30 s/step.
3. Results
3.1. Chemical analysis
The mortar samples were investigated by XFR analysis and the results are presented in
Table 1.
Table 1. Results of XRF analysis (mortar samples)
Sample, №

Major elements, wt%
MgO

Minor elements

Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO

Fe

Ti

Mn

S

Cr

Sr

Ba

Roman age
90

1,01

5,08

51,23 0,64 1,60 24,14 0,85 0,10 0,04 0,64 0,02 0,01

0,02

93

< LOD

7,54

34,36 0,48 2,09 33,99 0,91 0,10 0,03 0,48 0,01 0,01

0,03

0,04

Late Antiquity
11

4,10

8,94

48,97 0,30 1,79 28,41 1,36 0,14 0,05 0,01 0,01 0,02

14

2,05

8,61

45,48 0,28 1,40 32,08 0,59 0,07 0,02 0,04 0,01 0,01 <LOD*

15

2,74

7,93

58,30 0,22 0,77 23,83 1,30 0,12 0,05 0,02 0,02 0,02

*LOD – limits of detection

270

0,03

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

Table 2 shows the calculated CaCO3 (%) and Са(ОН)2 (%), and measured
binder/aggregate ratio (B/A). The obtained ratios are known and described in the literature [10].
Table 2. CaCO3 (%), Са(ОН)2 (%), and B/A ratio (mortar samples).
Sample, №

Sampling

CaCO3

Са(ОН)2

B/A

Roman age
90

residential/farm building wall

42,98

31,80

1:2

93

west wall of the villa

60,51

44,77

2:1

11

church wall

50,56

37,42

1:1

14

fortress wall

57,1

42,26

2:1

15

south fortress wall

42,42

31,39

1:2

Late Antiquity

3.2 PXRD
3.2.1. Rocks
The gneisses are composed of quartz, muscovite, albite, and microcline. Vermiculite,
which is a muscovite weathering product, was found in one of the samples [11]. The limestone
sample from the Flishka carbonate formation is composed of calcite and a small amount of
sandy fraction (quartz). The limestone samples from the Volcanogenic-Sedimentary association
consist of calcite and a various quantity sandy fraction (quartz +/- albite). The sandstone sample
from the Volcanogenic-Sedimentary association is composed of quartz, microcline, muscovite,
calcite, and clinochlore.
3.2.2. Mortars
Table 3 and Fig. 2 show the results from the PXRD analysis. All studied samples were
prepared from the three mortar's main components - binder, aggregate, and water. The binder
is composed of calcite only, the sulfate and hydraulic phases were not registered. The aggregate
in all samples is composed of silicate (quartz) and different aluminosilicate phases (Table 3).
Table 3. Results from the PXRD analysis (mortar samples)
Sample, №
Mineral

Chemical formula

References

90

93

11

14

15

Roman age

Late Antiquity

calcite

CaCO3

PDF#06-6528 [12]

+

+

+

+

+

quartz

SiO2

PDF # 06-1757 [12]

+

+

+

+

+

albite

Na(AlSi3O8)

PDF #89-6426 [12]

+

+

+

+

+

microcline

K(AlSi3O8)

PDF #19-0926 [12]

+

+

-

-

+

muscovite

KAl2(AlSi3O10)(OH)2

[13]

-

-

+

+

+
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Figure 2. PXRD patterns of samples № 90 (Roman age) and № 14 (Late Antiquity).
4. Discussion
The measured B/A ratio of studied samples are 1: 2, 2:1, and 1:1, known and described
in the literature [10]. The ratios 1:2 and 2:1 were established in both archeological epochs, and
only in Late Antiquity, a ratio of 1:1 was determined. These results do not show changes in the
recipes followed during the Roman and Late Antiquities.
It was assumed that for the Roman quicklime production, limestone rock from the
Volcanogenic-Sedimentary association was used. The aggregate in these samples is composed
of quartz, albite, and microcline, typical minerals for the host gneisses. Muscovite, a
characteristic mineral for the gneisses, was not registered. That rejects the possibility of
gneisses use as aggregate and determines sandstones as a raw aggregate material. The mineral
composition of the aggregate in the Late Antiquity mortar coincides with that of the gneisses.
That defines gneisses as a raw material for its production. Clay phases have not been identified,
which indicates the use of crushed fresh gneiss rocks for aggregate preparation.
The absence of sulfate phases in the studied samples shows no addition of CaSO4.nH2O
and environmental conditions that did not favor its formation [14]. The hydraulic phases can be
formed by adding clay rocks or crushed ceramics to the mortar. That defines limestone use for
mortar production, as no crushed ceramic has been found.
All the mortar samples have no hydraulic properties, although the production of hydraulic
mortar was well known in these archaeological ages [10, 15]. The geographical location of the
archaeological sites, the climatic conditions in the area, and the purpose for which the mortars
were used did not require it to have such properties. The presence of natural water sources Omurovska River and its tributaries, did not imply the need for construction of reservoirs,
requiring the use of hydraulic mortar. Previously obtained results from the study of mortar and
wall plaster of a Medieval reservoir [16] show selectively use of hydraulic mortar even within
the construction of a reservoir. They could also explain the absence of hydraulic components
in the studied mortars.
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According to earlier research [5], the Late Antiquity wall building rocks coincided with
the site host rocks (gneisses). Only single blocks of limestone in the fortress wall were observed.
The relief and type of the archaeological site - fortified settlement explain the preference of the
closest rock material for wall construction. Nevertheless, the transportation of limestones,
which deposit located a few kilometers south of the sites, was made. The use of limestone at
the wall building was limited – about 5%. Probably their transportation was related to the
quicklime preparation. Usually, the production of quicklime took place in the vicinity of
limestone quarrying [10]. The found transported pieces of limestone suggest the possible
quicklime production near the archaeological site. Only limestone and sandstone were found in
the Roman stone walls. The locality of that construction material is 5-6 km south of the
archaeological site. That requires the transportation of large volumes of rock masses. Limestone
and marble are the traditional building material for the Roman age. During the years, mining
skills and special tools for their processing have been created [10].
Conclusion
The investigations prove a good knowledge of the environment during the Roman age
and Late Antiquity. The mortar investigation shows the use of local rocks as raw materials, the
absence of hydraulic properties, and the use of recipes practically unchanged in both
archaeological periods. During the Roman age, the observance of traditions in construction was
shown, regardless of the need to transport a large volume of rock material. In Late Antiquity the use of locally situated rock materials and transportation of low bulks of rocks needed for
production proved.
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ЕКСПОНИРАНЕ НА МОЗАЙКИТЕ НА ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА
В ПЛОВДИВ
Благовеста Иванова1
Висше строително училище „Любен Каравелов“, София
EXHIBITION OF THE BISHOP'S BASILICA MOSAICS IN PLOVDIV
Blagovesta Ivanova1
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) “L. Karavelov”, Sofia

Abstract: The analysis presents the exposition and design of the Plovdiv Episcopal
Basilica’s mosaics in the museum space. The ways of creating the information
environment are considered and special attention is take to the children's corner. The
mosaics are located on two levels and on the second floor there are two areas of
cognitive and interpretative character. They are related to the interactive role of
visitors. In conclusion the Episcopal Basilica in Plovdiv is the best exposed cultural
monument in the region lately.
Key words: Episcopal Basilica in Plovdiv, mosaics, exposition, design, interaction
1. Въведение
Епископската базилика в Пловдив е най-значимата в региона и е една от найголемите на Балканския полуостров. Размерите й са показателни за ролята и значението
й за региона и за процесите от исторически и религиозен характер на Балканите през ІVVІ в. На 18.04.2021 г. след приблизително петгодишна активна реставрация мозайките са
представени в музеен вид. Именно начините на експониране и тяхната, може би, първа
оценка, са предмет на изследването. От гледна точка на администрането на музея,
подобно на повечето културни обекти в Пловдив, Епископската базилика се отнася към
Общинския институт „Старинен Пловдив“.[1] Oт 20.01.2018 г. тя е включена в
Индикативната листа за културно и природно наследство на ЮНЕСКО за Република
България като част от „сериен обект“[2] „Епископската базилика и късноантичните
мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия“. [3]
На сайта на общинския институт „Старинен Пловдив е представена скромна, но
достатъчна информация за типа на сградата, времето на създаването и функционирането
й, за археологическите разкрития и историята на проучването на мозайките. Много
1

Благовеста Иванова, доцент, д. изк.; катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата“,
Архитектурен факултет , ВСУ „Любен Каравелов“; e-mail: bg_fineart@abv.bg.
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съществен интернет ресурс е сайтът на фондация „Америка за България“ – фондацията,
с чиито средства е осъществена реставрацията, който излиза на преден план при
търсенето интернет. В него са представени атрактивни подробности, но не е отбелязан
„стопанинът“ на обекта. [4]
Експонирането на мозайките не е изследвано досега. Този елемент в опазването на
архитектурното наследство е съществен от гледна точка на достъпността и разбирането
за културната ценност. При експонирането на паметниците на културата е необходимо
те да бъдат представени максимално цялостно. Именно аспектите и постигането на
„целостта“ са от съществено значение за разбирането на видимата страна на запазените
части. С течение на времето в научната литература са разглеждани отделни въпроси,
свързани с археологията и художествената украса на базиликата, но експонирането
досега не е било специален предмет на изследователски интерес. [5] В музеологията
съществува единен методологически принцип, следван от специалистите, че материалът
е водещ при подхода към него. Иначе казано, във всеки отделен случай се подхожда
индивидуално според наличния археологически или художествен материал, който ще
бъде експониран. При експонирането на подови мозайки е известно, че те се експонират
хоризонтално на мястото, на което са открити. При невъзможност за експонилане на
място, в случаите на проектно решение сградата да не бъде възстановявана или
експонирана, мозайките се пренасят в музейна среда и се представят в зала със
съответните интерпретативни схеми – сгради, евентуални места на разкритията и пр. При
всички случаи решенията се вземат от екипа, който се състои от различни специалисти.
Смисълът е да се вземе най-доброто решение за оригинала и неговото представяне.
Технологичната страна на решението не е предмет на анализ в това изследване. [6] Сред
добрите примери за експониране на антични подови мозайки, които са върнати на
тяхното място са Св. София в София, Малката базилика в Пловдив, вила Армира в
Ивайловград. Сред много успешните случаи на експониране, но не на място, а в музейна
среда е възстановката на антична жилищна сграда във Византийския музей в Солун. В
този случай имаме подови мозайки, които са отделени от тяхното местонахождение и са
поставени в друг контекст. Предимството на експонирането на подовите мозайки от
Голямата базилика в Пловдив се състои в решението за експонирането им на място. В
случая контекстът се състои в останалите разкрити археологически находки, които са от
средновековието. Предимство в полза на съхранението и представянето на мозайките е
сложния реставрационен процес на тяхното разделяне и изграждането на защитно
покритие на две нива, което следва общата принципна схема на сградата, която е базилика.
2. Разположение, визия и достъпност
Защитното покритие на мозайките е изградено от сглобяеми стоманени
конструкции и външно следва размерите на разкритите части на базиликата.
Разположено е пред католическата базилика „Св. Лудвиг“ като височината на защитното
покритие справедливо е на нивото на разположените в съседство сгради.
Късноантичният римски културен слой е на дълбочина, поради което от нивото на
площада има стълбищен подход до входа на сградата. Той не е достатъчно ясно текстово
обозначен и често според посетителите входът на срещуположната фасада е приеман за
главен, въпреки, че е авариен. Очевидно разположението на сградата с мозайките е
разчетено на нейното самостоятелно въздействие, но разполагането на още две
самостоятелни тела на площадното пространство не подсказва на посетителя страната
на входа на сградата. Контрастното цветово решение на основната и приемните тела
въздейства разделящо върху съзнанието на зрителя. В двора на входното ниво е оформен
лапидариум.
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Фигура 1. Северна (задна) фасада на сградата на Епископската базилика в Пловдив.

Фигура 2. На преден план вляво: бизнес-пространство, вдясно: входно пространство,
между тях асансьор, на трети план вдясно: фасада на сградата (защитното покритие) на
Епископската базилика в Пловдив, пос по БНТ. [7]
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Ако направим сравнение с околното пространство на Малката базилика ще
отбележим различие в подхода при оформянето на защитното покритие като във втория
пример е подходено към условно изявяване на обема на оригиналната сграда. За разлика
от първия пример тя е ясно изявена в пространството като обем на трикорабна базилика
с характерно колоритно (червено) обособяване. Входът е през „южния кораб“, но затова
пък единното вътрешно пространство е разкрито убедително.

Фигура 3. Защитно покритие на Малката базилика в Пловдив.
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Фигура 4. Вътрешно пространство на Малката базилика в Пловдив.
Вдясно парапета на второто информационно ниво,
което е изнесено на колони към вътрешното пространство.
3. Вътрешно пространство на Епископската базилика
Поради спецификата на археологическия материал – два слоя мозайки,
експонирането им е разработено пространствено на две нива. Известно е, че подходът
към културното наследство е индивидуален, с оглед особеностите на паметника. В този
случай той е особено успешен. Използвано е развитието на хоризонталното експониране
във височина (двата слоя един над друг), което съответства на полагането на мозайките
във времето между ІV и VІ в. Първият етаж е богат на различни по тип и характер
възстановки. Вторият е решен като образователно пространство, което е паралелно
развито на оригиналите.
Огледът на мозайките е възможен благодарение на пътеките от прозрачен
материал, които са развити надлъжно и напречно. Обемът на базиликата е възпроизведен
пространствено с прозрачен материал, сгради като по-ранният храм на императорския
култ и средновековните жилищни сгради, са отбелязани при техните места с табели и
схеми.

Фигура 5. Разпределение на мозайките на първото ниво. Зоните за свободно
придивижване на посетителите са оцветени в по-тъмен нюанс.
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Фигура 6. Разпределение на мозайките на второто ниво. Зоните за свободно
придивижване на посетителите са оцветени в по-тъмен нюанс.
Значително място при експонирането имат движещите се възстановки. Една от тях
е посветена на строителството, начинът на живот и занаятите през античността и
средновековието. Подобни пластично-светлинни възстановки са направени върху
оригиналите със загуби – един етичен спрямо оригинала начин за ненамеса в оригинала
и запазване на автентичността на последния.

Фигура 7. Строителство на античен храм.

Фигура 8. Светлинна пластична
възстановка на загуби в оригинала.

Графичните цветни и черно-бели възстановки са свързани с линията на времето,
развитието на архитектурата в Римската империя, типологията на сградите, технологията
и техникита на мозайките, работата на археолозите и пр. Те представляват широк спектър
от информация за широката музейна публика. В тях е разгърната както обща, така и
конкретна проблематика, например за подбора на материалите във връзка с тяхното
предназначение. Съществен компонент при представянето на мозайките са коментарите
на тяхната символика.
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Фигура 9. Спираловидна рампа към второто ниво на експозицията.
Горното ниво на музея с експонирания втори слой мозайки представлява
своеобразно продължение в разширен и по-свободен характер на очертаната
проблематика. Достъпът до него е осъществен чрез спираловидна лека рампа.
Вписването й в пространството от страната на апсидата на храма е успешно решение,
тъй като тя кореспондира с формата на апсидата.
Тази част на експозицията е обединена около общата идея за птиците, които
представляват съществен дял от изображенията. Един от познавателните елементи е
видеостената с птиците от мозйките, но в живата природа. Следващ елемент е
развитието, задълбочаването и допълването на познавателната страна за птиците във вид
на тестове.
Към игрите с дидактично-познавателен характер се отнася и детския кът, наречен
зона на откривателя. В него са разределени няколко игри. Играта „Как е изглеждал
Пловдив преди години“ е предназначена за строителство на сгради от дървени
геометрични елементи. „Подреди своята собствена мозайка“ дава възможност за
рисуване възху мозаечен шаблон на интерактивна дъска. Сглобяемите „керамични“
елементи върху триизмерен шаблон предоставят възможност за откриване на скрито в
тях съдържание. Определянето на възрастта на триизмерни макети на кости е свързано с
работата на археолозите в некропола над базиликата. Запознаването на чуждестранните
посетители с гръцката азбука и съответствията й на латиницата представлява връщане
към времената на Византийската империя.
Една от най-впечатляващите игри е отгатването на гръцки думи. Детският кът е
затворен от стената на малките орнитолози и запознава с оптичните уреди при
наблюдението на птиците.
Интерактивните игри имат учебен характер и тяхното изпълнение довежда до
пряко общуване между участниците, които често пъти са на различни възрасти, с
различна степен на образование и интереси.
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Фигура 10. Дизайн на детския кът.

Фигура 11. Игра моделиране на керамични съдове.
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Фигура 12. Отгатване на гръцки думи.

Фигура 13. Сглобяване на керамични съдове и част от пространството на второто ниво.

Изводи
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Експонирането на мозайките в Голямата базилика е успешно, благодарение на
използването на комплексния подход. Той съдържа традиционно експониране на
оригинали, макети, текстове графични и светлинни възстановки. Пространственото
решение е съобразено със спецификата на материала. Представянето на мозайките на две
нива и едновременното представяне на паралелен (археологически и художестен) и
допълнителен материал (игри, задачи, история на технологиите, факти в исторически
контекст) е достатъчен и богато разгърнат за различните типове публика.
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ИНТЕРАКЦИЯ МЕЖДУ ИЗКУСТВО И АРХИТЕКТУРА
В ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО
Александра Иванова1, Стоян Дечев2
Висше строително училище „Любен Каравелов“, София
INTERACTION BETWEEN ART AND ARCHITECTURE
IN THE SQUARE SPACE
Alexandra Ivanova1, Stoyan Dechev2
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) “L. Karavelov”, Sofia
Abstract: Public area is considered in the present study in the form of squares and
landmarks in Sofia, places where citizens gather to share cultural life, a kind of "agora"
of the modern city. In 2019, Sofia Municipality implemented a competition under the
program "Outside" to support temporary art installations in an urban environment "Mausoleum". The winning project took place in 2020 in the form of the interactive
installation "One Man" by Venelin Shurelov. The competition, in turn, was transformed
by the professors of arts at VSU into a task for the development of projects for interaction
between art and architecture in the public area through models and visualizations of
students in Architecture. The task includes a study in order to create projects with
appropriate purpose, style and expressiveness of their artistic suggestion. The task is
dictated both by the problems of architectural modeling and by the creative challenge to
use and comprehend in a new way the purpose of the public square space.
Key words: visual art, architecture, public area

1. История на строежа на мавзолея на Георги Димитров.
Информацията за строежа на Мавзолея е изложена в синтезиран вид от източник,
цитиран на сайта на „Стара София“ [1]. След като на 2 юли 1949 г. Георги Димитров
умира, Политбюро на ЦК на БКП и правителството решава тялото му да бъде положено
в мавзолей на датата 10 юли. Той трябва да бъде изграден за 138 часа. За една нощ планът
му е изработен от Централната архитектурно проектантска организация с главен
проектант арх. Георги Овчаров и участие на арх. Рачо Рибаров и арх. Иван Данчов. ЦК
на БКП и Министерският съвет възлагат изпълнението на Главната дирекция на
1
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трудовата повинност — Софийска строителна област. Заедно с трудоваците, бригада от
архитекти, инженери, техници, скулптори, художници и работници от различни
специалности (600 души) са разпределени на 4 смени по 6 работни часа. Едновременно
с градежа, се поставя водопроводната, електрическата и специалната климатична
инсталация. На 6 юли стените са издигнати до 2 метра, на 9 юли Мавзолеят е изграден и
почти облицован, а на 10 юли напълно готов и декориран (фиг. 1).
Постройката е висока 12 м. и заема 560 кв. м. заедно с трибуната. Сградата се
състои от две камери, включени една в друга. Между тях е поставена климатична
инсталация. Вътрешната зала е с обем 1000 куб. м., обградена с изолационен коридор,
широк около 2 м. Външните стени са дебели 1.20 м. В средата на залата, в ниша малко
под нивото на площада, е положен на пиедестал ковчег за тялото. Четири прожектора
осветяват центъра на това пространство. Климатичната инсталация поддържа постоянен
микроклимат, т. е. температура около 15° при малка влажност.

Фигура 1. Мавзолей на Георги Димитров
(снимките са от официалния сайт на „Стара София“)
Извън темата за построяването и функциите на мавзолея (1949-1999), не без
значение е да се спомене за неговото също така бързо разрушаване в края на август 1999
г. по заповед на строителния министър от правителството на СДС Евгений Бакърджиев.
В публикация на Борис Попиванов [2] мавзолеят на Г. Димитров е разгледан като
политически символ на промяната в България през първото десетилетие след края на
социалистическия режим. Като такъв, той потвърждава известната от теорията на
идеологиите теза, че идеологическата промяна минава задължително през битка за
символите и тяхната промяна. Авторът аргументира собствен отговор на въпроса, защо
разрушаването на мавзолея се е случило точно през лятото на 1999 г. и как политическите
сили не са успели да го превърнат в израз на демократичното преобразуване на
модерната българска държавност.
В резултат на известните политически и исторически фактори, може да се направи
извода, че спомена за Мавзолея на Г. Димитров остава отворена тема и в този смисъл,
свободна за осмисляне, трансформация и интерпретации към настоящия момент.
2. Временни художествени инсталации на площадка „Мавзолей“.
През последните няколко години темата за превръщането на площадка „Мавзолей“
в интерактивно арт пространство се разгръща динамично в обществените среди и
институциите. Първата инсталирана творба на площадка „Мавзолей“ е организирана
съвместно с Австрийското посолство и Столична община – София с проекта “Бронзовата
къща” на художника Пламен Деянофф в чест на българското председателство на Съвета
на ЕС през 2018 г. Този проект става център на общественото внимание със спецификите
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на излагане на съвременно изкуство в публична среда и множеството дискусии за начина
на организиране на подобни временни експозиции [3].
В резултат на възникналите обществени дебати в края на 2018 г. Столична община,
чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Програма „Навън” [4] за подкрепа на
временни художествени инсталации на площадка „Мавзолей“ за 2019 г. Програмата е
приета в изпълнение на стратегията „София - творческа столица“, като подкрепя
финансово реализацията на иновативни произведения на съвременните визуални
изкуства в публичното пространство, които да подпомогнат създаването на нови
публики и отворен дискурс на среща с изкуството. Творческа комисия към Дирекция
„Култура” на Столична община, съставена от експерти в сферата на визуалните изкуства
и на урбанизма, оценява приетите предложения. Водещите изисквания към
произведенията са: висока художествена стойност и иновативност, които да помогнат за
по-голямо разнообразие и динамика в културния живот на София.
Постъпилите проектни предложения по програма „Навън“ са изложени в
експозиционното пространство на Триъгълната кула, филиал на Регионалния
исторически музей – София (фиг. 2). Поради засиления обществен интерес там са
представени всички 18 проекта, участвали в идейния конкурс, макар одобрените от
Творческата комисия да са два - „Мавзолеят“ на Васил Симитчиев и „Един човек“ на
Венелин Шурелов. По конструктивно-технически причини, първият няма да бъде
реализиран и е оттеглен от автора си. Инсталацията „Един човек“ е монтирана на мястото
на бившия мавзолей. Програма „Навън“ финансира проекта с 81 100 лв.

Фигура 2. Проектни предложения по програма „Навън“
(снимките са от официалния сайт на програма „Навън“)
Инсталацията „Един човек“ представлява 13-метрова фигура, изградена от модулна
стоманена, фермова конструкция и двустранно разположени LED екрани (фиг. 3). Към
екраните се подава динамично съдържание, което се генерира от специално създаден
алгоритъм в два режима. При първия се получава сигнал от две камери, разположени
върху фигурата. През определен интервал от време повтарящ се кратък запис от
видеонаблюдението се качва като фрагмент върху екраните, като всеки от тях е „уловил“
един или няколко минувачи. На всеки кръгъл час видео стриймингът се вдига в „цял
формат“ и позволява на зрителя да нанесе силуета си в контура на фигурата. Вторият
режим е генериран от анализ на информация за времето и данни за състоянието на
въздуха в София. “Един човек” е на разположение на града до декември 2021 г.
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Фигура 3. „Един човек“ (снимките са от официалния сайт на програма „Навън“)
3. Проекти за интеракция между изкуство и архитектура в публичното
пространство на студенти от специалност Архитектура във ВСУ.
Изследването е осъществено към НИЗ-проект ПРОСТРАНСТВО – СРЕДА –
АРХИТЕКТУРА – ИЗКУСТВО – ОПАЗВАНЕ, с ръководител доц. д. изк. Бл. Иванова. В
рамките на един семестър, доц. Ал. Иванова и ст. преп. д-р Ст. Дечев работиха със
студентите по проекти за временна художествена намеса на площадка-Мавзолей.
Практическият модул на научноизследователския проект съдържа следните задачи:
 Проучване на ситуацията, събиране на информация за историческото минало
на площадното пространство;
 Проучване по конкурс на Столична община от 2018 г;
 Генериране на идеи, подходи към нови авторски решения;
 Изработване на макети по авторски проекти за временна намеса в
пространството на площадката на Мавзолея;
 Подбор на технологии и материали за изработване на макетите.
Във връзка с настоящото изследване ще бъдат разгледани три различни като
насоченост проекта на студенти от втори курс, специалност Архитектура: Александър
Недев, Асен Илиев и Илиана Романова.
Проект на Александър Недев
Основната идея е да се монтира паметник с лека конструкция на мястото на
мавзолея (фиг. 4). Концепцията на студента е репликата да съхрани паметта за мавзолея
на Георги Димитров „за добро или лошо“ (изразът е на студента). Последвалите
коментари от страна на преподавателите са основно в положителен план, като е изразено
одобрение за частичната реконструкция на фасадите. Студентът предлага две решения
за вътрешната площадка на съоръжението: а) пространство-сцена за културни събития и
б) монумент с водна площ, изразяващ идеята за пречистване. Поставените въпроси от
преподавателите са по заданието, което е за временно съоръжение, а предназначението
на един монумент предполага дълговечност. Ако концепцията се преосмисли във връзка
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с нетрайността на “построеното за вечни времена”, бутафорността и временността,
заложени в идеята на проекта биха били плюс. Остава отворен въпроса от какви
материали се предвижда изпълнението на макета.

Фигура 4. Визуализации на Паметник на мавзолея, автор: Александър Недев.
Проект на Асен Илиев
Разработен е самостоятелен архитектурен обем на мястото на бившия мавзолей.
Сградата е вписана в квадрат със страна 25 м. и височина 12 м., с наддаване на северната
фасада, срещуположна на Двореца (фиг. 5). Оформени са две симетрични крила и
междинни проходи (галерии). Използвани са редици колони, с квадратни сечения с
размери 50/50 см. Идеята в така обособените галерии е да се разположат кръгли
скулптури, например на музите. По този начин ще се обогати пространството между
Градската художествена галерия, Националната художествена галерия в Двореца и
Народния театър. Покритото пространство може да бъде използвано за разполагане на
сцена и места за зрители (камерни концерти, изложби), места за сядане и консумация
(балове, сватбени тържества и др. събития). Северната фасада предполага оформяне на
затворени пространства за сервизни помещения (за складиране, захранване с ток и вода,
тоалетни помещения и т.н.).
Коментарът по отношение на представения от студента проект е върху условието
за създаване на съоръжение с временен характер. Условието е продиктувано от
желанието да се използва травматичното пространство, но и същевременно да не се
забравя и замита под килима тази част от тоталитарната ни история. Предложения проект
напомня масивно строителство и съветът към студента е да се трансформира в сглобяемо
съоръжение.
След Баухаус и Модернизма архитектурата се изчиства от декоративността и
украшателството, а идеята за Музите препраща по-скоро към Неокласицизма. В този
смисъл те не подхождат на едно временно съоръжение, което е произведение на
съвременността. Подземията могат бъдат използвани като депо за художествените
произведения, които са собственост на СГХГ (Софийска градска художествена галерия),
което също може да даде допълнителна насока за такъв вид “Временен музей”. В тази
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връзка функцията по-скоро следва да бъде еднозначна, така по-ясно ще се дефинира и
основанието за формата на сградата.

Фигура 5. Визуализации на Обреден дом, автор: Асен Илиев.
Проект на Илиана Романова
Реализиран е идеен проект, представен под формата на макет. Съобразен със
заобикалящата го историческа среда, той ще изпълнява функцията на културен център.
Композицията и цялостната му визия представят идеята за масовото презастрояване в
централна градска част на София (фиг. 6). Функцията произлиза от необходимостта за
изява на различните видове изкуства, в съвременен и общодостъпен вариант. Културният
център е съвкупност от три сглобяеми постройки, поставени една над друга. Това
решение ще предложи нов изглед към Царския дворец, който е в непосредствена близост.
Предвижда се първото помещение да се използва от нереализирани като
професионалисти художници, които да могат да изложат творбите си и да представят
себе си в централна градска част пред многобройните преминаващи граждани и гости на
столицата. По този начин ще се разшири кръга на публиката, до която би достигнало
тяхното изкуство. Самото помещение е с локация в центъра на повдигнатата област,
което поставя допълнителен акцент върху постройката. Непосредствената близост до
градската градина е ключова и се планира отцепеният повдигнат терен да бъде приобщен
към нея, с възможност за изява на скулптори, които да излагат своите творения и на
карикатуристи, които да предлагат своите умения на разхождащите се. Второто
помещение е предвидено за музиканти-непрофесионалисти, за които до момента няма
регламентиран и достъпен начин за изява. Издигнато е на по-високо ниво, за да позволи
видимост към изпълнителите. В допълнение, всеки ще може да се качи в самото
съоръжение и да се наслади на музиката отблизо. Третото пространство е предвидено за
артисти в областта на танцовото изкуство. То ще бъде оборудвано с огледала и ще бъде
подходящо за тренировки и представления, а остъклените стени ще позволят
наблюдение на събитията и от двете страни на постройката. Предвижда се сградата да се
стопанисва и охранява от общината, като това ще осигури безпроблемно ползване от
всички заинтересовани, без опасност от унищожаване.
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Основният проблем в така представения проект е макетът, който не подава
достатъчно информация за разположението на конструкцията по отношение на терена и
околната среда. Той следва да бъде довършен с оглед на ситуирането му в нея.

Фигура 6. Автор Илиана Романова – макет на културен център
(снимка Ил. Романова).
Изводи
Поставянето на реална конкурсна задача в хода на обучението на студентите по
Архитектура не е новооткрита практика. Интересното в случая е изследователското
начало и предоставянето на повече свобода за намиране на авторски решения от
студентите. Демонстрираните резултати са потвърждение за правилността на този
подход и разкриват индивидуалния прочит по поставената задача. Тя няма за цел да
генерира реално осъществими проекти за временна художествена намеса в конкретното
екстериорно пространство, а да развие творческия потенциал на студентите,
изследователското начало, както и да поощри диалога студент-преподавател, толкова
полезен в методическо и професионално отношение процес. Не на последно място
осмислянето на едно травматично за историческото ни минало място като площадката
на Мавзолея, е заявка за гражданска позиция, един много значим фактор за
професионалната реализация на бъдещите архитекти.

[1]
[2]

[3]

[4]
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ЦЕНТРАЛНИ СОФИЙСКИ ХАЛИ –
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА В СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА
Христина Грозданова1
Регионален исторически музей, София
THE CENTRAL SOFIA MARKET HALL –
CULTURAL MONUMENT IN URBAN ENVIRONMENT
Hristina Grozdanova1
Regional History Museum, Sofia

Abstract: The central Sofia Market Hall are without a doubt among the most valuable
and beautiful, relatively well-preserved cultural monuments in the heart of the capital.
Although the building is well known, the number of studies on it is not large. The
unification of the preserved and accessible documents and drawings in The Central State
Archives, related to the initial project of arch. N. Torbov with the construction, as well
as documentation of the restoration and reconstruction made almost 90 years later, and
archival photographs from the archives of Regional History Museum-Sofia of the changes
in the interior over the years, is important and necessary. Such a study is particularly
relevant in view of the urgent need for restoration and preservation of the monument in
the best possible way in accordance with its current status and condition, as well as the
needs of the modern urban environment.
Key words: history, documents, preservation, restoration, modernity, architecture
1. Въведение
Централните Софийски хали са сред най-красивите и впечатляващи съхранени
архитектурни паметници в центъра на София. Тя е част от един архитектурен комплекс,
където се намират и други подобни забележителности, сред които сградата на „Св.
Синод“, „Синагогата“, бившата Централна минерална баня, бившето казино и др.
Въпреки наличието на немалко спомени за разрушаването на безспорно ценни сгради и
неусетното постепенно изгубване на автентичния вид на града, създаден благодарение
на архитекти, чиито имена помним и честваме до днес, също така е редно да обръщаме
поглед към добрите примери. Макар с всички белези на времето, вече 110 години халите
остават важен търговски център в сърцето на града, устояват на динамичните промени
на живота и потребностите на жителите и посетителите на столицата.

Христина Грозданова, докторант, Факултет за изящни изкуства, катедра „Изкуствознание“, Национална
художествена академия, ул. Шипка 1, София; e-mail: hristinart@gmail.com
1
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Събирането и обобщаването на наличната информация, както относно историята и
изграждането на Централните софийски хали, така и последвалите през годините
реконструкции, представлява интерес с оглед актуалността на проблема. Едно поизчерпателно и пълноценно проучване на всички съхранени документи, чертежи, прочит
и датиране на архивните фотографии и сравнителен анализ на историята и
реконструкциите на сходни сгради на други места, би могло да бъде предмет на следващо
изследване. Целта на настоящото е да очертае историята за изграждането на един от найценните запазени паметници на културата и съхранението му в центъра на съвременната
столицата, като обедини основните източници на информация – публикации, документи
от ЦДА и Столичния архив, архива на НИНКН, архива на Регионален исторически музей
– София. Поради естественото влошаване на състоянието на сградата в следствие на
времето изминало от последната намеса, реставрация приключила 2000 г., през
последните няколко години неколкократно бива повдиган въпроса за все по-неотложната
нужда от реставрация. Независимо от това, че ценната сграда вече повече от 20 години е
частна собственост, закрилата и от държавата като паметник на културата продължава
да налага осъществяването на всяка следваща намеса по нея да бъде съобразена със
закона и всички изисквания за опазването и. Благодарение на това, задължително
съхраняваната документация за всяко внасяно предложение е още един извор на
информация, както относно историята на паметника, така и относно детайли свързани с
всяка негова реставрация и реконструкция.
Въпреки значимостта на красивата, емблематична и без всякакво съмнение, скъпа
за всички жители на столицата сграда, паметник на културата от национално значение,
броя на изследванията и публикациите за нея не е голям. Това, разбира се, не означава,
че липсват проучвания на различни тясно специализирани теми свързани с нея. Такива
има например относно наличието на археологически останки, съхранени още от
построяването и до днес в подземния етаж. Също така в архиви са съхранени проучвания,
както на историята, така и архитектурните и инженерни особености, изследвани от
архитекти и експерти по различни поводи през годините.
2. Основни източници на информация. Литературни данни за историята на
Централни Софийски хали.
По повод годишнина от откриването на Халите е издадена малка брошура,
озаглавена „Седемдесет години Софийски покрит пазар – Централни хали“2, в която
кратко е представена тяхната история. В нея са приложени няколко черно-бели архивни
фотографии и актуални към тогавашния момент цветни фотографии.
Няколко години по-късно, през 1988 г. халите се споменават в две статии на арх.
Христо Ганчев, който остава сред най-добре запознатите с паметника изследователи и
до днес. Той пише отново по темата и през 2000 г. когато приключва и последната
реставрация на сградата, в чиито проектантски екип участва. В публикацията, посветена
на европейските влияния в българската архитектура между 1878 и 1919 г., той отделя
няколко изречения на тази сграда, както и на всяка от останалите посочени като примери.
Пише, че при изграждането на плановата композиция, благодарение на използваната
конструкция е постигнато интегрално единство на пространство и функция.3 Това
действително е едно от най-важните и характерни постижения на арх. Наум Торбов.
През 2012 г. Станчо Веков споменава халите като пример, разглеждайки развитието
на националната архитектура в „1.4. Движение за национална архитектура. Национално
2

„Седемдесет години Софийски покрит пазар – Централни хали“. ЦДА.
Ганчев, Хр. и Г. Дойчинов. Европейски влияния в българската архитектура 1878 – 1919 г. Сп.
Архитектура. 5/2000. С., 2000.
3
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романтично направление.“ в своята монография „Реконструирани пространства“.4
Първите източници на информация относно първоначалния замисъл и облика на
Централните Софийски хали са съхранените оригинални чертежи на арх. Наум Торбов.
„В обекта Централни хали арх. Наум Торбов, съзнателно загърбил историческите
планови схеми, постига пълно съответствие между план и функция на сградата, като
използва модерни метални конструкции за покриване на големи пространства с обилно
горно осветление.“5
Сред сравнително малък брой изследвания, посветени на Централните Софийски
хали, попада и публикация на Йешим Актуглу за покрива на сградата. Авторката
представя описание на впечатляващата конструкция и документира актуалното и видимо
състояние при посещение към 2017 г., без да се позовава на историческа справка,
литературни данни или документи. 6
Една от последните публикации, където за първи път са представени интересни
архивни фотографии и са отбелязани най-важните моменти свързани, с историята на
сградата от нейното изграждане до наши дни, е каталогът на изложбата „Трима
архитекти юбиляри“.7 Тя е организирана от Регионален исторически музей - София, по
случай честването на годишнини от рождението на трима от най-значимите архитекти
изградили облика на столицата. Сред тях е арх. Наум Торбов, чието дело са Централните
Софийски хали, които кураторът на изложбата – доц. д-р арх. Валентина Върбанова
определя като най-значимата му творба и един от най-добрите образци на
„неовизантика“ в София. Тя пише, че сградата е новаторска по дух и стил, и в нея за
първи път у нас е приложена метална конструкция в обществена сграда и вътрешното
пространство от 3200 кв. м. е покрито с оберлихт. Първоначално поместените вътре над
170 магазинчета са разделени с ниски прегради. През 60-те и 70-те години на XX век
добавянето на окачени тавани, обличането на колоните и наличието на неподходящи
витрини значително променят интериора. 8
2. Анализ на избрани архивни документи, свързани с историята на
Централни Софийски хали.
2. 1.Оригинални чертежи на арх. Наум Торбов
Най-ранните и интересни документи, важни за настоящото проучване, след тези
удостоверяващи намерението и решението за изграждане на покрит пазар в бързо
развиващата се по това време столица, са съхранените автентични чертежи на арх. Наум
Торбов. Те се пазят в Софийския архив при ЦДА. На единият от тях ясно се четат красиво
изписани от архитекта надписи: ПРОЕКТЬ ЗА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ ХАЛИ ГЛАВНО
ЛИЦЕ- УЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“, както и датата юни 1907 г. под подписа. На друг
чертеж – „НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ“ също така виждаме и дата с одобрението от
Министерство на Софийската община от 5 март 1908 г. В него ясно се вижда и формата
на несъществуващия днес автентичен фонтан.

4
Веков, С. Реконструирани пространства. Т I. ВСУ „Черноризец Храбър“. Университетско издателство.
2012.
5
Веков, С. Реконструирани пространства. Т I. ВСУ „Черноризец Храбър“. Университетско издателство.
2012. с. 32-33.
6
Aktuglu, Y. The definition of the unique roof structural system of central sofia market hall, together with its
architectural design. International scientific conference BASA 2017.
7
Върбанова, В., С. Лостова-Топалова, Т. Петрова и П. Панов. Регионален исторически музей – София.
С., 2020.
8
Върбанова, В., С. Лостова-Топалова, Т. Петрова и П. Панов. Регионален исторически музей – София.
С., 2020. с. 15-17.
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Фигура 2. Оригинален одобрен чертеж
подписан от арх. Наум Торбов. 1908 г. ЦДА.

Фигура 1. Оригинален чертеж подписан
от арх. Наум Торбов. 1907 г. ЦДА.

Доц. д-р арх. Валентина Върбанова пише, че “за съжаление липсват двете кули,
които фланкират часовниковата кула над централния вход”, които навярно са разрушени
при земетресението през 1928 г. 9 Любопитно е отсъствието на такива кули в чертежите
на арх. Наум Торбов от 1907 – 1908 г., както в най-ранните открити архивни фотографии
от периода на изграждането на постройката и тяхната видимо вторична поява.
2. 2. Допълнителни часовникови кули на фасадата на Централни Софийски
хали. Анализ на документи и архивни фотографии.
Също така интересни са някои запазени писма и документи, свързани с избора и
закупуването на механизмът на часовника в кула. Едно от писмата разкрива в известна
степен времето на поява на двете допълнителни кули, което със сигурност е след
откриването на халите през 1911 г. Изпратено на 10 май 1912 г. от Бийл, Швейцария, след
приветствието към градската администрация, то гласи, че изпращащият прилага оферта за
цялостна система от часовник за кула, допълнителни часовници и сигнални устройства.

Фигура 4. Архивна фотография на
кулата за часовника. 1911 г.

Фигура 3. Писмо от първата компания за
изработка на часовници за кули, църкви и др.
до градската администрация на София. 1912 г.

Фигура 5. Архивна фотография на
двете допълнителни кули с
часовници след 1912 г.

9
Върбанова, В., С. Лостова-Топалова, Т. Петрова и П. Панов. Регионален исторически музей – София.
С., 2020. с. 15.
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Споменатите две допълнителни кули могат да се видят на различни архивни
фотографии и картички, които са от различни периоди, съдейки по наличието или липсата
на трамвайни релси пред централната фасада, появата на различни превозни средства, като
колела или файтони, или различните костюми при различните примери. По всяка
вероятност, преминаващата на улицата пред сградата кола в една от фотографиите където
двете кули все още съществуват, е Фиат. Той е сред най-масово произвежданите
автомобили между 1936-1955 г. и е срещан в София по това време.10 Това означава, че
кулите навярно са съществували и по-късно. Възможно е да са разрушени, когато през
април 1944 г., „при бомбардировка на столицата от англо-американски самолет
търговската част на халите е повредена и те преустановяват стопанската си дейност“ или
в следствие на същото да са премахнати при последвалия ремонт.11

Фигура 6. Архивна фотография на Централни Софийски хали с допълнителните
часовникови кули между 30-те и 50-те години.
2.3. Първоначален замисъл и автентичен облик на Централни Софийски хали
С оглед на упоменаването на Централните Софийски хали като Софийски покрит
пазар, интерес представляват и други ранни архивни фотографии, които действително
разкриват първоначалния замисъл и облик на интериора съвсем буквално като пазар под
покрив. Виждат се отделни сергии с височина до около кръста на човешките фигури и
подредени зад тях по-високи рафтове. Липсват прегради, стени или каквито и да е други
конструкции в просторното общо пространство. Неговата цялост не се нарушава по
никакъв начин. Тънките метални колони, иновативното за времето си прилагане на
метална конструкция в подобна по обем и предназначение сграда и покрив с оберлихт,
споменавани многократно от всички изследователи и архитекти, писали по темата за
халите, създават усещането за лекота и откритост. Наличието на подобна сграда
предоставя за първи път до тогава всички удобства, липсвали на търговците, значително
повишава качеството и условията на работа за тях, както и възможностите за съхранение
на нетрайни продукти. В същото време запазва усещането, характерно именно за пазара
на открито, за съвместяването на различни стоки и търговци на едно място, в случая в
едно общо пространство.
10
Информация от постоянната експозиция на НПТМ и изложен там модели Фиат 500 „Тополино“ и
„Месершмит“.
11
„Седемдесет години Софийски покрит пазар – Централни хали“. ЦДА.
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Фигура 7. Архивни фотографии. РИМ-София.
„Не само като архитектурна забележителност, не само в хубавата външност и
добрата рентабилност е значението на Покрития пазар. Той има и голяма общественовъзпитателна роля. Такъв е замисълът на напредничавите български общественици,
когато осъществяват построяването. С откриването на Халите в центъра на столицата се
поставя началото на подобряването и хигиенизирането на търговията с най-податливите
на разваляне хранителни продукти – риба, месо, масло и др. … За правилното развитие
на покрития пазар още с откриването му се определя район, в който се забранява да има
месарски магазин. По такъв начин Централните хали се оформят като голям търговски
обект с около 269 наематели.“12
Както личи от архивните фотографии, макар днес на пръв поглед да звучи смешно,
действително несравнимата разлика в условията за работа на месарите е важна стъпка.
В подземното ниво на халите тогава се намират и първите хладилни камери в София.13
За същото говори и големият масив от съхранени документи от периода, свързани
именно с този тип търговия. Единственият подобен по обем неин аналог е последвалата
години по-късно документация относно навлизането на банка в разглежданата търговска
площ.
2.4. Реконструкции, реставрации, промени на интериора и функционалните
принципи на Централни Софийски хали
През годините интериорът на Централните Софийски хали търпи многократно
съществени промени. Тяхното по-детайлно проучване е значително по-лесно след
обявяването на сградата за паметник на културата или архитектурно-строителна и
художествена недвижима културна ценност от първа категория – национално значение,
тъй като това налага и задължителното прилагане на съответната документация не само
към всяка осъществена намеса по нея, но и съхранението на всички предложения за
такива в архив. Въпросите свързани с нейните реконструкции преди това също са
предмет на изследване поради същата причина. Благодарение на това резултатите от
проучванията на все повече експерти могат да бъдат събрани и систематизирани по-лесно.
През 1940 г. халите се преустройват, като се запазва напълно архитектурния вид. В
следствие на повреди след бомбардировката през 1944 г. се налага ремонт. През 1948 г.
Централните хали преминават под ръководството на градското предприятие за търговия
с хранителни стоки „Рила“, а от 1 април 1966 г. са самостоятелно предприятие. 14
Съхранени архивни фотографии документират процеса на едно от най-ранните и много
съществени преустройства на интериора на Централните Софийски хали. На тях се
вижда отстраняването на автентичната подова настилка, изграждане на масивни стени
12

„Седемдесет години Софийски покрит пазар – Централни хали“. ЦДА.
Върбанова, В., С. Лостова-Топалова, Т. Петрова и П. Панов. Регионален исторически музей – София.
С., 2020. с. 15.
14
„Седемдесет години Софийски покрит пазар – Централни хали“. ЦДА.
13
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по цялата дължина в централната част, както и напречно в северната и южната част и
облицоването им с плочки. Колоните са удебелени. Това без всякакво съмнение е в пълно
противоречие с първоначалния замисъл на арх. Наум Торбов за интериора на
Централните Софийски хали, който съвсем ясно е разкрит в неговите проекти и според
приложените архивни фотографии е успешно реализиран. За съжаление това не е
последната подобна намеса в интериора на сградата.

Фигура 8. Архивни фотографии РИМ-София.
По-късни архивни фотографии, както личи от високият до тавана транспарант по
повод честването на 9 септември, разкриват още един от етапите на преустройство на
интериора. Прави впечатление допълнителното удебеляване на колоните и скриването
на металната конструкция в тях. Преградите между отделните търговски обекти са много
високи и не позволяват свободното преминаване на светлина през помещението.
Допълнително са монтирани големи осветителни тела, които висят над централната част.

Фигура 9. Архивна фотографии. ЦДА.

Фигура 10. Архивни фотографии. Централни хали. 1981. ЦДА.
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През 1970 г. започва цялостната им реконструкция. В чест на Х партиен конгрес
Централните хали са отворени на 17 април 1971 г. Те са най-големият търговски обект в
страната и на Балканския полуостров. Имат обща площ 5 000 кв. м., а търговската е 2850
кв. м. 15
При последвалите преустройства, първоначалният замисъл на интериора на
сградата е напълно заличен. От нейната ажурност и лекота почти не остава следа.
Настилките са заменени, изградени са нови стени, голяма част от прозорците са закрити,
изграден е допълнителен етаж. Многократно споменатата метална конструкция,
осигуряваща навлизането на естествена светлина в цялото единно пространство на
сградата, е покрита и напълно невидима, колоните вече са многократно по-дебели,
правоъгълни и облицовани. Цялата тази великолепна конструкция напълно губи своите
функции. Поради монтирането на окачен таван осветлението е изцяло заменено с
изкуствено. На някои фотографии можем да видим единствените спомени за
първоначалната идея на архитекта да проблясва през едва виждащите се прозорци
закрити от нови конструкции и високи витрини.
Следващият период от историята на една от най-ценните и впечатляващи сгради,
сред комплекс от архитектурни ценности, е белязан от дълъг период, който от
постепенно запустяване достига до интензивна разруха. Жителите на столицата си
спомнят как до неотдавна сградата на Централните Софийски хали е в действително
застрашително състояние и дори е заградена с предпазни огради.
През 1999 г. е изготвен проект за „Реконструкция, реставрация и адаптация на
Централни хали – София“ от екип архитекти с участието на арх. Христо Ганчев. Навярно
това е и една от предпоставките той да остава един от най-добре запознатите с нейната
история, с устройството и първоначалния замисъл на арх. Наум Торбов. В резултат на
завършената през 2000 г. реставрация на сградата, видимо е направен опит за
възможното към момента възстановяване на първоначалния облик и замисъл на
интериора. Днес цялата метална конструкция отново е видима, колоните отново
изглеждат както на най-ранните архивни фотографии и оберлихта е възстановен, като
всички конструкции и материали са оптимизирани и осъвременени.
Въпреки всички изброени предимства на осъществения проект, все пак той също
нарушава съществено първоначалния архитектурен замисъл на интериора с
изграждането на допълнителен етаж. Независимо от това, че технически е несравнимо
по-добре планирано и изпълнено, по същество, спрямо съвременните разбирания за
неприкосновеност на автентичния вид на подобна сграда, то е също така неприемливо.
Разбира се, от друга страна подобни решения, взимани съобразно законовите рамки към
момента на работа, са оправдани с оглед оцеляването на подобна ценна сграда в
условията на динамично променящите потребности и необходимостта от намирането на
баланс между опазване и пълноценно, финансово оправдано функциониране, особено в
случаите когато тя е частна собственост. Наличието на този, макар и чужд на
първоначалния проект етаж, увеличава търговската площ и навярно има за цел
акумулирането на по-голям финансов ресурс, което от своя страна би следвало да бъде
от полза за поддържането на сградата.
При по-подробно разглеждане на показаните до момента архивни фотографии
прави впечатление наличието на пластичната украса над арковидните прозорци и
входовете в интериора на сградата дори след най-радикалните намеси в интериора поне
до средата на миналия век. Дори в една от архивните фотографии е уловен момент на
ремонтна дейност и измазване около тези декоративни елементи. Днес тази украса е
премахната и заменена, като арките са маркирани с плочки. При наличието на достатъчно
информация относно тази декорация, навярно тя също би могла да бъде възстановена.
15

„Седемдесет години Софийски покрит пазар – Централни хали“. ЦДА.
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Фигура 11. Детайли от архивни снимки. ЦДА.

Фигура 12. Плочки маркиращи арките около прозорците, където декоративната релефна
декорация е напълно заличена. 2021 г
Също така, прави впечатление различния подход спрямо сходни елементи на
фасадата на сградата. Арковидните каменни корнизи над прозорците на цялата западна
и половината от северната и южната фасада са измазани с мазилка. Разликата между
автентичните, реставрирани детайли и покритите с мазилка е най-видима на местата
където има редуване на покрити и непокрити участъци и разкрива еднозначно наличието
на камък под мазилката.
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Фигура 13. Централни Софийски хали.
Неизмазан и измазан арковиден каменен корниз. 2021.
При посещение на халите през зимните месеци от пребиваването на търговци и
купувачи с връхни дрехи в закрития пазар, може да се заключи, че макар и с вложените
нови, съвременни материали при последното преустройство, сградата не е особено
енергоефективна. Това е още един от най-сериозните въпроси възникващи спрямо
подобни ценни сгради.
През 2020 г. „Хоум Бейсик“ ЕООД изготвя проект за „Вътрешно преустройство
на ниво 0,00 и ниво + 4,00 „Централни хали, гр. София“ с възложител „Централни хали“
ЕАД. Той не предвижда промени и намеси по фасадите, в сутерена на сградата, външното
и тротоарното пространство около нея, функционалната схема на сградата, носещата
конструкция на сградата и вертикалната планировка. Предлага се пребоядисване на
оригиналната видима конструкция на сградата, на плочките по стените, на металните
профили на павилионите и на металната конструкция на всички стълби, свързващи
партера с нивото на галерията, поставяне на нова самонивелираща се настилка, подмяна
на съществуващи павилиони, цялостен ремонт на тоалетните и др. 16 Проектът не е
осъществен.
2.5. Сравнителен анализ с избрани сходни сгради в исторически план
След сравнително изчерпателния преглед на историята на сградата от нейното
изграждане, през по-големите преустройства до наши дни, с оглед пълнотата на
изследването, тя трябва да бъде поставена и в контекста на историята на други сходни
по тип или функция паметници, както в България, така и по света. Както пише доц. д-р
арх. Валентина Върбанова, арх. Наум Торбов е автор и на градските хали в Стара Загора
и Плевен, които за съжаление са разрушени, също както и редица други негови сгради в
центъра на София.17 Не само в България, но и в други европейски страни има примери за
разрушени ценни сгради, изгубени в сблъсъка с нуждите на забързания, разрастващ се
град. Разбира се, между унищожаването на дадена сграда и нейното безусловно,
автентично съхранение попада често критикуваната практика за запазване на облика и
промяна на функция без нарушаване на автентичните решения на екстериора и
интериора или целостта на сградата или детайли от нея. Сходен пример в близост до
Централните Софийски хали е Сградата на Централната минерална баня, по настоящем
Регионален исторически музей – София, чиято съдба е много сходна. Също като халите
за дълъг период от време тя е занемарена и застрашена. Въпреки множество критики
относно решението на Общината да помести в нея музея на София, това решение се
оказва особено успешно по посока на опазването на паметника. При липсата възможност
и предпоставки Централната минерална баня отново да функционира като такава в наши
дни, смяната на нейното предназначение и то конкретно в музей, гарантира дългосрочно
както нейното съхранение, така и обществената и достъпност. Сградата на казиното днес
е сред най-обичаните и посещавани художествени галерии в столицата. Държавната
печатница е превърната в голям съвременен, актуален, също много посещаван музей към
Националната художествена галерия. Това са все примери за съхранени, успешно
функциониращи сгради, които с по-малки или по-големи преустройства, устояват на
промените и развитието на града. Те по същество излизат от параметрите на настоящото
проучване и макар да се различават по своята същност от проблемите и въпросите,
възникващи относно Централните Софийски хали, които за щастие не са застрашени
16

Проект на „Хоум Бейсик“ ЕООД за „Вътрешно преустройство на ниво 0,00 и ниво + 4,00 „Централни
хали, гр. София“. Архив НИНКН, 2020.
17
Върбанова, В., С. Лостова-Топалова, Т. Петрова и П. Панов. Регионален исторически музей – София.
С., 2020. с. 17.

301

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

нито по отношение на съществуването и опазването на самата сградата, нито от
съществена промяна на нейните функции, имат отношение към него.
Изводи
Централните Софийски хали безспорно е една от най-красивите и ценни сгради в
центъра. В момента в нея има многообразие от малки магазини. Поради новина свързана
с евентуалната вероятност в нея да бъде поместена известна чуждестранна верига, темата
за нейната история се оказа особено актуална. Въпреки наличието на достатъчно
информация, както за създаването на Централните Софийски хали в контекста на
времето и останалите, също така ценни сгради в района, така и за множеството
преустройства и промени, които тя търпи във функционално отношение, в хода на
разрастващата се, вълнуваща дискусия в масовите медии и социалните мрежи, се оказва,
че има необходимост от нейното обединяване и обобщаване. Един от първите въпроси,
които на места останаха незасегнати е свързан с факта, че за добро или лошо, от повече
от 20 години сградата на Централните Софийски хали е частна собственост. Много хора,
макар и безпредметно, се питаха дали не би било по-добре сградата, така ценна, да бъде
собственост на държавата/или общината/. Въпреки наличието на достатъчно други
примери, настоящият текст в известна степен проследява и този въпрос, относно съдбата
на тази конкретна сграда в периодите, когато тя е обществена и частна собственост. В
заключение, най-успешната и навярно решаваща за оцеляването на паметника стъпка е
приключилата през 2000 г. реставрация. Те е осъществена във времето когато сградата
преминава в ръцете частните собственици. Тъй като, съвсем не безпочвено, у нас
частното притежание на паметници на културата, често интуитивно се асоциира с
разруха, отново в контекста на актуалната ситуация се налага и пояснението, че макар
действително да е частна собственост, бидейки и паметник на културата, тя остава под
закрилата на закона. Без всякакво съмнение възможно най-доброто бъдещо развитие за
сградата на Централните софийски хали, която в момента е в относително добро
състояние, е да продължи да функционира като търговски обект и да бъде управлявана,
по начин съобразно разпоредбите и условия за запазването на автентичния вид на
архитектурата, както отвън, така и вътре.
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PHASE TRANSFORMATION ON CaO-SiO2-P2O5 NATURAL SYSTEM
AT HIGH TEMPERATURE TREATMENT
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Abstract: The CaO-SiO2-P2O5 system is a part both of ancient and modern cement and
ceramic composites, and it is obtained by firing different raw materials. Besides the
temperature and duration of firing, the formed phases depend on the gas environment
(CO2 and H2O), which can be used to solve practical tasks of archaeomineralogy and
archaeological chemistry.
In this study, a sample of raw material, containing CaO, SiO2, and P2O5 was used. This
material was a natural mineral aggregate of smectite, sanidine, quartz, calcite,
fluorapatite, and plagioclase, and it is originated from Bulgaria. To determine the effects
obtained during their treatment at high temperatures various methods were used:
chemical analysis, X-ray powder diffraction, Fourier transform infrared measurements,
and Thermal analysis (TG/DTG-DSC).
The results and their analysis show that at high-temperature treatment, calcium silicates
and a calcium silicate-phosphate are obtained. The characteristics of phase
transformations can be used in the study of cement and ceramic materials (ancient and
modern).
Key words: CaO-SiO2-P2O5 system, High temperature treatment, Phase transformation

1. Introduction
Calcium phosphate cements and ceramic materials are generally represented in the CaOSiO2-P2O5 system. They are used in a wide range of areas such as technical ceramics [1] and
glasses, phosphate cement concrete [2], bioactive and biodegradable grafting materials [3], soil
conditioners, and others [4-6]. The preparation of calcium phosphate cement materials is
1
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derived from calcium phosphate salts on the basis of the different types of raw materials, i.e.,
apatite forming cements and Brushite forming cements [1, 7].
The eﬀects of temperature on the behaviour of calcium phosphate cement materials in
the heat-treatment are studied with the special focus on the water content in the products; the
reaction products formed in the systems; and the integrity of the microstructures [8].
The used raw material for this investigation is from Sanadinovo, Bulgaria. He was
studied in the past and defined as low-phosphate and unpromising ore for agriculture because
of the high quantity of SiO2 (as quartz) and CaCO3 (as calcite) as well as a low quantity of
Ca5F(PO5)3 (as fluorapatite) [4, 9]. Nevertheless, this mixture is practically not studied in the
order to obtain the properties of the system after thermal treatment.
The present study investigates the application of a heat-treatment up to 1323K on the
system CaO-SiO2-P2O5 in the order to study its properties, mainly the structural changes going
on, because: (i) CaO-SiO2-P2O5 is a part of modern and ancient cement and ceramic composites
and their behaviour at rising temperature and atmospheric conditions (CO2 and H2O) are of
practical importance due to receiving of clinker and ceramic minerals; (ii) study of ancient
building composite manufacturing technologies as well as used local raw materials for their
producing are with practical application in archaeomineralogy and archaeological chemistry in
the order to obtain the people knowledge for the ancient environment; (iii) in the future, the
low-phosphate ores could become an essential resource for agriculture due to the depletion of
rich phosphor ores.
2. Methods
In this work was investigated a natural mineral aggregate originated from Bulgaria
(initial sample) with chemical composition (mass%): 38.97% SiO2, 26.34% СаО, 14.61%
Р2О5tot, 7.91% R2O3 (R2O3 = Fe2O3+Al2O3) 2.63% F2, 2.10% K2O, 1.13% Na2O, 0.95% SOх,
0.84% MgO.
The powder X-ray diffraction (PXRD) measurements were made by D2 Phaser
BrukerAXS, CuKα radiation (λ = 0.15418 nm) (operating at 30 kV, 10 mA) from 5 to 80 °2θ
with a step of 0.05° (grinded sample with weight – 1.0±0.1 mg and particle sizes below 0.075
mm. The database PDF (Powder Diffraction File, ICDD, 2001) was used for the determination
of the phases and minerals present in the samples [10].
The obtained Fourier Transform Infra-Red (FTIR) spectra were registered on Bruker
Tensor 37 spectrometer in the range 400–4000 cm-1, using KBr pellet technique. A resolution
of 2 cm-1 was used collecting 60 scans for each sample.
Thermal analyses (TG/DTG-DSC) were performed on a SETSYS2400 thermal analyser
(SETARAM, France) in the temperature range RT–1323K in air medium, with a heating rate
of 10K.min-1.
2.1. Powder XRD analysis
The PXRD analysis was used to better evaluate and identify the phase contained in the
investigated sample before and after thermal treatment up to 1323K. The obtained results for
raw material are shown in Figures 1a,b and Table 1.
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Figure 1a. XRD pattern of raw sample
Table 1. Results from the PXRD phase analyses
Sample
Before Thermal treatment
Quartz, SiO2 (46-1045) – 3.34*
FAp, Ca5F(PO4)3 (15-0876) – 2.79*
Calcite, CaCO3, (47-1743) – 3.04*

Raw

After Thermal treatment
Quartz, SiO2 (46-1045) – 3.34*
FAp, Ca5F(PO4)3 (15-0876) –2.79*
β-TCP, β-Са3(РО4)2, (09-0169) – 2.88*
Silicocarnotite, Ca5(PO4)2SiO4, (40-0393)
– 2.81*

* - strongest line

Figure 1b. XRD pattern of raw sample after heating of 1323K
Table 1 presents the results from PXRD analysis. In the phase composition of the raw
sample are identify the minerals: quartz – SiO2, calcite – CaCO3, and fluorapatite – Ca5F(PO4)3
(FAp). The mineral phases for the thermally heated sample are different. The raw calcite is
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missing, where the raw quartz and FAp are established, respectively. From the spectrum of
Figure 1b, it can be known that the peaks are of low intensity because of lower crystal size or
of small quantity, close to limits of detection of PXRD.
2.2. Infrared spectroscopy
The obtained results of FTIR analysis for raw material are shown in Figures 2a,b. The
FTIR measurements show the vibration modes of SiO2, SiO4, PO4, CO3, and OH groups.

Figure 2a. IR spectra of raw sample
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Figure 1b. IR spectra of raw sample after heating of 1323K
SiO2 group shows the absorption bands for all investigated samples at (ν1) 775 cm-1 and
794 cm-1, (ν3) 1083 cm-1 and 1172 cm-1, assigned as Si-O in quartz [11].
SiO4 group is presented with peaks at 904 cm-1 and 938 cm-1, assigned as (ν4) bending
vibration mode of Si-O in tetrahedral SiO4 in silicocarnotite [11].
PO4 group of FAp shows absorption bands at (ν2) 468 cm-1, (ν4) 572 cm-1 and 603 cm-1,
(ν3) 1045 cm-1 and 1093 cm-1 [12]. All bands with a shift of a couple of cm-1 are presented in
the thermally treated sample [11, 13]. At the thermally treated sample, the band near 420 cm-1
appears, assigned as symmetric O-P-O (ν2) bending mode in β–Ca3(PO4)2.
Absorption bands at 875 cm-1 and in the region 1400-1600 cm-1 are referred to (ν3) CO3
symmetric and asymmetric stretching modes and (ν2)CO3 stretching modes in apatite structure
[11, 13].
At 2360 and 2344 cm-1 in all studied samples appear peaks due to the attraction of CO2
from the air [13]. The doublet is unchanged after HEM- and thermal treatment of the sample.
Absorption bands at 3200-3800 cm-1 and 1797 cm-1 are assigned as structural OHgroups in apatite structure – stretching modes [10]. The broad band at 3200-3800 cm-1 is
composed of three peaks. After thermal heating of the raw sample, the intensity of the band at
3500-3800 cm-1shows a significant decreasing and the peak at 1790 cm-1 is absent.
The FTIR spectroscopy confirms the presence of quartz and calcite and gives new data
on the chemical composition of FAp. The peaks position of (ν3) CO3 evidence the isomorphic
substitution of PO4 by CO3, while the OH band at 3550 cm-1 shows the isomorphic substitution
of F by OH in FAp. The defect substitution of PO4 by CO3 is studied from previous
investigations [14, 15], known as B-type substitution in apatite structure. The general formula
of such apatite is Ca(10-x+u)(PO4)6-x(CO3)xF(2-x+2u), where 0≤x<2 and 0≤u<1 [16, 17]. According
to our results, the chemical formula of the raw sample is fluor hydroxy carbonate apatite
(CHFAp) - Ca10(PO4)5(CO3)(OH)F2, where x=1 and u=1.
2.2. Thermal analysis
The obtained results are shown in Table 2 and Figures 3a,b.
The results of the thermal decomposition of the raw sample prove the thermal
decomposition of carbonate phases and the solid-phase formation at high temperatures. The
thermal reactions complete with a total of 11.20% of mass loses (ML) distributed in four
temperature stages: 1st - 300-400К (0.35% ML), 2nd - 500-954К (3.15% ML), 3rd - 954-1292К
(5.24% and 1.53% ML) and 4th - 1292-1460К (0.86% ML).
The accomplished measurements prove the solid-phase formation of new phases due to:
(i) dehydration of free physical and crystal water; (ii) decarbonation of carbonate-apatite phase
and calcite and (iii) partially transformation of SiO2 into SiO4.
Table 2. Mass losses and temperature intervals of thermal decomposition
Raw sample
*
No
Description
Tinfl.
Temperature
Mass Losses,
(K)
range, (K)
(%)
307.4
317.3-413.1
0.18
Dehydration of physical and crystal
1
389.5
413.1-500.2
0.17
water
2
707.5
500.2-954.6
3.15
Decomposition of organic matter
3
1020.0
954.6-1053.3
5.24
Decarbonation
(B-type substitution) [12]
1122.8
1053.3-1292.3
1.53
Decarbonation of CO3 from free
CaCO3
4
1424.3
1292.3-1460.6
0.86
Decarbonation of spurrite
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11.20 Total ML, (%)
*Tinfl - Temperature in inflexion point, K

Figure 3a. TG-DTG-DSC curves

Figure 3b. Dependences of evolving gasses from the temperature of raw sample
The dehydration of free physical and crystal water is established through FTIR by
reduced and/or absence of OH-structural bands in CHFAp in the first temperature range.
The temperature range 500.2-954.6 K shows a weak step in the TG curve (Fig. 3a, Table
2) with 3.15% ML caused by burning a small amount of organic matter. The presence of organic
matter is related to the sedimentary origin of the raw sample.
The ML in the 3rd temperature range can be with a decarbonation of carbonate
containing phases in the raw sample. The thermal analysis proves the decomposition of B-type
carbonate apatite and free calcite minerals as well: the ML at 954-1053 K - decarbonation from
PO4-position in apatite and in at 1053-1292K – from calcite [12] (Fig. 3, Table 2).
SiO2 partially is transformed into SiO4 releases which occur through solid-phase
reactions with the formation of spurrite. Spurrite can be formed during decarbonation, when
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CaO, quartz, or larnite are present in the solid phase and the evolving gasses are enriched with
CO2. Another new phase is registered - silicocarnotite (member of silicocarnotite–ternesite
solid solution [18]). In our case, silicocarnotite is a product of interaction between FAp or/and
β-TCP with larnite or with CaO and SiO2 [19]. We do not identify spurrite and larnite in PXRD
pattern of the raw sample after thermal heating up to 1323K. Their PRDX reflexes are very
close, together with the low peaks intensity does not allow to be defined as a mineral phase.
The evidence for the formation of spurrite in the system is the analysis of evolving gases.
It is found that the carbonate ions decompose at higher temperatures - 1213-1342K, when the
process of decarbonation is completed. A stable high-temperature phase, which is possible to
form in a system rich in CaO, quartz, and at a high partial pressure of CO2, is spurrite. Based
on other our results [20, 21] and data from the literature [21, 22], it can be assumed that the
decomposition of spurrite takes place in the temperature range 1292-1460K with 0.86% ML.
This confirms that the amount of this phase is too small. With the highly sensitive thermal
equipment combined with the analysis of the evolving gases, it is possible to identify this
thermal reaction as well.
The chemical mechanism of the isomorphic substitutions and the formation of the new
phase could be presented by the following possible reactions:
The main reaction of thermal decomposition of apatite is presented by:
(1)

Ca10(PO4)6F2 → 3Ca3(PO4)2 + CaF2

Taking into account the identification of raw sample as CHFAp, the reaction (1) is
modified into decarbonation of CHFAp via CO3 from PO4-position:
954-1053 K, Decarbonation of CHFAp (CO3 from PO4-position)
(2)

2Ca10(PO4)5(CO3)(OH)F2 → 2Ca5(PO4)3F + 2Ca3(PO4)2 + CaF2 + 3CaO + H2O + 2CO2

1053-1292 K, Decarbonation of calcite and solid phase synthesis of spurrite and silicocarnotite
(3)

CaCO3 → CaO + CO2

(4)

2CaO + SiO2 → Ca2SiO4

(5)

CaCO3 + 2SiO2 + 4CaO → Ca5(SiO4)2(CO3) + CO2

(6)

Ca3(PO4)2 + 2Ca2SiO4 → Ca5(PO4)2(SiO4)

or
(7)

Ca3(PO4)2 + 2CaO + SiO2 → Ca5(PO4)2(SiO4)

1292-1460 K Decarbonation of spurrite
(8)

Ca5(SiO4)2(CO3) → 2Ca2SiO4 + CaO + CO2

(8)
Conclusion
A natural raw material consisting of a mineral aggregate of smectite, sanidine, quartet,
calcite, fluorapatite, and plagioclase and originating from Sanadinovo, Bulgaria was studied.
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This initial sample can be used for various technological purposes in a wide range of fields such
as technical ceramics and glass, phosphate-cement concrete, bioactive and biodegradable
grafting materials, soil balms, and others. The behaviour of this material at high temperatures
up to 1323 K has been studied in order to study the phase transformations, solid-phase synthesis,
etc. important thermal characteristics.
The obtained results prove that one of the minerals in the initial sample – fluorapatite, is
isomorphically substituted carbonate hydroxyl fluorine apatite B-type. In the heating process,
decarbonization of: i) carbonate ions replacing the phosphate group in the apatite structure and
ii) carbonate ions from the impurity calcite takes place. At high temperatures, during the
evolving of carbonate ions in the gases environmental, an intermediate phase of spurrite is
formed. The initial B-type carbonate apatite is transformed to fluorapatite and tricalcium
phosphate. Quartz participates in a solid-phase synthesis reaction in which larnite, calcium
oxide, and silicocarnotite are obtained.
The results at high-temperature treatment can be used in the study of cement and ceramic
materials (ancient and modern).
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ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ГИПСОВИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Даниел Евлогиев1, Румяна Захариева2
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София

RECOVERY OF GYPSUM BASED CONSTRUCTION
AND DEMOLITION WASTE
Daniel Evlogiev1, Roumiana Zaharieva2
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: Gypsum has long been widely used in construction, and in the last 30 years
there has been a significant increase in the share of gypsum plasterboard and gypsum
fiberboard. Intensive use puts on the agenda the issue of gypsum waste management, as
it is not inert, and when landfilled, it might participate in the methanogenesis and release
of hydrogen sulfide, which creates a fire hazard. There are regulatory requirements for
separate collection and disposal of gypsum-containing waste. On the other hand, gypsum
is a completely recyclable material, and the processes are characterized by relatively low
energy consumption and simple technology. The present study examines good practices
in the recovery of gypsum waste in the context of sustainable development - the technical,
environmental and economic aspects of the processes of recycling and preparation to
reuse are considered. The main parameters have been established, under which the
activities for recovery of gypsum waste would successfully fit into the concept of circular
economy in construction.
Key words: C&D waste, gypsum, recycling, environmental footprint, economic viability

1. Въведение
Гипсът е материал, който се използва в строителството от древни времена и има
все по-широка употреба поради редица свои предимства – достъпност на реусрсите,
ниска ресурсоемкост при производството на строителен гипс, добра обработваемост,
малка топлопроводност, устойчивост при пожар, ниска цена и добри естетически
характеристики. Като основен недостатък на гипса може да се спомене неговата ниска
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водоустойчивост, но са създадени начини за трериране и се предлагат технологични
решения, които позволяват приложението на гипсови продукти и в помещения с
повишена относителна влажност на въздуха (65-75%). Строителният гипс (калциев
сулфат полухидрат CaSO4.0,5H2O, β-модификация) се получава от изпичането при
температура от 125 до 180 °C на т.нар. суров гипс - калциев сулфат двухидрат
(CaSO4.2.H2O). Суровият гипс може да бъде природен минерал, добиван в открити или
подземни рудници, или да бъде синтетичен минерал – отпадък от процеса на
сероочистване на димните газове от топлоелектрическите централи, използващи кафяви
или лигнитни въглища или от индустриални процеси (например, от производството на
фосфорна киселина, която служи за получаване на фосфорни торове). Всъщност, гипсът
от сероочистка, както и фосфогиппсът, трябва да се разглеждат като вторична суровина
или като страничен продукт/полу-продукт, а не като отпадък, тъй като от тях се
получават продукти със същите, дори с по-добри строително технически свойства,
поради липсата на нежелани примеси, които съществуват в природния гипс.
Гипсът се използва в строителството под формата на свързващо вещество за
строителни разтвори (мазилки, замазки и шпакловки), зидарийни тела (тухли, блокчета,
тънкостенни панели) и плоскости (гипсокартон, гипсофазер, акустични плочи) за
системите на сухо строителство, строителна акустика и пожарозащита.
Широкото приложение на гипсовите материали води след себе си и до големи
количества на строителните отпадъци на основата на гипс. Установено е, че в световен
мащаб се генерират 80 милиона тона такива отпадъци годишно, от които 15 милиона
тона биват депонирани [1]. На депата, смесването на гипсовите с органични отпадъци
води до отделянето на вредни газове - сероводород (H2S) и флуор (F), както и до
образуване на метан (CH4), при което възникват рискове от самозапалване на депата.
Следователно, депонирането на гипса изисква повече ресурси за осигуряване на
безопасно депониране в изолирани клетки. От друга страна, гипсът полухидрат при
взаимодействие с водата образува отново гипс двухидрат и подлежи на рециклиране. От
трета страна, въпреки наличието на природни суровини за строителен гипс, те не са
равномерно разпределени и са изчерпаеми, а добивът на природен гипс има редица
неблагоприятни въздействия върху околната среда. Политиките за опазване на климата
в Европа предвиждат спирането на електроцентрали, работещи с въглища, поради което,
рано или късно, ще се стигне до недостиг на синтетичен гипс.
Следователно, съществува необходимост от адекватно управление на ресурсите и
отпадъците, свързани с гипс-съдържащите строителни продукти. Настоящото проучване
има за цел да очертае, въз основа на анализ на добрите световни практики и на техникоикономическите и екологични аспекти на дейностите по рециклиране, възможностите и
предизвикателствата за оползотворяване на гипс-съдържащи строителни отпадъци в
България.
2. Нормативни изисквания
Рамковата директива за управление на отпадъците [2], транспонирана в нашето
законодателство със Закона за управление на отпадъците (ЗУО, 2012г.) [3], изисква до
края на 2020 г. страните - членки да постигнат 70% материално оползотворяване на
строителните отпадъци (СО). ЗУО и издадената въз основа на него Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали (НУСОВРСМ, 2012г. и 2017г.) [4], поставят цели за задължителна степен на
материално оползотворяване на няколко целеви групи СО, но гипсовите не са сред тях.
ЗУО и НУСОВРСМ поставят и други изисквания за управление на СО, като тези за
селективно разрушаване и за влагане на рециклирани материали в строежите,
финансирани с публични средства. Директива (ЕС) 2018/851 също изисква страните -
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членки да предприемат мерки за насърчаване на селективно разрушаване, за да се
създаде възможност за отделянето и безопасното третиране на опасните вещества и да се
улесни повторната употреба и висококачественото рециклиране, както и да се гарантира
създаването на системи за сортиране на СО за отделяне на някои материали, в това число
и на гипса [5].
Разделно-събраните гипс-съдържащите СО се класифицират с два възможни кода:
17 08 01* (строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества) и
17 08 02 (строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08
01). Опасните гипсови отпадъци не са добре дефинирани, но като пример могат да се
посочат гипсови продукти, които в процеса на експлоатация на строежите са били
покрити с олово-съдържащи бои или са пропити с масла, съдържащи полихлорирани
бифенили, или са били в контакт с биологично-активни вещества или йонизиращи
лъчения и др. В процесите на разрушение гипсовите отпадъци също могат да се замърсят
с опасни вещества (например, азбест, живак и т.н.), когато не са предприети съответните
мерки за разделяне на опасни от неопасни строителни отпадъци. С високо съдържание
на гипс могат да бъдат и смесените СО от кодове 17 09 03* (други отпадъци от
строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества)
и 17 09 04 (смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17
09 01, 17 09 02 и 17 09 03) [4].
Съвместното депониране на гипс-съдържащи и биоразградими отпадъци е
забранено в страните от Европейския съюз през 2005 г. През ноември 2008 г.
Европейската агенцията по околна среда отменя някои разпоредби и позволява СО със
съдържание на гипс до 10%, да не се отделят от другите отпадъци на депото. На
21.04.2021г. са издадени насоки за депониране на отпадъци на основата на гипс. В
насоките се изисква също така гипсовите отпадъци да се отделят за повторна употреба
или оползотворяване, за да спазва йерархията на отпадъците. Когато оползотворяването
е невъзможно, смесените гипсосъдържащи отпадъци, могат да се депонират, но в
специална клетка, която не съдържа биоразградими отпадъци [6]. Българската Наредба
№ 6 регламентира тъкмо това - неопасните отпадъци на основата на гипс се обезвреждат
само на депа за неопасни отпадъци в клетки, където не се приемат биоразградими
отпадъци [7]. Опасните гипс-съдържащи отпадъци трябва да се обезвреждат на депа за
опасни отпадъци или да се третират така, че да покриват критериите за приемане на депа
за неопасни отпадъци.
3. Източници на неопасни гипс-съдържащи отпадъци и възможности за
тяхното рециклиране
Отпадъци с код 17 08 02 се образуват при всички строителни дейности
(строителство, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция) и при премахването на
строежи, но понякога гипсовите отпадъци остават „скрити“.
Подобно на другите СО, за да бъде осигурено оползотворяването на приемлива
цена, гипс-съдържащите отпадъци трябва да се събират разделно. Това е сравнително
лесно осъществимо при премахване на строежи и извършването на основен ремонт и
реконструкция, тъй като гипсовите плоскости от системите за сухо строителство,
акустика и пожарозащита подлежат на демонтиране, а гипсовите орнаменти, зидарии и
преградни стени са лесни за разрушаване. По отношение, обаче, на гипсовите мазилки и
шпакловки, както и на замазките, те много често остават по строителните елементи,
върху които са нанесени (подови плочи, зидани и бетонни стени), тъй като тяхното
разделно събиране изисква повече ресурси (време и труд) и специфична техника. Така
гипсовите СО се „губят“ и участват в количествата на СО с други кодове. Тази практика
не само не позволява да се оползотвори потенциалът на гипса, но създава и замърсяване
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със сулфати на бетонните и керамичните СО и стеснява областите на приложение на
рециклираните материали от бетон и керамика. Доказано е, че рециклирането на гипсови
мазилки е възможно и то неколкократно, като свързващото вещество може да се използва
за същите цели [8].
В процеса на строителство генерираните количества на СО, включително
гипсъдържащи, е сравнително малко, но при добра организация на строителната
площадка те могат безпроблемно да се събират разделно. В този случай, обаче,
предизвикателствата са свързани с техния разнороден характер и с необходимостта да се
транспортират също разделно до площадка за оползотворяване.
При извършването на текущ ремонт и поддръжка, поради малките количества на
СО, те не се събират разделно и така гипс-съдържащите отпадъци остават „скрити“ в
смесения отпадък с код 170904. Този подход има изключително негативен ефект върху
околната среда, тъй като гипсовите отпадъци не са инертни, за разлика от бетонните,
керамичните, стъклените и някои други СО, а смесеният отпадък най-често у нас се
разглежда именно като „инертен“ и се предава за оползотворяване в обратни насипи. По
този начин сулфатите от гипса се излужват към почвата и почвените води и водят до
вкиселяването им.
През последните 30 години нараства делът на системите за сухо строителство,
което предполага значително увеличаване на СО от гипсокартон и гипсофазер. Следва
да се отбележе, че тези продукти по същество са композитни и освен гипс, съдържат
влакна (стъклени или хартиени), нишесте, целулоза, парафин, полимерни добавки и др.
При гипсофазера и някои други строителни продукти се прилага и обработване на
повърхността с импрегнатори. Рециклирането на тези композитни материали също е
възможно, но химико-физичното им поведение е различно от това на суровия гипс и,
респективно, строителният гипс полухидрат може да притежава различни свойства.
В рамките на проект „Gypsum to Gypsum” (2014 г. - 2016 г.), финансиран по
европейската програма „Life +“, с участието на изследователски центрове, рециклатори
и големи производители на гипсови продукти e установено, че само около 55% от
суровината, която се получава след рециклиране на гипсови отпадъци от различни
източници отговаря напълно на изработените критерии за качеството на рециклирания
гипс (RG) и изискванията на EN 520 (за гипсокартон). Разграничават се две групи
несъответствия – при първата се надвишават стойностите за свободната влага и общия
органичен въглерод (ТОС), а при втората някои токсикологични параметри са над
препоръчителните граници. В отделни случаи се наблюдава отклонение и в размера на
частиците и повишено съдържание на водоразтворими соли (Mg, Na, К, Cl). Завишеният
ТОС се получава основно от остатъчната хартия в рециклирания материал и съответно
зависи от качеството на сепариране. Токсикологичните параметри са свързани с
наличието на микроелементи от тежки метали – олово Pb, никел Ni и цинк Zn,
наблюдавани в около 30% от пробите. По отношение на механичните и физичните
свойства, шест от седем проби със съдържание 86% на RG в гипсокартонa отговорят на
изискванията на EN 520 за гипсокартон тип А - 12,5 мм по отношение на якостта на
огъване, а над 70% отговарят и на изисикването за повишена твърдост на повърхността
(гипсокартон тип I) [9].
При проучванията за рециклируемост на конвенционален гипс и пеногипс (гипс с
добавен пенообразувател), е установено, че пеногипсът може да се рециклира до 3
последователни пъти, без това да се отразява съществено на якостните свойства на
гипсовите продукти. Едва след четвъртия цикъл на рециклиране, якостта на опън и
натиск на пеногипса намалява, но значително по-голямо е понижението при продуктите
от конвенционален гипс [10] .
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Гипс-съдържащи отпадъци се формират и при производството на строителните
продукти (производствен брак). В много случаи този отпадък се преработва (обикновено,
само се смила) в самия завод и се влага отново в производството като двуводен гипс,
който служи за регулиране на процеса на свързване и втвърдяване на полухидрата и/или
като пълнител. В други случаи, предприятията-производители на гипсови продукти
организират рециклирането на производствения отпадък до полухидрат и го влагат
отново в производството на гипсови продукти [11].
Рециклирането е приложимо към всички гипс-съдържащи отпадъци, като
технологията зависи както от вида на отпадъка (по-сложна е при гипсокартона, поопростена е при гипсовите зидарийни тела), така и от приложението на рециклирания
материал. Обхватът на третирането също е различен – може да включва само механични
процеси по отделяне на примесите, натрошаване и смилане за получаване на двуводен
гипс на прах (използван като пълнител или добавка при производството на строителни
продукти), но може да включва и термични процеси (изпичане на гипсовия отпадък от
двуводен гипс до калциев сулфат-полухидрат, т.е. химично рециклиране) за
възстановяване на свързващите свойства на строителния гипс, осигуряващи
разнообразното му приложение – фиг.1.
За механико-химичното рециклиране на гипсови отпадъци съществуват
технологични решения на различни фирми [12, 13], прилагащи сходни принципи, но
различаващи се по производствения капацитет и етапи на третиране, през които
преминава отпадъкът от гипс-двухидрат до продукт от гипс-полухидрат.

Подготовка на
отпадъка

неопасни
строителни
отпадъци с
код 17 08 02

•разделно
събиране (в
контейнери)
•грубо сортиране
за отделяне на
големи примеси
от други
материали
•транспортиране
до трошачна
инсталация

Механично
третиране

• натрошаване
/ смачкване
•отделяне на
примеси с
магнитна
сепарация,
пресяване и
др.п.
•фино
смилане

Термично
третиране

•изпичане
(най-често
във
въртящи
се пещи)

калциев сулфатполухидрат
(СаSO4.0,5H2O αиβ
модификации)
анхидрит
(СаSO4)

Фигура 1. Схема на рециклиране на строителни отпадъци на основата на гипс.
Установено е също така, че рециклиран гипс може да се използва като алтернатива
на естествения и при производство на портландцимент, като при това може да
модифицира някои свойства на портландцимента като времето на свързване [14].
Изследването на [15] показва, че използван в контролирани количества,
рециклираният гипс води може да подобри (самостоятелно, или в състава на смесени
свързващи вещества) редица механични свойства на почвите, като необходимото
количество варира от 10% до 30% в зависимост от вида на почвите (глинести, песъчливи,
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прахови) и желаните свойства. И според [16], гипсовите отпадъци могат бъдат
използвани като подобрител за засолени и нарушени почви, но също за производство на
вар и сярна киселина, калциев сулфид, алумо-силикатни строителни материали и като
пълнител за полимерни материали с различно предназначение.
Оползотворяването на гипс-съдържащите отпадъци може да бъде и чрез дейности
по подготовка за повторна употреба, която стои най-високо в йерархията за управление
на отпадъците и е приложима към редица гипсови продукти - гипсокартонени и
гипсофазерни плоскости, които могат да се изрежат допълнително и да се монтират
отново – обикновено в този случай начинът на монтаж е хоризонтален; при подходяща
технология на премахване на зидарии или преградни стени от гипсови панели също е
възможно част от зидарийните тела/панелите да се подготвят за повторна употреба;
гипсови орнаменти могат да се репарират успешно и да се влагат отново в строежите.
4. Екологична оценка на рециклирания гипс
На фиг. 2 е показано сравнение на някои от основните екологични индикатори,
свързани с добива на суровина – двуводен гипс, получен от природни източници, от
сероочистка и от рециклиране на гипсокартон. Тези изследвания са първоначални,
направени в рамките на проект „BG05M2OP001-1.002-0019 и имат за цел очертаването
на най-съществените въздействия върху околната среда на процеса на рециклиране.
Илюстрираните резултати са получени при следните предпоставки:
 Приложена е методиката и изчислителните модули по стандарта за
екологични декларации на строителните продукти (БДС EN
15804:2012+A2:2020);
 Въздействията са определени само за модул А1, т.е. оценката обхваща само
модула „суровини“ от етапа „Строителен продукт“; не се отчита транспортът
до завод, където суровината би се използвала, нито етапът на производство
на самия строителен продукт, в който строителният гипс се влага; предполага
се, че суровината е двуводен гипс със сходна зърнометрия, почистен от
примеси и подготвен за изпичане до полухидрат, който да има сходни
свойства и при трите разновидности на суровината;
 За природния гипс са e използвана базата данни ecoinvent v.3.7.1 (отчитат се
взривни дейности по добива, работа на машини на дизелово гориво,
сортиране и т.н.);
 За гипса от сероочистка (т.нар. FGD гипс) са използвани данни от
производството на гипсокартон на фирма „Кнауф България“, където
суровината е отпадъчен продукт от сероочистката на ТЕЦ „Марица-Изток 3“;
не се отчитат процесите, при които се образува FGD гипса, тъй като те се
разглеждат в друга продуктова система (например, за производството на
единица електроенергия);
 За механично-рециклирания гипс се предполага, че е с произход отпадъци от
гипсокартон (с относително най-ресурсоемко рециклиране сред гипссъдържащите отпадъци) и са използвани литературни данни за процеса на
механичното му рециклиране (отчита се разходът на енергия за раздробяване
на късове, трошене, смилане, отделяне на хартия до получаване на фина
фракция от чист двуводен гипс) [11, 17, 18].
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Потенциал за глобално затопляне,
kg CO2-eq.

Изчерпване на озоновия слой, kg
CFC-11-eq.

2.00E-06

8

1.50E-06

6

1.00E-06

4

5.00E-07

2
0.00E+00

0
Природен гипс

0.03

FGD гипс

Природен
гипс

Рециклиран гипс

Образуване на фотохимичен озон
(смог),
kg NMVOC-eq.

0.006

FGD гипс

Рециклиран
гипс

Еутрофикация-сладки води,
kg P-eq.

0.004

0.02

0.002
0.01
0
Природен гипс

FGD гипс

0
Природен гипс

150

FGD гипс

Рециклиран
гипс

Рециклиран гипс

Потребление на невъзобновяеми
енергийни ресурси, MJ

0.025

Потребление на питейна вода,
m3

0.02
100
0.015
0.01

50

0.005
0

0
Природен гипс

FGD гипс

Рециклиран гипс

Природен гипс

FGD гипс

Рециклиран
гипс

Фигура 2. Екологични въздействия от добива на 1 тон двуводен гипс с различен
произходкато суровина за строителен гипс (модул А1 от жизнения цикъл по БДС EN
15804:2012+A2:2020).
Установено е, че при тези предпоставки рециклираният гипс има по-големи
въздействия върху околната среда, отколкото гипсът от сероочистка – фиг. 2. Причината
за това е, че за механичното рециклиране на гипса се потребяват ресурси (главно, енергия)
и се генерират отпадъци (например, хартия и гипс), докато гипсът от сероочистка е във
форма, подходяща за изпичане и не се подлага на допълнителна механична обработка.
Реалните въздействия на FGD гипса, особено по отношение на парниковия ефект, са повисоки, тъй като той се подлага, но като част от процеса на производство (модул A3), на
предварително изсушаване преди изпичане, а освен това се транспортира, макар и на помалки разстояния (модул А2). При сравнение с природния гипс се оказва, че
рециклираният е със значително по-малки екологични въздействия. Изключение е
индикаторът „еутрофикация на сладки води“, поради необходимостта от използването на
енергия за механичната обработка на отпадъците. По-всеобхватни изследвания за
Германия, покриващи модули A1-A3 и модули С1-С4 от жизнения цикъл на гипсокартона,
потвърждават установените от нас тенденции, като открояват и огромното значение на
транспорта на отпадъците до мястото на преработка [18].
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5. Икономически аспекти на рециклирането на гипсови отпадъци
Рециклирането на гисовите отпадъци до строителен гипс (т.е. механико-химично
рециклиране) може да бъде икономически рентабилно, ако разходите, свързани с
транспортиране на отпадъците до рециклираща инсталация, входната такса на
рециклатора и разходите по подготовката на отпадъците остават по-ниски от разходите
за транспортиране до депо и депониране на тези отпадъци.
Отчисленията за депониране на неопасни отпадъци понастоящем са 82 лв./t, като
се очаква през 2022г. да достигнат 95 лв./t [19]. Към тези отчисления следва да се
прибавят и таксите, които депата начисляват за покриване на оперативните си разходи и
за формиране на печалба. Тези такси варират в широки граници, но за строителни
отпадъци са около 3лв./t. Следователно, депонирането на гипс-съдържащи строителни
отпадъци е от порядъка на 85-100лв/t.
Средното транспортно разстояние до регионалните депа у нас е 25-30km.
Транспортирането на гипсовите отпадъци до площадки за рециклиране, може да се
моделира с два сценария: 1) централизиран, при което рециклирането се извършва само
в съществуващите 4 броя инсталации за производство на строителен гипс и гипсови
продукти - една в с. Кошава, област Видин (завод на "Гипс" АД), една във Видин (завод
на Кнауф България за гипсофазерни плоскости), една в с. Ковачево, област Сливен
(инсталация на Формат Билдинг Продъктс ЕООД) и една в с. Медникарово, община
Гълъбово (инсталация на „Кнауф България“ за гипсокартонени плоскости); средното
транспортно разстояние в този случай е 250km; 2) децентрализиран, при който
специализирани инсталации за рециклиране са разположени във всеки планов регион и
София-град, т.е. общо 7 броя; средното транспортно разстояние в този случай е 100 km;
Основните предизвикателства при управлението на гипсовите СО с код 17 08 02 са
логистични – източниците на гипсовите отпадъци са многобройни, а количествата на
отпадъците (с редки изключения) от един строеж са относително малки. Това означава,
че транспортирането на разделно събраните отпадъци е с малки камиони (до 3 t), което
понастоящем е на цена от около 1 лв/(t.km). Ако транспортирането е с големи камиони
(до 20 t), транспортирането би било на цена от около 0,15 лв/(t.km). Може да се
предположи, че транспортирането до депо се осъществява по-скоро с малки камиони. По
отношение на транспортирането до площадки за рециклиране, с цел редуциране на
разходите за транспорт на отпадъка, могат да се създадат междинни площадки за
първоначално третиране (сортиране и грубо натрошаване) на гипсовите отпадъци на
територията на всяка община (или една площадка за 2-3 общини), а в рециклиращите
инсталации да се извършва вторично натрошаване, смилане и изпичане на отпадъка. С
малки камиони се транспортира отпадъкът до междинните площадки, а с големи – от
междинните площадки до рециклиращите инсталации. Предполага се, че на междинните
площадки гипсовите отпадъци се приемат срещу входна такса от 15 лв/t (за да се покрият
разходите по подготовката на отпадъците и операторът на площадката да формира
печалба).
Разходите, свързани с подготовката на отпадъците и предварителното им третиране
произтичат от използването на машини за магнитната и механичната сепарация и за
натрошаването, които са оценени, въз основа на литературни данни за мощността на
машините от около 10 kWh/t [12], или около 2 лв/t. Вероятно е рециклиращите
инсталации да приемат безплатно подготвената на междинните площадки суровина от
строителни отпадъци за рециклиране, тъй като това е суровина, подобна на FGD гипса
или природния гипс. Практиката у нас, обаче, показва, че това се случва рядко по
отношение на оползотворяването на отпадъците, затова в нашия модел се предвижда
допълнителна такса от 10 лв/t.
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Счита се, че след подготовката на отпадъците (фиг. 2), по-нататъшното
рециклиране включва процеси, идентични с тези на получаване на строителен гипс от
природен или синтетичен гипс.
При тези приемания се установява, че рециклирането на гипса може да бъде
икономически изгодно, защото общата цена на депониране възлиза на около 110 лв/t, a
за предаване за рециклиране – 85 лв/t при централизирания сценарий и около 65 лв/t при
децентрализирания сценарий. За предаването за рециклиране, очаквано, основен
параметър се оказва транпортното разстояние – с дял около 70% при централизирания
сценарий и 60% при децентрализирания сценарий. При липса на междинни обработващи
и претоварващи площадки и транспортиране само с малки камиони до инсталациите за
рециклиране, централизираният сценарий е по-скъп от депонирането, а при
децентрализирания - транспортните разстояния трябва да са не по-големи от 90 км, за да
бъде все още изгодно предаването за рециклиране, вместо за депониране. Разбира се, има
възможности за минимизиране на разходите, например с използването на железопътен
транспорт.
Изводи
Сходният химичен състав на рециклирания гипс – както на двухидрата от
механично рециклиране с този на природния и синтетичния гипс, така и на полухидрата
от химично рециклиране със строителния гипс, обуславя широки области на приложение
– практически за всички гипсови продукти за различни строителни цели, като влагането
до определено количество не влошава свойствата на строителните продукти.
Екологичните въздействия от рециклирането на гипса са многократно по-малки от
тези, свързани с депониране на гипсовите отпадъци и използване на природен гипс.
По отношение на икономическата целесъобразност, основните предизвикателства
са логистични, свързани с транспорта на отпадъците до инсталации на рециклиране.
Установено е, че проблемите са преодолими при един децентрализиран модел на
управление, с оптимизирани разходи за транспорт и входни такси на площадките за
третиране на гипсовите отпадъци.
Може да се направи обоснован извод, че оползотворяването на гипсовите отпадъци
се вписва в стремежа за опазване на околната среда, устойчиво управление на ресурсите,
забавяне на процесите, водещи до изменението на климата и би съдействало за
преминаване към кръгова икономика.
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ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРОШЕН КАМЪК|
ОТ РЕЦИКЛИРАНИ СТОМАНОБЕТОННИ ТРАВЕРСИ
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APPLICATION FIELDS OF CRUSHED STONE
FROM RECYCLED REINFORCED CONCRETE SLEEPERS
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Abstract: The dismantled and scrapped reinforced concrete railway sleepers are among
the largest flows of C&D waste in our country - it is estimated that their number is over
1 million. In Bulgaria there are some good practices related to their reuse, but this
recovery activity is relatively limited. Until recently, the recycling of reinforced concrete
sleepers was considered economically unprofitable due to the need for sophisticated
technology for crushing and separating steel reinforcement. This study presents the
innovative approach to recycling reinforced concrete sleepers and the technical
performance of recycled concrete crushed stone. It has been established that this crushed
stone can be used for various construction purposes - for embankments, in road
foundations and as a coarse concrete aggregate, thus providing sustainable solutions
which contribute to both environmental protection and circular economy..
Key words: C&D waste, sleepers, recycling, crushed stone, aggregate for concrete

1. Въведение
Устойчивото управление на строителните отпадъци (СО, отпадъци от строителство
и разрушение) е императив на днешното време – то е нормативно регламентирано, носи
ползи за околната среда и се вписва в концепцията за кръгова икономика, към която се
стремим. У нас, след въвеждането през 2012-2013 година на задължения за
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оползотворяване на СО, когато влязоха в сила новият Закон за управление на отпадъците
(ЗУО) и Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани
строителни материали (НУСОВРСМ) [1, 2], се постигна значителен напредък и България
докладва за успешно изпълнение на целите, заложени в Рамковата директива за
отпадъците [3] - 70% от СО да бъдат материално оползотворени до 2020г. Спорно е,
обаче, доколко статистиката обхваща всички видове и количества на СО, тъй като много
от СО остават „скрити“. Причините са многобройни - измененията в Закона за
устройство на територията, ЗУО и НУСОВРСМ през 2016-2017г. [4] позволиха
Плановете за управление на строителните отпадъци (ПУСО) да бъдат извадени от
инвестиционните проекти, за много големи строежи отпадна необходимостта да се
изготвя ПУСО, липсва ефективен контрол върху депонирането на СО, не се следи
изпълнението на целите за влагане на рециклирани материали в строежите, финансирани
с публични средства, СО се съхраняват на нерегламентирани площадки за неограничено
време и други.
В същото време, обаче, много изпълнители на строително-монтажни работи,
установиха, че оползотворяването на СО може да бъде икономически изгодно, тъй като
води до намаляване на разходите за транспортиране на СО, за входни такси на
площадките за третиране на отпадъци и за закупуване на строителни материали - много
от строителни фирми се превърнаха и в лица, които имат право да извършват дейности
със СО, т.е. притежават разрешения и регистрации по чл. 35 на ЗУО. Други фирми се
насочиха към развойна дейност за въвеждане на технологии за третиране и за
дефиниране на области на приложение на рециклирани материали от СО. Такъв именно
е подходът на фирма „Рекуста“ЕООД, която, съвместно с изследователски екип, работещ
по проект по проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна
среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ [5], се насочи към един от найпроблемните досега отпадъчни потоци – излезли от употреба и бракувани железопътни
стоманобетонни траверси.
Към 2015 г. наличните стоманобетонни траверси по гаровите ареали са наброявали
около 1 000 000. С интензивните дейности по рехабилитация на железопътната
инфраструктура към 2020 година броят на траверсите вероятно е надхвърлил 3 000 000
[6]. Те се съхраняват на площадки на Националната компания „Железопътна
инфраструктура“ (НКЖИ) и в много случаи са СО “de facto”, но не и “de jure”, тъй като
след демонтирането НКЖИ не ги докладва като СО, а траверсите преминават през оценка
и една (много малка част) биват окачествявани като годни за повторна употреба [7].
Останалата част, обаче, се бракуват и се съхраняват на площадки с течение на
десетилетия. У нас има изследвания и няколко добри практики [6, 8, 9], свързани с
повторната употреба на стоманобетонните траверси – за укрепване на откоси и за
изграждане на пътни настилки, но те са по-скоро пилотни и не може да се каже, че при
тях се оползотворяват голямо количество отпадъчни траверси. Не са малко случаите, в
които, в противоречие със ЗУО, траверси се предлагат за продажба, от и на, частни лица,
без да са преминали процедура за получаване на статут „край на отпадъка“.
Доскоро рециклирането на стоманобетонните траверси се считаше за
икономически неизгодно поради необходимостта от усложнена технология за
натрошаване и отделяне на стоманената (в повечето случаи - предварително напрегната)
армировка.
2. Особености на отпадъците от стоманобетонни траверси
Стоманобетонните траверси, които са били влагани в железния път у нас са били
няколко типа, но най-масовите са траверси за нормални железопътни линии от
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предварително напрегнат стоманобетон СТ3 и СТ4 [6, 7]. Те са изпълнявани от
високоякостен бетон марка М600 (понастоящем еквивалентен клас би бил С35/45), с 40
броя (за СТ3) и 42 броя (за СТ4) струни с диаметър 3 mm от високоякостна стомана –
фиг. 1.

Фигура 1. Геометрични параметри на най-изполваните стоманобетонни траверси.
Добрите качества на бетона на стоманобетонните траверси предполагат
получаването на рециклирани материали също с добри експлоатационни показатели.
Стоманобетонните траверси формират неопасен СО с код 17 01 01 (бетон) съгласно
класификацията на отпадъците [10]. Поради местоположението си в строежите, те не са
замърсени с хлориди и/или сулфати, с тежки метали, азбест и други, които да
ограничават приложението на рециклирания материал. Съхраняването им на открити
площадки може да доведе до допълнителни разрушавания вследствие на физична или
биологична корозия, но като цяло няма основания за възникване на опасни вещества. По
време на експлоатацията в железния път, обаче, по стоманобетонните траверси може да
има замърсявания от масла и горива и/или от разливи на други вещества, превозвани по
железния път. При твърде голяма площ, заета от замърсяванията или при данни за
наличие на аварии с опасни вещества в участъка, от който са демонтирани траверсите,
отпадъчните траверси трябва да бъдат охарактеризирани като опасни отпадъци. В
случай, че се установи висока концентрация на замърсителите, те могат да се
характеризират с код 17 01 06* (смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди,
плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества) [10] и да се предадат за
обезвреждане или да се подложат на допълнително третиране за отстраняване на
замърсяванията. Само неопасните отпадъци от траверси трябва да се подлагат на
механично рециклиране, за да се предотврати замърсяването на рециклираните
материали с опасни вещества.
При механичното рециклиране на траверсите, при което се отделят стоманените
струни, се формира и отпадък с код 19 12 02 (черни метали) [10]. Той носи допълнителен
приход на рециклатора на траверсите. Стоманени отпадъци се формират и от премахване
на скрепленията, а пластмасите (от втулки) и гумата (от реброви подложки) формират и
други код отпадъци (19 12 04 – пластмаси и каучук) [10].
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3. Експериментална програма
Трошеният камък фракция 0/63 mm от рециклирани стоманобетонни траверси в
количество около 300 кг е доставен за изпитвания в Университетската строителноизпитвателна лаборатория (УСИЛ) при катедра „Строителни материали и изолации“ УАСГ от фирма „Рекуста“ЕООД. Рециклирането е извършено от„Рекуста“ЕООД на
площадки по 8-ма железопътна линия „Пловдив-Бургас“ в участъка „Ямбол-Бургас“,
като част от раборите по рехабилитация на железопътната линия „Пловдив-Бургас“.
Технологията на рециклиране е иновативна и е съгласувана с НКЖИ. Като източник са
използвани негодни стоманобетонни траверси от тип СТ 4 и СТ 3. Фирмата и нейното
оборудване са осигурили рециклирането на повече от 145 000 броя траверси.
Технологията позволява да се калибрират фракции с максимален размер на зърната от 30
mm до 125 mm, но при по-дребнозърнестите фракции делът на фините частици (прах) се
увеличава.

а)
б)
Фигура 2. Процес на рециклиране на стоманобетонните траверси: а) общ изглед на
площадката; б) общ изглед на рециклирания материал (снимки Дж. Казанджиев)
Остатъчната вероятна якост на натиск на бетона на траверсите, определена по
методиката от [11], варира между 50 и 70 MPa, което показва, че бетонът, дори на
оценените като „негодни“ излезли от употреба траверси, е запазил високата си якост.
Изпитванията на трошения камък са проведени в УСИЛ и в независимата
строителна лаборатория „ЛАБИС“ при „ЛАБИС“ЕООД. Използвани са методи съгласно
актуалните версии на съответните европейски стандарти.
Определени са експлоатационните показатели , въз основа на които са очертани 2
типа продукти от механичното рециклиране на строманобетонните траверси:
 нефракциониран рециклиран скален материал 0/63 mm съгласно БДС ЕN
13242:2002+A1:2007 [12] и националното му приложение [13];
 едър добавъчен материал за бетон съгласно БДС EN 12620:2002+A1:2008
[14], националното му приложение [15] и БДС EN 206:2013+A2:2021 [16].
Рециклираният материал и от двата типа се отличава с голяма степен на
еднородност (бетон) и е от категория Rc90, определена съгласно[17], което го прави с
висока надежност и предполага постоянство на експлоатационните показатели.
При определяне на пригодността на рециклирания трошен камък за едър добавъчен
материал са проведени серия изследвания на бетонни смеси и втвърден бетон, при които
част (30% и 50%) от естествения едър добавъчен материал (ЕДМ) е заменена с
рециклиран добавъчен материал фракция 4/22,4 mm (РДМ), получен чрез пресяване на
фракция 0/63 mm. Зърнометрията на РДМ попада напълно в стндартните области за
фракция 4/22,4 mm. Свойствата на бетоните с РДМ (БРДМ) са сравнени с тези на
контролен състав (БЕДМ) с проектни характеристики клас по якост на натиск C30/37 и
клас по консистенция на бетонната смес S2 (слягане 50-90 mm). Запазени са
съотношенията между пясъка и едрия добавъчен материал, както и водоциментовото
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отношение. С оглед запазване на обработваемостта на сместа, отчитайки по-високата
водопопиваемост на РДМ [18], РДМ са предварително навлажнени. За постигане на
сходна компактност на скелета от добавъчните материали при БРДМ и БЕДМ, са
използвани две фракции ЕДМ – 4/11,2 mm и 11,2/22,4 mm. ЕДМ е варовиков, със сходна
плътност на зърната, определена по [19]) с тaзи на РДМ – табл.1.
4. Нефракциониран рециклиран скален материал – свойства и области на
приложение
Зърнометричният състав на трошения камък 0/63mm, определен по [20], го
характеризира като категория GA85. По този показател материалът е подходящ за пътни
основи от нефракциониран скален материал и основа за долен пласт на обратен насип,
включително за категория на движението „тежко и много тежко“, както и за пътни
банкети и паркинги. Зърнометричният състав на нефракционирания рециклиран скален
материал отговаря на изискванията на табл. 4202.2.2.1 от ТС на АПИ (2014г.) за основен
пласт [21].
Коефициентът на разнозърност е със стойност u= d60/d10=16, с което е изпълнено
изискването скалните материали, използвани в пътното строителство и строителните
съоръжeния, да имат коефициентът на разнозърност u ≥ 10. По максимални стойности
на коефициента (индекса) на плоски зърна, FI20, материалът е подходящ за всички
приложения, специфицирани в табл. NA.5a на [13]. Категорията по максимални
стойности на коефициента на формата е SI 20, което прави рециклирания
нефракциониран материал подходящ за всички приложения, специфицирани в табл.
NA.6a. на [13].
По съдържание на фина фракция, рециклираният материал е от категория f5. Може
да бъде прилаган за всички предназначения в табл. NA.8a. [13]за нефракциониран
материал, сред които пътна основа и основа за долен пласт на обратен насип,
включително при пътна основа на пътни конструкции за тежко и много тежко движение,
за пътни банкети и паркинги. По отношение на качеството на фината фракция,
стойността на показателя пясъчен еквивалент е SE=82%, което го характеризира като
материал с отлично качество, подходящ за всички предназначения в табл. NA.8b [13].
Тъй като рециклираният материал е получен чрез натрошаване на бетон, той
отговаря на категория C90/3 по съдържание на натрошени и отчупени зърна и на напълно
заоблени зърна. По този показател материалът е подходящ за всички приложения,
специфицирани в табл. NA.7a.[13].
Рециклираният материал се характеризира с висока устойчивост на дробимост и
устойчивост на износване. Според коефициента Лос Анжелес категорията е LA30. Според
коефициента micro-Deval (определен за фракция 10/14mm), категорията е MDE15.
Абсорбцията на вода, определена по [22], е различна, в зависимост от едрината на
зърната: тя е най-ниска за фракция 31.5 /63 mm - 1.9%, най-висока, за фракция 0.063/4
mm -11.5% и за фракция 4/31.5 mm е 3.4%. Отчитайки дела на всяка една от тези фракции
в общата зърнометрия, среднотежестно определената абсорбция на рециклирания
материал е 5,1%. Това налага изпитване за мразоустойчивост. Категорията по
максимална устойчивост на магнезиев сулфат е MS18, определена въз основа на фракция
10/14 mm. Следователно, няма органичения при приложението на рециклирания скален
материал за подосновен пласт и земна основа, дори и при конструкции за тежко и много
тежко движение.
Нефракционираният рециклиран материал отговаря и на изискванията за скален
материал за използване за основен пласт от ТС на АПИ от 2014г. (Таблица 4202.1.3) [21]
по отношение на калифорнийския показател за носимоспособност CBRmin по [22] след
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4-дневно киснене на почвени проби, уплътнени до плътност, равна на 98 % от
максималната обемна плътност на скелета. Така определената стойност на CBR е 105%.
Максималната плътност на скелета при оптимална влажност (5%) е 2010 kg/m3.
Според съдържанието на водоразтворими сулфати категорията е SS0,2, а по
съдържание на обща сяра – категория S1, което го прави допустим за всички приложения
по табл. NA 14a. и табл. NA 15a. на [13].
5. Едър рециклиран добавъчен материал за бетон фракция 4/22,4 mm (РДМ
4/31,5 mm) и свойства на съдържащите го бетони
Поради наличието на стар циментов камък, РДМ имат относително по-грапава и
напукана повърхност и по-висока порестост от ЕДМ. Това предполага различие в
техните физико-механични свойства, но при РДМ с произход от стоманобетонни
траверси, поради високите показатели на първичния бетон и добрата технология на
рециклиране, тези разлики са сравнително малки Механичните свойства са почти
еднакви, а най-съществената разлика а абсорбцията на вода - табл.1. С оглед отчитане
на влиянието на водопопиваемостта на добавъчните материали върху обработваемостта
на бетонната смес, е изследван процесът на водопопиваемост във времето и за
предварително омокряне на РДМ е приет показателя към втория час (1,3%
водопопиваемост по маса).
Таблица 1. Сравнение в свойствата на РДМ и ЕДМ, фракция 4/22,4 mm
РДМ
ЕДМ
Наименование на
Единица
4/22,4
4/11,2
11,2/22,4
показателя
мярка
mm
mm
mm
Обемна плътност
kg/m3
1295
1500
1440
Плътност на зърната
kg/m3
2830
2840
Устойчивост на дробимост
%
при статично натоварване
9,7
7,8
8,9
Устойчивост на дробимост Коефициент LA
LA30
LA25
LA30
Абсорция на вода
%
3,4
0,4
0,5
Индекс на плоски зърна
%
FI20
FI20
FI20
Свойствата на РДМ от рециклирани стоманобетонни траверси отговарят на всички
препоръки за влагане на РДМ в бетон, съгласно таблица Е.3. на стандарта за бетон [16].
Категория Rc90 и специфична плътност над 2100 kg/m3 oпределят РДМ като тип А
рециклиран материал, подходящ за бетони от всички класове по якост на натиск (вкл.
над С 30/37), в следните количества – не повече от 50% за клас по въздействия на
околната среда X0 и не повече от 30% за всички останали класове, тъй като РДМ е с
произход от известни строителни отпадъци без замърсявания (таблица E.2. на [16]).
Поведението на бетонната на БРДМ с 30%РДМ не се отличава от това на БЕДМ.
При съдържание на 50%РДМ, за постигане на еднаква обработваемост е необходимо
увеличение (с около 12%) на суперпластифициращата добавка.
Експерименталните резултати от изпитванията на втвърдения показват, че при
равни други условия (количество на цимента, В/Ц отношение, съотношение между
пясъка и едрия добавъчен материал), замяната на ЕДМ с РДМ, води до леко понижение
на якостите (определени по[23]):
 якостта на натиск на БРДМ е по-ниска с 5% (при 30% замяна) до 10% (при
50% замяна), в сравнение с тази на контролния състав (БЕДМ), но проектният
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клас 30/37 бива винаги постигнат; по-високи са резултатите за якостта на
натиск, когато РДМ биват предварително измити - при БРДМ с 30%РДМ се
наблюдава дори леко увеличение (с около 3%) в сравнение с якостта на
БЕДМ, а при БРДМ с 50%РДМ понижението е около 8%;
 якостта на опън при разцепване (определена по [24]) на БРДМ с 30%РДМ е с
около 18% по-ниска от тази на БЕДМ, но при измиване на РДМ понижението
е незначително (до 6% при БРДМ с 50%РДМ). Всъщност, пречистването чрез
флотация е елемент част от технологичния процес, при който се рециклират
стоманобетонни отпадъци под формата на РДМ, тъй като така се отстраняват
леките примеси (пластмаси, дървесина и др.) и се отмиват нежелани
замърсявания (сулфати, хлориди).
Модулът на еластичност (определен по [25]) се повлиява дори по-малко от
въвеждането на РДМ и е от порядъка на 35 GРa и при трите вида бетони (с 0%, 30% и
50% РДМ).
Следователно, клаузите на националното приложение [26] към стандарта за бетон
[16], които не позволяват влагането на РДМ в бетони с клас над С16/20, са необосновани.
Световната наука и практика отдавна са доказали, че РДМ са подходящи за направата на
бетон, вкл. за високотехнологични бетони (самоуплътнявaщи се, високоякостни) [27, 28].
Ограниченията в [16] в замяната на ЕДМ с РДМ произтичат главно от възможни
проблеми с дълготрайността на БРДМ, поради по-високата порестост на РДМ и
съдържанието в тях на различни вещества с източник стария циментов камък, както и
наличето на примеси от други материали (когато РДМ са с произход от разрушение на
сгради) [29]. В това първоначално изследване е установено, че водонепропускливостта
на бетоните с РДМ (определена по [30]), се повлиява незначително – при налягане от 0,6
МРа, дълбочината на проникване на вода е 28 mm при БЕДМ, 29 mm при БРДМ с
30%РДМ и 33 mm при БРДМ с 50%РДМ.

Изводи
Нефракционираният рециклиран скален материал 0/63 mm с произход от
рециклирани стоманобетонни траверси притежава необходимите строителнотехнически свойства за влагане в пътни основи от нефракциониран скален материал,
основа за долен пласт на обратен насип, включително за категория на движението „тежко
и много тежко“, както и пътни банкети и паркинги, тъй като отговаря на изискванията
на приложимите технически спецификации [12, 13, 21] за тези употреби.
Нефракционираният рециклиран скален материал фракция 0/63 mm с произход от
рециклирани стоманобетонни траверси е инертен, съгласно критериите на [31] и може
да бъде използван и за други инженерни и ландшафни приложения, включително за
насипи и обратни насипи, когато отговаря на изискванията в проекта [4].
Рециклираният материал фракция 4/22,4 mm има свойства, които го определят като
тип А рециклиран добавъчен материал, подходящ за направара на бетон от всички
класове по якост на натиск (вкл. над С 30/37) [16]. Доказано е, че влагането до 30% на
РДМ от селектирани (или сортирани) строителни отпадъци, при които първичният бетон
е бил с високо качество, практически не води до изменения в поведението на сместта и
якостно-деформационните свойства на бетона, а влагането на 50% от естествения едър
добавъчен материал с рециклиран такъв води до сравнително малко понижение на
якостите. Следователно, клаузите на националното приложение за бетон [26] могат да
се окачествят като дискриминационни. Би следвало да се поставят изисквания към РДМ
и да се даде възможност на тези РДМ, които отговарят, да бъдат влагани за направата на
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бетон. По този начин ще се облекчи и изпълнението на изискването на националното
законодателство [7] при ново строителство на сгради и съоръжения, финансирано с
публични средства, да бъдат влагани най-малко 2% рециклирани строителни материали.
Предстоят изследвания за оптимизиране на технологията на рециклиране с оглед
приложенията на трошения камък от рециклирани стоманобетонни траверси. В ход са
изследвания върху поведението на бетоните с рециклирани добавъчни материали, с
оглед изготвяне на предложения за промени в националното законодателство.
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АНАЛИЗ НА СИСТЕМИ ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ
И ИЗОЛИРАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОДОВИ ПОВЪРХНОСТИ
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ANALYSIS OF DRY CONSTRUCTION SYSTEMS FOR LEVELING
AND INSULATING HORIZONTAL FLOOR SURFACES
Ofelia Lazova-Velinova1, Dimo Valkov2,*
University of Forestry, Sofia
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Abstract: An analysis of dry construction systems (DCS) in leveling and insulating
horizontal floor surfaces has been performed. The application of dry floors in
construction production has been studied. The necessary materials for construction of
dry floors are considered - wooden profiles, fastening materials, insulations, gypsum
boards, etc. The types of double floor performed with DCS were studied. Type and
individual details for the implementation of dry floors are offered. A comparative
economic analysis of dry floors and classic cement-sand screed was performed. The
advantages and disadvantages of dry floors and cement-sand screed are indicated.
Key words: dry floors, double floor, cement-sand screed
1. Въведение
Сухото строителство (СС) е дял от строителната индустрия, при който не се
извършват (или са сведени до минимум) мокрите процеси при строително-ремонтните
дейности на обекта. Някои проблеми, свързани с изпълнението на мокри процеси при
различни типове подови настилки са разгледани в [1] и [2].
Част от СС е изравняване и изолиране на подови повърхности. В настоящия доклад
е направен анализ на СС за изравняване и изолиране на подови повърхности. Направен
е анализ на системите за сухо строителство (ССС), при изравняване и изолиране на
1

Офелия Лазова, доцент, д-р, инженер, катедра ТМГС, ФГС, ЛТУ – София, бул. „Климент Охридски” 10,
гр. София 1797, България, e-mails: оlazova@abv.bg; ofeliya.lazova@vfu.bg;
Ofelia Lazova, Assoc. Prof., PhD, Eng., Faculty of Forestry, University of Forestry, 10, Kliment Ohridski Blvd.,
1797 Sofia, Bulgaria, e-mails: оlazova@abv.bg; ofeliya.lazova@vfu.bg.
2
Димо Вълков, инж., Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД, ж.к. София Парк, Търговска зона, Блок
16В, София, България; e-mail: valkov86@abv.bg;
Dimo Valkov, Eng., Civil Engineer, Lindner Immobilien Management EOOD, Sofia Park, Commercial area,
Build. 16, Sofia, Bulgaria; e-mail: valkov86@abv.bg

333

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

хоризонтални подови повърхности. Изследвано е приложението на сухи подове в
строителното производство. Разгледани са необходимите материали за изграждане на
сухи подове. Изследвани са видовете двоен под изпълнявани със ССС. Предложени са
типови и индивидуални детайли за изпълнението на сухи подове. Посочени са
предимствата и недостатъците на сухите подове и циментопясъчната замазка. В доклада
са разгледани сухи подове тип „F134 Vidifloor SOLO“ и „F135 Vidifloor DUO“.
Сухият тип под е бърз и лесен начини за изграждане на идеално равно покритие за
подови повърхности. Комплексната конструкция на сухия под изглежда крехка, но тя е
подходяща за под при относително тежки товари, като подове на гаражи и паркинги.
Издръжливостта при точково натоварване (колела на офис столове и др.) е
задоволителна.
2. Видове системи за сух под ССС
На пазара се предлагат два вида системи за сух под: двоен дървен под и системи за
изграждане на сух под с гипсокартонени и гипсофазерни плоскости.
2.1. Двойни дървени подове ССС
Двойните подове са подова система от фабрично произведени подови плочи и
крачета. Те предлагат ефективен метод за оформяне на пространството, като осигуряват
кухина за полагане на инсталации. Плочите са с основа от ПДЧ, калциев сулфат, стомана
или стъкло и се изработват в стандартен растер 600/600 mm. Приложението на двойния
дървен под е предимно в бизнес сгради. Той е предпочитан, защото е много удобен за
полагане на инсталации в него. Предимствата на системата двойни подове са:
регулируемата височина на конструкцията; инсталационното пространство 3-150 сm;
точковото натоварване 200-2000 kg; фабричното апликиране с всички познати настилки;
интегрирането на подово отопление; широкото приложение - от офиси до индустриални
зони; здравината и устойчивостта на плочите; високият клас по реакция на огън F30 F60; добрите звукоизолационни свойства; постоянният достъп до пространството под
пода; възможността за пълно рециклиране и относително малкото отделяне на отпадъци
при полагането му. Недостатъците са: намаляване на светлата височина на помещенията
и високата цена на 1 m2.
На фиг. 1 е показан типов детайл за изпълнение на двоен дървен под ССС
“Линднер”.

Фигура 1. Дървен под ССС “Линднер”
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2.2. Сух под от гипсокартонени и гипсофазерни плоскости
Конструкцията за сух под представлява система от изравняващ повърхността слой
суха посипка и гипсофазерни панели, и няколко допълнителни пласта, включващи
останалите материали - уплътнителна лента, каменна вата, полиетилен и др.
Системите за сухо строителство за сух под от гипсокартонени и гипсофазерни
плоскости са подходящи за междуетажни конструкции от бетон, стоманобетон, а за
дървена междуетажна конструкция (гредоред) са изключително препоръчителни заради
по-ниското си собствено тегло. Те намират голямо приложение в жилищното
строителство, като заместител на циментнопясъчната замазка. При изпълнение на
подобен вид подова настилка се прави слой сходен със саморазливната замазка. Подобна
настилка е удобна за изпълнение при слой, който изисква идеална повърхност за основа
на мокет, паркет и др. Основно предимство е бързото изпълнение, ниското количество
генериран отпадък и относително по-чистата среда при изпълнени. Не е необходимо
технологично време за изсъхване и набиране на якост, поради минимизиране на мокрите
процеси.
На фиг. 2 е показан типов детайл за изпълнение на сух под „F134“ на Кнауф (Knauf).

Фигура 2. Детайл за изпълнение на сух под „F134“ на Кнауф (Knauf)
3. Сравнение на сухи подове тип „F134 Vidifloor SOLO“ и „F135 Vidifloor DUO“
3.1. Сух под тип „F134 Vidifloor SOLO“
Гипсофазерната плоскост Кнауф (Knauf) „Vidifloor
SOLO 18 GF-W2“ е
импрегнирана строителна плоскост за направата на "сух под", при която се прави
изравнителна посипка или се полага топлоизолационна плоча в един слой. По реакция
на огън тя е с клас A2-s1, d0.
Видифлоор Соло (Vidifloor Solo) представляват хомогенни еднослойни
гипсофазерни плочи с дебелина 18 mm. Размерите им са 900х600 mm и тежат по 13 kg
(24 kg/m²). При полагане върху суха посипка, най-напред се полага
товароразпределителна плоскост (гипсокартон), след което се редят елементите
Видифлоор Соло (Vidifloor Solo). Фугите се разместват с 20 сm. Елементите се закрепват
един към друг посредством Кнауф PU (Knauf PU) лепило и винтове. При плочи на кота
нула в сгради без сутерен e необходимо да се осигурят срещу влага. Необходимо е
полагане на подови плочки с максимален размер 33х33 сm, в този случай е задължително
ползването на тънкослойно флексово лепило.
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На фиг. 3а и 3б са показани едни от най-често използваните детайли при системата
тип „F134 Vidifloor SOLO“.

а)

б)

Фигура 3. Детайли при системата тип „F134 Vidifloor SOLO“: а) стоманобетонна
междуетажна конструкция; б) дървена междуетажна конструкция.
3.2. Сух под тип „F135 Vidifloor DUO“
Гипсофазерната плоскост Knauf Vidifloor е импрегнирана строителна плоскост
подходяща за направата на "сух под", при който се прави изравнителна посипка или
топлоизолационен пласт и се полагат два слоя гипсофазер за под Vidifloor.
Прилагат се във всички области на сухото строителство: върху дървени
конструкции или бетонни плочи; за плаващ под в административни или жилищни
сгради; за подобряване на звукоизолацията и пожарозащитата; за съкращаване на
строителните срокове; те са подходящ и при подово отопление.
Плоскостите за сух под Кнауф Vidifloor са с размери 1500х1000х10 mm. Сухите
подови настилки редуцират ударния шум. Те са гаранция за дълготрайност и уют.
Плоскостите отговарят на изискванията съгласно: БДС EN15283-2 клас GF W2 по
устойчивост на влага; клас по реакция на огън А2-s1, d0, съгл. БДС EN13501-1.
Гипсофазерните плоскости са направени от висококачествен изпечен гипс и хартия.
Други качества на системите с Knauf Vidifloor са: относително висока носимоспособност
и относително минимално тегло.
На фиг. 4а и 4б са показани някои от най-често използваните детайли при системата
тип „F135 Vidilfoor DUO“.

а)

б)

Фигура 4. Детайли при системата тип „F135 Vidifloor DUO“: а) стоманобетонна
междуетажна конструкция; б) дървена междуетажна конструкция.
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Изводи
Сухите подови конструкции са част от ССС, те са добър заместител на класическата
циментопясъчна замазка. Имат голямо приложение не само в жилищното, но и в
общественото строителство. При обществени и бизнес сгради двойният дървен под е
практически без заместител. Удобен е заради лесното прокарване на инсталации в него,
лесната ревизия на същите и лесната промяна на разпределението. Сухите подове
системи „F134 Vidifloor SOLO“ и „F135 Vidifloor DUO“ са добра алтернатива на
циментопясъчната замазка. Предпочитани са заради бързината на изпълнение, липсата
на мокри процеси и много равнините повърхнини. В заключение сухите подове са част
от строителната индустрия и набират все по-голяма популярност.

[1]
[2]

[3]

ЛИТЕРАТУРА
Хрисчев Л., Полимерни подови покрития, изд. "ВИК-96", София, 2016, 222 стр.,
(ISBN 978-954-331-071-5).
Хрисчев Л., Върху някои технологични проблеми при изпълнението и
експлоатацията на индустриални подови настилки от готови елементи. Сборник с
доклади на 5-та МНК “Архитектура, Строителство, съвременност”, ВСУ
“Черноризец Храбър” 8-10 Юни 2011, Варна, България, 2011, 521-528.
www. https://www.knauf.bg/

337

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

АНАЛИЗ „РАЗХОДИ-ПОЛЗИ“ И УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО
Борис Сачански1, Жулиета Манчева2
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София
COST-BENEFIT ANALYSIS OF CONSTRUCTION PROJECTS
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Boris Sachansky1, Julieta Mancheva2
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: The cost-benefit analysis (CBA) application allows the investment analysis of
a building designed in a way that minimises the resources usage throughout its life cycle,
thus reducing the negative impact on the environment and increasing the economic
sustainability of the project. This report defines the different steps in the preparation of
CBA in the context of sustainable construction. The purpose of the study is to systematize
the advantages of CBA as an analytical tool in the construction of sustainable buildings
and the benefits of its practical application.
Key words: costs, benefits, life-cycle, investment, sustainable, building, environment
1. Въведение
Строителният сектор е отговорен за приблизително 40% от консумацията на
енергия в Европа. От друга страна повече от 50% от това потребление може да бъде
намалено чрез мерки за енергийна ефективност. Човечеството е изправено не просто
пред тежка и невиждана досега екологична криза, но и икономическа такава от подобен
мащаб. Развитието на зелените сгради е важен стратегически елемент за постигане на
устойчиво развитие, спестяване на ресурси и енергия, и опазване на околната среда.
В широк смисъл можем да определим анализа „разходи-ползи” /Cost-benefit
Analysis - CBA/ като съвременен подход при вземането на управленски решения. Чрез
него се прави оценка на ползите и разходите, изразени във финансови средства,
необходими за осъществяването на конкретен инвестиционен проект, като се включва
оценката както на количествени, така и на качествени характеристики на изследвания
обект. Това прави метода изключително полезен както за проекти с обществена
значимост, които се финансират от публичните държавни или общински бюджети, и
оперативни програми, така и за зелени, и устойчиви сгради. Настоящият доклад
дефинира различните стъпки в подготовката на анализа „разходи-ползи” в контекста на
1
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устойчивото строителство. Целта на изследването е да се систематизират предимствата
на анализа като аналитичен инструмент при изграждането на устойчиви сгради и ползите
от практическото му приложение при конкретни реални проекти.
2. Анализ Разходи-Ползи
Анализ “разходи-ползи” (АРП) се използва за оценка на инвестиционното решение
с цел по-ефективното разпределение на ресурсите. Анализът разходи-ползите служи за
оценка на икономическите предимства или недостатъци на дадена инвестиция чрез
оценка на неговите разходи и ползи, за да се оцени промяната в благосъстоянието,
дължащо се на нея. АРП включва следните елементи:
2.1. Анализ на контекста
Първата стъпка при оценяването на един проект е да се идентифицира социалния,
икономически, институционален и политически контекст, в който ще се осъществява
изпълнението му. Този анализ включва анализ на търсенето, който представлява
прогноза за търсенето на стоки и услуги, които ще бъдат генерирани от проекта. Това е
ключов показател при оценяване на бъдещите приходи от проекта и следователно на
финансовите му резултати.
2.2. Идентифициране на целите на проекта
Целите на проекта следва да бъдат дефинирани в явна връзка с нуждите, чиято
оценка се базира на описанието на контекста и дава основа за определянето на целите.
Те трябва да бъдат количествено определени с показатели. Ясно определение на целите
на проекта е необходимо за да се идентифицират ефектите от проекта, които ще бъдат
впоследствие оценени с АРП.
2.3. Идентификация на проекта
Един проект е ясно идентифициран, когато е самодостатъчна анализационна
единица с ясно прецизиран обем и заинтересовани страни.
2.4. Техническа осъществимост и екологична устойчивост
Тези два елемента са основен източник на данни в АРП. Информацията трябва да
включва:
 Анализ на търсенето, който идентифицира необходимостта от
инвестицията като извършва оценка на текущото и прогнозното търсене;
 Анализ на вариантите – за да се оцени техническия, икономически и
екологичен принос на даден проект, трябва да се обмислят определен брой
възможности за сравнение, тъй като предприемането на определен проект
същевременно изключва изпълнението на всички други възможности;
 Съображения за околната среда, за да се идентифицират, опишат и оценят
преките и косвените ефекти на проекта върху хората и околната среда. Те
се разглеждат по две компоненти: смекчаване на изменението на климата и
адаптиране към изменението на климата;
 Технически проект, прогнозни разходи и график за изпълнение;
2.5. Финансов анализ
Целта на финансовият анализ е да оцени консолидираната рентабилност на проекта
за бенефициента и ключовите заинтересовани страни, да провери финансовата
устойчивост на проекта и да оформи паричните потоци, които са в основата на
изчислението на социално-икономическите разходи и ползи. Два са основните
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финансови показателя, които се разглеждат: финансова нетна настояща стойност
(Financial Net Present Value-FNPV) и финансова норма на възвръщаемост (Financial Rate
of Return -FRR). При финансовия анализ се изчисляват общия размер на
инвестиционните разходи, оперативните разходи и приходи. Финансова устойчивост е
налице, когато кумулираният нетен паричен поток е по-голям от нула за всички
разглеждани години.
2.6. Икономически анализ
За разлика от финансовия анализ, икономическият анализ оценява приноса на
проекта към икономическото благосъстояние на региона или страната от гледна точка на
цялото общество, а не само на собствениците на проекта. Ключовата концепция тук е
използването на счетоводни цени в сянка, базирани на социални алтернативни разходи,
вместо наблюдаваните пазарни цени, които могат да бъдат изкривени. Финансовите
данни се преобразуват в икономически с подходящи конверсионни индекси.
„Паричната“ оценка в този случай няма финансови импликации. „Парите“ в АРП са
просто удобна метрична величина. Стандартният подход, в съответствие с
международната практика, е да се премине от финансов към икономически анализ. В
този смисъл следва да бъдат направени следните корекции:
 Фискални корекции –данъците и субсидиите са трансферни плащания,
които не представляват реални икономически разходи или ползи за
обществото, а просто прехвърляне на контрол върху определени ресурси от
една обществена група в друга;
 Преобразуване на пазарните цени в счетоводни – когато пазарните цени не
отразяват алтернативните разходи за входящи и изходящи ресурси,
обичайният подход е да ги преобразуваме в счетоводни цени (или цени „в
сянка“), които да бъдат приложени към елементите от финансовия анализ
чрез конверсионни индекси;
 Парично изражение на непазарни въздействия;
След корекция на пазарните цени и оценка на непазарното въздействие, разходите
и ползите, възникващи по различно време, трябва да бъдат сконтирани. Сконтовият
процент в икономическия анализ на инвестиционните проекти, наречен още социален
сконтов коефициент (ССК), отразява социалната гледна точка относно начина, по който
бъдещите ползи и разходи следва да се оценяват в съпоставка с настоящите.
2.7. Анализ на риска
Оценката на риска се състои в изучаване на вероятността даден проект да постигне
задоволително изпълнение по отношение на зададени прагови стойности на нетната
настояща стойност (Net Present Value) и нормата на възвръщаемост (Rate of Return).
Стъпките за анализ на риска са:
 Анализ на чувствителността;
 Качествен анализ на риска;
 Вероятностен анализ на риска;
 Предотвратяване, наблюдение и контрол на риска [1];
3. Устойчиво строителство
Концепцията за устойчиво развитие предполага да се осигурят условия за
удовлетворяване на основните човешки потребности на днешните поколения, без същите
да се нарушават за бъдещите поколения. Възприемането на принципите на устойчивото
развитие би довело до значително намаляване на парниковите емисии вследствие на
строителната индустрия. Устойчивото строителство засяга планирането, проектирането,
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изпълнението и експлоатацията на обектите, обществото, качеството на въздуха в
затворените помещения, енергията, материалите, водата и пазарите за общото благо на
човечеството.
3.1. Основни задачи на устойчивото строителство
Взаимодействайки с локализацията й, една устойчива сграда е съоръжение,
предлагащо високо качество на живот, като същевременно подобрява икономиката и
стимулира опазването на околната среда. Сградата трябва да е проектирана, изградена,
управлявана и експлоатирана отговорно през целия й жизнен цикъл [2]. Основните
елементи и аспекти на устойчивата сграда са показани на фиг. 1.

Фигура 1. Аспекти на устойчива сграда
3.2. Основни принципи на устойчивото строителство
При проектирането на устойчиви сгради е важно да се обърне внимание на
традиционните проблеми, свързани с дизайна на сградата - икономичност, полезност,
издръжливост и естетика. Стратегиите за зелен дизайн включват допълнителен фокус
върху здравето на ползвателите, околната среда и изчерпването на ресурсите.
Съществуват множество мерки за да отговори дизайнът на тези проблеми, като
например:
 Използване на възобновяема енергия и устойчиви материали;
 Осигуряване на максимална обща енергийна ефективност;
 Ефективно използване на водата;
 Минимизиране на отпадъчните води;
 Опазване на невъзобновяемата енергия и редките материали;
 Оптимизиране на избора на място, за да се запазят максимално зелените
площи и да се сведе до минимум въздействието от транспорта;
 Минимизиране излагането на човека на опасни материали;
 Минимизиране на екологичното въздействие от използваната ресурси;
 Насърчаване на масовия превоз, употребата на велосипеди и други
алтернативи на превозните средства, използващи изкопаеми горива;
 Запазване и възстановяване на местния въздух, вода, почви, флора и фауна;
 Ориентация на сградата, осигуряваща максимално възползване от
слънчевата светлина и микроклимата [3];
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3.3. Развитие на устойчивото строителство
Според доклад на Световния Съвет за Устойчиво Развитие (World Green Building
Council (WGBC)) [4], международният пазар на зелени строителни проекти се е увеличил
значително през последните 10 години и търсенето значително ще нарасне през
следващите години. Процентът на предприемачите, на които по-голямата част (над 60%)
от проектите им са зелени е скочил от 27% през 2018 г. до почти половината (47%) през
2021 г.
В рамките на строителния сектор се разработват екологични сертификати по целия
свят от около петнадесет години, с цел да се ускори трансформацията на строителните
практики. В момента има десетки сертификати за устойчивост, най-популярните сред
които са BREEAM (Великобритания), LEED (САЩ), HQE (Франция), Green Star
(Австралия), DGNB (Германия).
Развитието на устойчивото строителство в България върви със сравнително бавни
темпове спрямо останалите държави членки на Европейския Съюз и света. Българското
законодателство към момента не стимулира по никакъв начин развитието на бранша в
тази посока, както се случва в САЩ и някои страни от Европейския Съюз например,
където има данъчни стимули за имоти, бонуси за преизползване на градски терени,
ускорен процес на издаване на разрешение за строеж [3].
Често срещани пречки пред развитието на устойчивото строителство са:
 недостатъчна държавна подкрепа;
 липса на съответното законодателство и наредби;
 липса на търсене на ползите от устойчивото строителство;
 ниско ниво на информираност;
 мнителност по отношение на допълнителните разходи.
Важността на тези бариери варира спрямо политическото, икономическо и
социално състояние на конкретната държава. Препоръчва се правителствата да поемат
по-съществена роля в популяризирането и прилагането на устойчиви стратегии.
Идентифицираните бариери и предложенията за минимизирането им трябва да предлагат
благоприятна среда за заинтересованите страни в строителния сектор постепенно да
приемат устойчивото строителство като базов модел [4, 5].
4. Анализ “разходи-ползи” в устойчивото строителство
Съществуващите международни стандарти за сертифициране на зелени сгради не
включват икономическа оценка. Следователно за благоприятното развитие на зелените
сгради е необходимо да се изгради теоретично-методологична система за анализ на
разходите и ползите на зеленото строителство от техническа и икономическа гледна
точка, която да може да бъде прилагана и в практиката [6]. Съществуващите
икономически изследвания към днешна дата са фокусирани главно върху:
 Допълнителни ползи от зелените технологии при експлоатацията на
сградата;
 Допълнителни разходи при прилагането на зелени технологии спрямо
стандартните практики;
 Период и норма на възвръщаемост, нетна настояща стойност.
4.1. Допълнителни ползи от зелени технологии
Зелените сгради могат да притежават материални и нематериални ползи. С
увеличаването на цената ресурсите и енергията, тяхната икономията при възприемането
на устойчиви практики генерира значителни икономически ползи. Ползите от зелените
сгради включват:
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Спестяване на енергия и вода и по-ниски разходи за експлоатация и
поддръжка;
 По-висока пазарна стойност;
 Качество и дълготрайност на сградата и намаляване на въглеродният й
отпечатък;
 Опазване на ресурсите и екосистемите;
 Намаляване на отпадъците и емисиите на парникови газове;
 Повишаване качеството на вътрешната среда;
 По-добро здраве, удовлетвореност и продуктивност на обитателите [3, 6].
Проведени проучвания [6, 7] показват, че ефективността на работещите в зелени
сгради е по-висока с 25%, консумацията на енергията е с 25% по-малко, а
експлоатационните разходи са по-ниски с 19%.
Една от целите на устойчивото проектиране е свързана с подобреното здраве и
продуктивност на учениците и работещите. Тези ползи са един от основните мотивиращи
фактори за собствениците на зелени сгради, но са все още трудно измерими.
Проучванията показват, че по-добрият контрол на температурата и подобреното
качество на въздуха могат да увеличат производителността на служителите средно с 11–
15% годишно, а учениците напредват с 15-20% по-бързо [3], когато имат добра вътрешна
среда и добри гледки. Докато собственикът на устойчива сграда може да не усеща
директни финансови ползи от повишената производителност на потребителите, това
може да има индиректни ползи под формата на увеличена пазарна стойност и по-високи
нива на заетост.
Зелените сгради също така създават работни места като пренасочват разходите от
невъзобновяема енергия към възобновяема енергия и други дялове на зелената
промишленост. Един стандартен зелен офис създава приблизително 1/3 (една трета)
постоянно работно място годишно, равняващо се на стойност от 11 долара на квадратен
метър за увеличаване на заетостта, в сравнение с подобна незелена сграда [3]. Зелената
сграда освен това подобрява корпоративния имидж на компаниите, което може да
допринесе за индиректни ползи и дава възможност за по-лесно привличане на
инвеститори при по-добри пазарни условия. Липсва, обаче, пряк количествен анализ на
ползите от подобрената корпоративна репутация, свързана с инвестициите в зелено
строителство [7].
От друга страна, зелените сгради имат по-висока пазарна стойност (по-високи
продажби и наеми, повишена заетост и по-ниско текучество) в сравнение с подобни
конвенционални сгради. Проучване в САЩ отчита повишение на средната продажна
цена на зелена сграда с повече от 220$/м2 [3]. Проучвания, фокусирани върху жилищния
пазар, показват, че клиентите имат по-висока Готовност за Плащане (Willingness To Pay)
за зелени сгради, която варира между 3-8%. Като цяло по-високата цена на зелена сграда
се увеличава с нивото на сертифициране (между 2-5% за по-нисък клас до 10-16% за найвисок клас). По-високите цени или наеми на зелените сгради обикновено надвишават
допълнителните инвестиционни разходи за предприемачите, което потвърждава
икономическата рентабилност от тяхна гледна точка. От гледна точка на потребителите,
от които равносилно зависи пазара на зелени сгради, такава инвестиция е рентабилна
когато се отчетат всички досега описани ползи на такъв имот. За онези, които
предпочитат да отдават под наем, вместо да продават, зелените сгради, в допълнение към
по-високия наем, също така отчитат по-висока заетост, по-ниско текучество и по-бавна
амортизация [7].
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4.2. Допълнителни разходи при прилагането на зелени технологии
Допълнителните разходи за интегриране на зелени технологии в сградите се
отнасят до всички допълнително въведени характеристики на зелената сграда спрямо
основните базови характеристики на стандартните сгради, изисквани от националните и
местни законодателства, и регламенти в конкретния регион. Базата за изчисляване на
допълнителните разходи е различна поради различните естествени екологични условия,
нива на развитие и стандарти за енергоефективност в различните климатични зони.
Например, допълнителните разходи за зелени технологии на проект в Шанхай са
55,72 $/м2, докато същите за друг проект в Ханджоу са 311,88 $/м2. Основните фактори,
влияещи върху допълнителните разходи, са:
 интегриране на възобновяеми източници на енергия (48,20%);
 спестяване на енергия чрез сградната обвивка (23,20%);
 интелигентни системи (16,10%);
 контрол на качеството на вътрешната среда (7,5%);
 ефективно водоползване и събиране на дъждовна вода (2,60%) [6].
Скорошно изследване на списанието „Building Design and Construction“ установява,
че докато 94% от анкетираните смятат, че тенденцията за прилагане на устойчиви сгради
нараства, 78% смятат, че устойчивият дизайн добавя значителни първоначални разходи.
32% от анкетираните оценяват допълнителните разходи между 6% и 10%, докато 41% ги
оценяват на 11% и повече [3]. В документа се посочва също, че по-високите нива на
сертифициране могат да доведат до по-високи разходи, но емпиричните данни за пазара
предполагат, че по-ниските нива като „Сертифициран“ или „Сребърен“ на LEED
системата и един или два „Глобуса“ на системата „Green Globes“ допринасят за малки
или никакви допълнителни разходи за повечето видове сгради. Основните констатации
на доклади от бизнеса и академични проучвания разкриват, че допълнителните разходи
за сертифицирани зелени сгради варират от 0,4% до 11%, в зависимост от системата за
сертифициране и постигнатото ниво [7].
4.3. Разходи и ползи от прилагането на зелени технологии
Скорошно проучване на Greg Kats от Capital E анализира настоящата стойност на
допълнителните ползи и разходи на 33 зелени сгради, получили сертификат на LEED за
20 години от периода на изследване, което показва, че общите финансови ползи от
зелените сгради са над десет пъти над средните първоначални инвестиционни разходи,
необходими за проектиране и изграждане на зелена сграда, като само икономиите на
енергия са достатъчни за това надвишение:
Таблица 1. Нетни ползи за кв. м. за 20 години
Нетна настояща стойност – 20 г.
Категория
$/м2
Енергоефективност
63,8
Намаляване на емисии
13,2
Водоспестяване
5,5
Оперативни спестявания
93,5
Продуктивност и здраве
405,9
Общи ползи за кв. м. за 20 години
581,9
Средни допълнителни разходи
-33
Нетни ползи за кв. м. за 20 години
548,9
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Kats, взимайки предвид разходите за обезщетение на служителите, преценя, че
ползите от подобрението на производителността и здравето могат да представляват
около 70% от общите спестявания на разходи през жизнения цикъл на сграда [3].
Друго проучване също показва, че само икономиите на енергия надвишават
първоначалните допълнителни разходи в повечето зелени сгради. Настоящата стойност
на 20 години икономия на енергия в типичен зелен офис варира от 77$/м2 (с ниско ниво
на сертифициране) до 154$/м2 (с високо ниво на сертифициране), което е повече от
средните допълнителни разходи от 33$/м2 до 88$/м2 за зелено строителство [3].
В България съществува сравнително оскъдна практика на устойчиво
строителство. Тук експертите отбелязват, че на цена на квадратен метър зеленото
строителство може да доведе до по-големи първоначални разходи с около 15% [8], но
когато се вземат предвид разходите през целия жизнения цикъл, зеленото жилище става
по-достъпно и рентабилно.
4.4. Приноси и характеристики на зелено строителство от реални обекти
А) Жилищни сгради в Шенжен, Китай
Четвъртият етап от проекта Vanke City в Шенжен, Южен Китай, построен през
2014г., обхваща площ от около 96 000 м2 и включва основно къщи и високи сгради със
124 700 м2 разгъната застроена площ [6]. Характеристиките на проекта свързани с
устойчивия дизайн са:
 Икономия на енергия - 65%;
 Делът на възобновяема енергия спрямо общото потребление - 5%;
 Повторна употреба на рециклирана вода - 30%;
 Степен на използване на водоспестяващи инсталации - 100%;
 Степен на разделно събиране на битови отпадъци - 70%, рециклиране на
битови отпадъци - повече от 30%;
 Шумоизолацията отговаря на националните стандарти;
 Интериорните материали отговарят на националните стандарти;
 Не се заемат на висококачествени обработваеми или природни площи;
 Опазва се местния пейзаж.
Допълнителните разходи за устойчиво строителство на целия проект са около
52,69$/м2, от които тези за енергоефективност са 28,58 $/м2 (54,23% от общите), от което
следва, че общите допълнителни разходи за енергоефективни технологии за този проект
са 3,563,926$. В този пример се изследват единствено разходите и ползите от
прилагането на устойчиво енергоснабдяване и енергоефективност.
Общите допълнителни годишни спестявания на енергия са 2 536 524 (kWh), което
се равнява на около 253 652 $ годишно. От екологична гледна точка допълнителните
спестяванията на енергия и въглища са 1024 756 кг, което се равнява на около 159 810
долара годишно.
От финансовата гледна точка допълнителните годишните ползи включват само
ползите от спестяване на енергия (253 652$). От гледна точка на националната
икономика, допълнителните годишни ползи включват и тези за околната среда
(159 810$) или общо 413 462$ на година. Този проект има експлоатационен живот 50
години, но същият на устойчивата сградна обвивка е от 25 до 30 години, а на
техническите съоръжения за възобновяема енергия - 15 години. Съответно минималният
срок от 15 години се приема като референтна стойност за оценката на жизнения цикъл
на този проект.
Референтната норма на възвръщаемост за проекти в свързани сектори е = 8%,
което се взима за базова стойност. Ако се вземат предвид единствено допълнителните
ползи от енергоефективност, допълнителната вътрешна норма на възвръщаемост ∆
е
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0,83%, което е далеч по-малко от . Следователно този проект не е рентабилен за частни
инвеститори. Ако обаче се вземат предвид и допълнителните екологични ползи, ∆
=
7,89%, което е почти десет пъти повече от 0,83% и малко по-малко от . Следователно
правителството трябва да стимулира развитието на устойчивото строителство въз основа
на допълнителните екологични ползи, за да насърчи предприемачите на недвижими
имоти да строят зелени сгради, а частните инвеститори да ги купуват.
От друга страна тези стойности не отчитат евентуално поскъпване на енергията,
което е съществуваща тенденция в днешно време, а влиянието на приетия
експлоатационен срок играе значителна роля [6]:
Таблица 2. Финансова чувствителност на Вътрешната норма на възвръщаемост
Годишно поскъпване на енергията
0%
3%
5%
8%
10% 12%
Допълнителни финансови ползи
IRR 0,83 3,46
5,22
7,84 9,59 11,34
Общи допълнителни ползи
IRR 7,89 9,64 10,89 12,85 14,22 15,63
Експлоатационен срок
Допълнителни финансови ползи
Общи допълнителни ползи

15
0,83
7,89

IRR
IRR

20
3,63
9,82

25
5,03
10,68

30
5,81
11,11

40
6,56
11,45

Б) Прилагане на методът на Системната Динамика - Китай
Системната динамика е метод за представяне, изследване и анализиране на
нелинейното поведение на комплексни системи във времето като използва акции
(stocks), потоци (flows) и вътрешна обратна връзка (internal feedback loop). Акцията
дефинира определена стойност на актива в даден момент, потокът се измерва с единица
време и може да се оприличи като темп или скорост, а обратната връзка се отнася до
ситуация, при която Х влияе на У и У влияе обратно на Х чрез верига от причинноследствени връзки [9].
Изследват се допълнителните разходи и ползи от зелените сгради в сравнение с
традиционните, като се използва метода „with or without comparison“. Въз основа на
теорията за системната динамика се конструира модел за оценка на допълнителните
разходи и ползите на зеленото строителство, който отчита влиянието на потребителите,
правителството и предприемачите върху изследвания обект. За да насърчи развитието на
енергоспестяващите технологии и индустрията на устойчивото строителство,
Китайското правителство въведе политики за субсидиране и формулира задължителни
закони и разпоредби за насърчаване на устойчиво развитие на пазара на зелено
строителство.
Методът на системната динамика изследва качествено процеса на обратна връзка и
отношенията между компонентите в рамките на системата, като изготвя причинноследствена диаграма, която е в основата на конструирането на модела за оценка на
допълнителните разходи и ползи. Причинно-следственият анализ показва, че
консумацията на енергия в зелената сграда е намалено поради приемането на
енергоспестяваща технология, която намалява емисиите на парникови газове и
съответно намалява разходите за здравеопазване на потребителите, което засилва
желанието на клиентите да закупят зелена сграда и да увеличат приходите на
предприемачите. Последните могат не само да получат преки ползи като държавни
субсидии и икономии на енергия, но и индиректни такива като увеличаване на приходите
от жилищата и удължаване на живота на сградите [9].
Сертифициран жилищен квартал в град Гуанджоу. Китай, състоящ се от 10
жилищни сгради с височина 77 метра е взет за пример в емпиричния анализ.
Интегрирани са разнообразни зелени енергоспестяващи технологии и оборудване.

346

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

Използвани са възобновяеми и зелени материали с цел опазване на околната среда.
Инсталирана е автоматична климатична система, която може да филтрира и пречиства
въздуха. По фасадата са монтирани окачени слънчеви панели. Всяка сграда е оборудвана
с интелигентни сензори за наблюдение на състоянието и производителността на
различните ВиК, ОВК и електро инсталации в сградата и могат автоматично да се
адаптират в случай на извънредни условия.
Допълнителните инвестиционни разходи за устойчивост възлизат на 64$/м2.
Годишните допълнителни разходи от 7$/м2 включват основно поддръжката на
енергоспестяващото оборудване и подмяна на части. Допълнителните ползи от зелените
сгради постепенно се увеличават всяка година като започват от 15$/м2. Изчисленият
период на възвръщаемост е 8,0 години при вътрешна норма на възвръщаемост за период
от 15г. ∆
= 8,5% [9].
Изводи
Съществуват множество източници, описващи различните ползи от прилагането на
устойчиви сгради и рисковете, и предизвикателствата свързани с тях. Много от тях
категорично подчертават, че зелените сгради притежават инвестиционен потенциал,
други имат по-резервирано отношение. Няма съмнение, обаче, че тази индустрия трябва
да бъде развивана с оглед устойчивото развитие на човечеството и опазването на
околната среда.
Необходими са нови проучвания и изследвания, за да се преодолеят настоящите
бариери и да се ускори развитието на устойчивите технологии и строителство.
Необходими са изчерпателни и надеждни доказателства за разходите и ползите от
зелените сгради през целия им жизнен цикъл. Липсват по-детайлни изчисления на
допълнителните първоначални разходи, икономиите на експлоатационни разходи,
подобряването на комфорта и здравето, намаляването на въздействието върху околната
среда, подобряването на корпоративната репутация и увеличаването на пазарната
стойност.
От решаващо значение за предприемачите е при анализът на разходите и ползите
да се вземат предвид всички дългосрочни и средносрочни, материални и нематериални
ползи и по този начин да се постигне изчерпателно ниво на познания за икономическата
възвръщаемост от инвестициите в зелено строителство. От съществено значение е да се
включи повишеният комфорт, здраве и производителност в анализа на ползите за
обитателите, за което е необходимо да се предостави по-точна и достоверна информация
и методика. По този начин ще се помогне на инвеститорите и техните клиенти да се
възползват от предимствата в зелените инвестиции.
Институционалната ангажираност в стимулирането на развитието на зелените
сгради трябва да бъде важна част от бъдещата програма за научни изследвания.
Правилното приложение на държавните политики играе ключова роля във по-високото
ниво на проникване на пазара на зеленото и устойчиво строителство.
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ОКАЧЕНИ ФАСАДНИ СИСТЕМИ
И ВРЪЗКАТА ИМ С УСТОЙЧИВОТО СТРОИТЕЛСТВО
Валентин Вангелов1
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София
CURTAIN WALL FACADE SYSTEMS
AND THEIR CONTRIBUTION ТО SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Valentin Vangelov1
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: The main idea of sustainable construction is to ensure a healthy and safe life
in the buildings of the people who inhabit them, so requirements and norms have been
introduced for all stages of the life cycle of sites - from design to demolition. Less
harmful emissions, less resource consumption, greater use of renewable and natural
resources, cleaner air inside and outside. The curtain wall facade system qualities and
functionality reflect and determine a number of parameters of building installations,
such as installed capacity for heating, cooling, ventilation and lighting, which directly
affect the investment and operating costs of buildings. Photovoltaic installations for
generating electricity or solar collectors for hot water can be used for active use of
solar radiation. System solutions have been developed that allow their integration into
the facade construction. Energy considerations are the main driving force of new
developments in the façade industry: the need to save energy, insulation against heat
and cold, energy storage measures, and alternatives for energy generation.
Key words: curtain wall systems, sustainable construction, enviroment, adaptive facade
1. Въведение
Основната идея на устойчивото строителство е да осигури здравословен и
безопасен живот в сградите на хората, които ги обитават, за това са въведени изисквания
и норми за всички етапи от жизнения цикъл на обектите – от проектирането да
разрушаването им. По-малко вредни емисии, по-малко изразходване на ресурси, помащабно използване на възобновяеми и природни източници, по-чист въздух вътре и навън.
Основните принципи, заложени в същността на устойчивото строителство са:
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Валентин Вангелов, докторант, инженер, катедра „ОИС“, Строителен факултет към УАСГ-София,
София 1164, бул. Христо Смирненски № 1; e-mail: vvangelov_fce@uacg.bg;
Valentin Vangelov, PhD Student, Engineer, Construction Management and Economics, Faculty of Structural
Engineering to UACG-Sofia, Bulgaria, Sofia 1164, 1 Hristo Smirnenski Blvd; e-mail: vvangelov_fce@uacg.bg
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намаляване на консумацията на природни суровини и оползотворяване на
отпадъците;
 максимално удължаване на експлоатационния цикъл (материали и
сгради/съоръжения като цяло);
 отчитане на целия жизнен цикъл на сградите и съоръженията:
o Оценка на жизнения цикъл (околна среда): Life Cycle Аssessment
o Икономическа целесъобразност: Life-Cycle Economy – LCE
o Разходи по време на жизнения цикъл : Life-Cycle Cost – LCC
 проектиране с оглед рециклиране (DFR);
 енергийна ефективност;
 създаване на безопасна и удобна за хората вътрешна среда;
 устойчиви и умни градове.
Има ясна тенденция към увеличаване на приноса на възобновяема енергия на
европейско ниво и политиките на ЕС са ориентирани в тази посока. Строителният сектор
не прави изключение и представлява спешна необходимост от увеличаване на дела на
възобновяемите енергийни източници за намаляване на въздействието върху околната
среда. Целта на настоящият доклад е да поясни връзката и приноса на окачените фасадни
системи с устойчивото строителство.
Сред технологиите за постигане на стандартите за устойчиво строителство са
интегрирани в окачени фасади фотоволтаични системи, вентиалационните системи с
рекуператори, резервоарите за събиране и съхраняване на дъждовната вода, и др., които
освен щадящи природата и здравето на хората, намаляват разходите до 90% в сравнение
със сграда, построена извън нормите за устойчивост.
На всеки етап от жизнения цикъл на сградата, тя повишава комфорта и качеството на
живот, докато същевременно намалява негативното влияние върху околната среда и
повишава икономическата устойчивост на проекта.


2. Стандарти за устойчиво строителство и сертифициране. Законодателство
за устойчиво строителство в България.
Един от основните цели в развитието на устойчиво строителство е
стандартизацията и свързаните с това необходими законодателни действия. Още преди
двайсетина години много държави въвеждат свои системи за сертифициране на
устойчивото строителство, които обаче имат едни и същи основни критерии: устойчиво
планиране и управление на терена, енергийна ефективност, използвани материали,
управление на водните ресурси, безопасна и удобна вътрешна среда и др.
2.1. Стандарти за устойчиво строителство
Стандартите за устойчиво строителство, приложими в България и в световен мащаб са:
 BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method) на независимата
британска организация „BRE Global“;
Оценката за сертифициране по BREEAM се базира на 9 основни критерия: енергия
(подобряване на цялостната енергийна ефективност на сградата, намаляване на CO2
емисиите); управление (на строителния процес и на експлоатацията на вече построената
сграда); здраве и тонус на обитателите (вътрешни и външни фактори - светлина, шум,
качество на въздуха, топлинен комфорт и т. н.); транспорт (близост до обществен
транспорт, поддръжка на комунални услуги, осигуряване на транспортни услуги,
намаляване на използването на моторни превозни средства чрез насърчаване на
алтернативни методи за транспорт).
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По отношение на влаганите ресурси и материали са въведени два критерия: вода
(мониторинг и управление на консумацията на вода и насърчаване на намаляването на
потреблението й), както и материали (насърчаване използването на строителни
материали с ниско въздействие върху околната среда, рециклиране и повторна употреба,
насърчаване на използването на термична изолация, повторно използване на
съществуваща фасада и т. н.).
Във връзка с екологичните аспекти на една сграда са формирани последните три
критерия: строителни отпадъци, земя и екология, и замърсяване. BREEAM може да се
прилага, когато сградата е на ниво проект, в процес на строителство или е вече построена.
Счита се, че е най-добре процесът по сертифициране да започне още на проектно ниво
(това означава повече покрити критерии при по-малко или понякога дори никакви
допълнителни разходи).
 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) на Американския
съвет за устойчиво развитие – US Green Building Council;
Сертификацията обхваща целия жизнен цикъл на сградата - проектиране и строителство,
експлоатация и поддръжка, модернизация и реконструкция. Показателите за оценка в
системата са обособени в 6 категории: избор на място, материали и ресурси, енергия и
атмосфера, водна ефективност, качество на вътрешната околна среда и иновации в
дизайна.
 DGNB, чието адаптиране към България се реализира от Българския съвет за
устойчиво развитие;
Българската система за сертифициране DGNB България надминава екологичните
изисквания за “зелена” сграда и включва равнопоставено икономическите и социални
аспекти. DGNB се определя като система от второ поколение, която оценява цялостния
жизнен цикъл на обекта. Техническите качества и качеството на процесите на
проектиране и строителство на сградата също влизат в общата оценка. Системата се
състои от над 50 критерия за устойчивост, включващи различни количествени и
качествени показатели. Отличителен белег на системата са конкретното включване на
икономическите аспекти в оценката на сградите. В DGNB се разглежда икономическата
ефективност на сградата въз основа на разходите за нейното строителство, поддръжка и
експлоатация, което е изключително важен инструмент при взимане на инвестиционно
решение. Съгласно новите енергийни стандарти, съществено значение придобиват и
екологичните въздействия на вложените материали и изолации на реализираните сгради,
които биват обхванати в пълнота от екологичния баланс на обекта, изискван от системата.
2.2. Законодателство за устойчиво строителство в България
Броят на сградите ново строителство в България, които получават такива
сертификати, нараства с всяка година. Основен документ за обединяване на
европейските стандарти и прилагането на устойчиво строителство в страната ни е
Директива 89/106/ЕИО и Регламент №305 от 2011г. [1], чиито разпоредби са поместени
най-вече в ЗУТ [2] и в ЗТИП [3]. Подзаконовите нормативи за изпълнението на един
проект, съобразен с правилата за устойчиво строителство, се намират и в: ЗЕЕ [4] и ЗЕВИ
[5], ЗООС [6] , Закона за здравето, ЗЗШОС [7] и др.
2.2.1. Връзка между фасадните системи и устойчивото строителство
Ключовата роля на обвивката на сградата за постигане на енергийна ефективност и
задоволителен вътрешен комфорт отдавна е установена. Сградната обвивка изградена от
фасадни системи е връзката на сградата със заобикалящата среда. Нейните качества и
функционалност дават отражение и определят редица параметри на сградните
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инсталации, като например инсталираните мощности за отопление, охлаждане,
вентилация и осветление, които пряко влияят върху инвестиционния и
експлоатационния разход на сградите.
Независимо от това доскоро всички усилия и внимание бяха насочени главно към
увеличаване и оптимизиране на топлоизолацията на компонентите на обвивката. Тази
стратегия беше печеливш подход за дълго време, но нейните ограничения станаха
очевидни, когато потребителите и проектантите започнаха да обмислят общото
потребление на енергия в сградата и започнаха да се стремят към нулеви енергийни
сгради. Нови и по-революционни концепции и технологии трябваше да бъдат
разработени, за да отговорят на тези предизвикателни изисквания. Потенциалните ползи
от това технологично развитие са релевантни, тъй като обвивката на сградата играе
ключова роля в контрола на енергийните потоци от екстериора към интериора (и
обратно) и освен това фасадите предлагат значителна възможност за използване на
слънчева енергия.
Почти цялата енергия, която ползваме в нашето съвремие, по един или друг начин
се свежда до слънчева: невъзобновяемите източници (нефт, въглища, газ) са слънчева
енергия, акумулирана в продължение на милиони години. Възобновяемите (биогорива,
вятърна, соларна) са пряка слънчева енергия, която изразходваме в кратък интервал
между нейното генериране и консумация.
Дневната светлина чрез остъклените фасадни системи се счита за положителен
аспект в екологична оценка, тъй като е свързана с подобрена производителност на
обитателите и с намалена нужда от изкуствено осветление (и свързаното с него
използване на енергия). Фокусирайки се само върху екологичните аспекти и фазата на
експлоатация на жизнения цикъл на сградата, има консенсус, че окачените фасадни
системи са устойчиви решения, когато се разглеждат фактори като климат, ориентацията
на остъклените фасади, слънчевия контрол, вентилацията и вътрешното оформление на
сградата. Съществува обаче необходимост да се разгледат по -широките икономически
и социални аспекти. Социалните аспекти могат да бъдат сложни и сами по себе си могат
да повлияят на екологичните и икономическите аспекти. Например, в големите градове
има тенденция към високи сгради, които могат да променят моделите на
разпространение на слънчева светлина и течения на вятъра в съседните пространства.
Засенчването от съседни сгради може да намали генерирането на енергия във фасади с
интегрирани фотоволтаични системи. И като допълнение, ефектите от изменението на
климата и наличието на материални ресурси оказват силно влияние върху дългосрочната
устойчивост на сградите с окачени фасадни системи.
Ограничението на съществуващите фасади може да бъде преодоляно само чрез
преминаване от „статични“ към „адаптивни“ и „динамични“ системи, като например
многофункционални фасадни модули и енергийно ефективни строителни елементи. Тези
компоненти са в състояние непрекъснато и проактивно да реагират на външните и
вътрешните условия на околната среда и да улеснят и подобрят експлоатацията на
възобновяеми източници. За да се намали потреблението на енергия, да се увеличат
максимално комфортните условия на закрито и да се произвежда енергия на обекта, тези
почти „самодостатъчни“ или дори „положителни енергийни“ фасадни системи често
включват различни технологии и са функционално свързани с други строителни
инсталации.
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а)

б)

в)
Фигура 1. Адаптивни фасадни системи: а) хромогенни фасади; б) соларни фасади
(BIPV); в) адаптивни системи за динамично засенчване. (снимки: www.archiexpo.com)
Остъклените фасадни конструкции разполагат с голям потенциал за адаптивни
сградни обвивки. С правилен подбор на рамкови конструкции и стъклопакети с ниски
коефициенти на топлопреминаване U (W/m2*k) се осигуряват минимални загуби на
топлинна енергия през ограждащата конструкция и предотвратяване опасността за
образуване на кондензни води. Чрез правилно проектирани слънцезащитни устройства и
подбор на вида на стъклопакети, тази енергия може да се блокира или пропуска, да се
направлява или разсейва според нуждите на обитателите. За активно използване на
слънчевата радиация могат да служат фотоволтаични инсталации за генериране на
електричество или соларни колектори за топла вода. Разработени са системни решения,
които позволяват интегрирането им във фасадната конструкция.
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Фасадната конструкция служи и за проветрение и вентилация на помещенията чрез
механизмите за отваряемост или интегрирани инсталации. Поради тази причина се
разработват усилено системи за фасади, които да интегрират всички тези компоненти в
един общ строителен организъм, в който инсталираните компоненти да са с по-ниска
инсталирана мощност, отколкото биха били при независимото им разглеждане.
Енергийните съображения са основната движеща сила на новите разработки във
фасадната индустрия: необходимостта от спестяване на енергия, изолация срещу
топлина и студ, мерки за съхранение на енергия, както и алтернативите за генериране на
енергия. Същото се отнася и за съображенията в производството на фасадни изходни
материали, както и свързаните с тях полуфабрикати и готови продукти. Производителите
на фасадни системи работят в три основни направления, пряко влияещи върху
устойчивото строителство, а именно:
 Минимализиране на енергийните загуби, прозорци, врати и фасади с
повишена топлоизолация и функционалност;
 Надграждане с продукти за спестяване и печелене на енергия, соларни
системи, слънцезащитни устройства, вентилационни системи;
 Надграждане с продукти за спестяване и печелене на енергия, включване в
мрежа за оптимално разпределение на енергията (автоматизация чрез
датчици задвижващи функционалните елементи във фасадата).
Друг важен аспект отнасящ се към връзката между окачени фасадни системи и
устойчиво строителство, както и към управлението на сгради е необходимостта от
поддръжката на фасадите, поради специфичните действия и свързаните с това
експлоатацията разходи. В тази връзка фасадната индустрия се насочва към
производството и прилагането на самопочистващи се покрития на основата на фотокаталитични сол-гел продукти от титанов диоксид и силициев диоксид, нанесени върху
различни видове облицовъчни материали от фасадните елементи. Прилагането на
функционално нано-технологично покритие върху фасадната облицовка може
значително да улесни операциите по почистване и да намали необходимата честота с
течение на времето. Това предлага широк спектър от възможности за осигуряване на
правилна поддръжка на функционалността във времето.
2.2.2. Използвани рециклирани фасадни компоненти като вторични ресурси
Основно изискване към материалите интегрирани в окачени фасадни системи е
екологичната съвместимост. Експлоатационната енергия претърпява значително
подобрение, което от своя страна обръща внимание на строителния материал: Ако сграда
не консумира енергия при експлоатацията си, тогава строителният материал влияе върху
нивото на екологична съвместимост. Проектирането и строителството с рециклируеми
строителни материали предлага възможност за намаляване на емисиите от добива,
запазване на първичните ресурси и намаляване на депата.
В тази връзка е важно насърчаването за прилагане и спазване на Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. Целта на наредбата е:
 да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите,
както и да се ограничи рискът за човешкото здраве и околната среда в
резултат на събирането, третирането и транспортирането на строителни
отпадъци;
 да се насърчи рециклирането и оползотворяването на строителни отпадъци
за постигане на целите по чл. 32 от ЗУО [8].
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Добре свързаната мрежа от заинтересовани страни увеличава регионалния
потенциал за рециклиране. В технически мащаб процесът на деконструкция трябва да
бъде подобрен, така че да стане по-безопасен и икономически конкурентоспособен.
Роботизираното разглобяване показва голям потенциал за опростяване на процеса и
възстановяване на високо ценно рециклиране. Процесите на деконструкция могат да
бъдат оптимизирани с широк набор от инструменти.
В тази връзка и един от основните материали за изработка на фасадни системи е
алуминият. С нapacтвaщия aĸцeнт въpxy "зeлeнитe cгpaди" aлyминият e eдин oт нaйeнepгийнo eфeĸтивнитe и ycтoйчиви cтpoитeлни мaтepиaли. C изĸлючитeлнaтa cи
тpaйнocт тoй мoжe дa ce изпoлзвa пpи вcяĸaĸви ĸлимaтични ycлoвия oт -80 дo +300
гpaдyca Цeлзий. В кpaя нa жизнeния cи циĸъл aлyминият мoжe дa ce пpeтoпявa бeз дa
влoшaвa ĸaчecтвoтo cи, ĸoeтo мy ocигypявa бeзĸpaйнo peциĸлиpaнe. Уcтoйчив нa
ĸopoзия, с ниско тегло, достатъчна носимоспособност, бeзĸpaйнo peциĸлиpyeм и c
възмoжнocт зa oфopмянe в пoчти вcяĸaĸвa фopмa. B дoпълнeниe aлyминиeвитe пpoфили
пoзвoлявaт прилагането на окачени фасадни системи нa вce пo-виcoĸи и пoeнepгoeфeĸтивни cгpaди cъc знaчитeлнo нaмaлeни eмиcии нa въглepoдeн диoĸcид.
Изводи
Качествата и функционалностите на фасадната обвивка дават отражение и
определят редица параметри на сградните инсталации, като инсталираните мощности за
отопление, охлаждане, вентилация и осветление, които пряко влияят върху
инвестиционния и експлоатационния разход на сградите. Ефективен начин за
превръщане на слънчевата енергия в електроенергия, необходима за поддържане на
сградните мощности е инвестирането в адаптивни фасадни системи с вградени
фотоволтаични инсталации. Като допълнение, разработването на нови технологии
интегрирани в адаптивни системи, като системи с динамично засенчване за защита от
слънчева радиация, допринасят за намаляване на експлоатационните разходи.
Необходимо е по-добро и задълбочено разбиране за влиянието на фасадната технология
върху устойчивото строителство и използването на тези знания и технологични
предимства за подобряване на процеса на прилагане на окачени фасадни системи в
сградния фонд на Република България.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОКАЧЕНИ ФАСАДНИ СИСТЕМИ
Валентин Вангелов1
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София

MANAGEMENT AND ORGANIZATION
IN THE IMPLEMENTATION OF CURTAIN WALL SYSTEMS
Valentin Vangelov1
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: The organization and management in the implementation of curtain wall facade
systems is a complex and important task, starting at an early stage, namely working
design. The need for a structured approach is due to the fact that the process involves a
large number of specialists from different fields, namely architect-designer, design
engineer, structural engineer, persons exercising safety and health control, as well as
contractors of construction works related to specific systems.
In order to successfully manage the entire process, it is necessary to prepare an
organizational plan, including a schedule for the sequence of construction works, as well
as methods for quality control of performance. The development of an organizational
plan aims to provide a complete picture of the implementation of the production process
on the construction site.
Quality control is performed through a quality plan in construction, which is based
mainly on structuring and carrying out inspection actions and testing plans. The quality
control methodology aims to avoid the occurrence of anomalies / pathologies by ensuring
that the requirements for efficiency and quality are met. During the construction, general
inspections are made, common to all types of curtain wall facade systems, in order to
ensure adequate working conditions and inspection of the construction works.
Key words: curtain wall systems, organization, managements, plan, quality control

1. Въведение
Oрганизацията и управлението при изпълнение на окачени фасадни системи e
комплексна и важна задача, стартираща още в начален инвестиционен етап.
Разработването на организационен план, обхващащ проектната фаза с включени
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спецификация и детайли, изпълнението на строителната площадка, както и последващия
контрол е критична стъпка за осигуряване на качество на всеки етап от инвестиционното
начинание.
Във всички технологично свързани стъпки, включително макети и тестове на
терен, производство в цехови условия и монтаж, е необходима структурирана
организация при подготовка и изпълнение, както и управление, използвайки елементи
на контрол на качеството.
2. Окачени фасадни системи – същност
Окачените фасади са неносещи фасадни системи, които предават товара от
собствено тегло и фасадна облицовка към конструкцията на сградата чрез анкерни
устройства и крепежни съединения. Те се състоят от поддържаща конструкция,
обикновено изработена от стоманени или алуминиеви профили, и запълващи панели,
направени от стъкло или други облицовъчни материали. Освен това фасадните системи
съдържат структурни материали като гумени уплътнения, EPDM уплътнители,
стоманени и полиамидни връзки, за да се гарантира, че не се нарушава енергийната
ефективност на сградата. Основни технологични характеристики са малък товар,
сравнително лесна изработка и монтаж, опростяването на временното строителство и
редуциране на строителния времеви график.

а)

б)

в)
Фигура 1. Основни видове окачени фасадни системи:
а) елементна фасадна система; б) вентилируема фасадна система;
в) колонно-гредова фасадна система. (снимки : www.archiexpo.com)
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3. Организация и управление при проектна фаза
Поради увеличаване сложността на геометрията в архитектурата по отношение на
сградните обвивки и фасадни системи, управлението на проекти е необходимо да навлезе
в дигиталното пространство. Концепцията от софтуерен чертожен файл до реално
производство е съвременен начин за подобряване на архитектурните възможности и
максимална ефективност. Тази концепция се нуждае от изследване на специфични BIM,
CAD и др. производствени техники.
Информационно моделиране на сгради (BIM) е много широк термин, който описва
процеса на създаване и управление на информация за изграден актив чрез един или
повече виртуални модели, които са конструирани цифрово. BIM технологията поддържа
проектирането през своите фази, което позволява по -добър анализ и контрол, отколкото
при ръчни процеси. Когато бъдат завършени, тези компютърно създадени модели
съдържат прецизна геометрия и данни, необходими за подпомагане на строителството,
производството и дейностите по снабдяване, чрез които в частност фасадната система
се реализира.
Традиционното строителство разчита на 2D чертежи за споделяне на информация,
докато BIM предоставя допълнително измерение на дизайна, комуникацията и
стратегическото планиране. 3D цифровите модели позволяват на проектантите и
строителите да разглеждат проектните решения обвързани със сградната обвивка с по голяма точност. Правилното организиране на информацията, необходима за
разработването на проекта в екипа, също е ключов фактор. Следните точки очертават
основата на методологията BIM и дават конкретни насоки за разработването на
информационните модели на фасадни системи:
 размери в цифровите модели
 координация с други проектни части
 обмен на информация
Фасадната система трябва да бъде напълно съгласувана с информацията на
строителните инженери, но също така и с архитектурни довършителни работи, ОВК, ВиК
и електрически системи. Интегрираният дизайн на сградата изисква различните
заинтересовани страни да си взаимодействат възможно най -рано в процеса и да
предоставят на разположение ясната информация, която се изисква на всеки етап от
проекта за решаването на целите на проекта.
Проектирането и строителството на фасадни системи е сравнително нов сектор в
строителната индустрия, както и ролята на професионалния фасаден инженер. Секторът
е сложен по отношение на обхвата на използваните материали, геометрията,
изискванията за производителност и мултидисциплинарния характер на
сътрудничеството. Тези условия предполагат, че е нужно процеса да бъде структуриран.
Основните предимства на структурирането на процесите включват: повишаване на
разбирането за ролите и дейностите; подпомагане на идентифицирането на
стратегически, процесни и софтуерни изисквания; или формиране на основата за
софтуерни системи.
4. Организация и управление при изпълнение на терен
Разработването на план за управление при изпълнение на фасадни системи има за
цел да осигури пълна представа за организацията и изпълнението на производствения
процес на строителната площадка.
Разделянето на тези етапи е условно, поради наличието на технологични
застъпвания, но всеки етап започва след преглед и приемане на предвидените за това
мероприятия.
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I етап – Подготвителни работи
II етап – Монтаж и позициониране на строителна механизация
III етап – Монтаж на фасадно рамково скеле
IV етап – Монтаж на фасадна система
4.1. Подготвителни работи
Подготвителните работи е необходимо да стартират с почистване на строителната
площадка от наличие на строителни отпадъци и неправилно обособени складови зони.
Необходимо е да се предвиди временно строителство. Под временно строителство се
разбира изграждането на временни сгради и съоръжения, включително макети, с които
се цели да се удовлетворят нуждите по изпълнение на фасадните системи, като основна
част са зоните за складиране на материали и консумативи свързани с изграждане на
фасадните системи. Временното строителство е удачно да се изпълни поетапно.
4.2. Монтаж и позициониране на строителна механизация
Организацията по този етап е необходимо да бъде изготвена, наблюдавана и
контролирана от компетентно лице, което трябва да гарантира изправност на
механизацията и липса на риск за хората.
Основни точки в това направление са:
 Планиране и оценка на операцията;
 Изпитване и задълбочено проучване на строителна механизация от
компетентен проверяващ;
 Периодична поддръжка, включително поддръжка на място;
 Ръководство за експлоатация и поддръжка, дневник, ремонт и сертификати за
тестване и проверка;
 Мониторинг и надзор на изпълнението.
Основните видове стр. машини и съоръжения за монтаж на фасадни системи
включват:
 Мобилни платформи с телескопична вишка;
 Самоходни хидравлични платформи;
 Подемни платформи;
 Хаспели;
 Строително скеле;
 Кран с вендузи и лапи;
 Робот с вакуумни повдигачи.
Целият процес на производство на фасадни системи изисква опитен екип и
подходящо машинно оборудване.
4.3. Монтаж на фасадно рамково скеле
За монтаж на колонно-гредови или вентилируеми фасадни системи се използване
основно фасадно рамково скеле. Конструкцията на скелето е необходимо да се осигури
както в напречна вертикална равнина (перпендикулярно на скелето), така и в надлъжна
вертикална равнина (успоредно на скелето). Укрепването в надлъжна вертикална
равнина се базира на укрепване на външната повърхност на скелето. Нужно е да се
осигури защита срещу странично преместване, накланяне и повдигане. Необходимо е
рамковото скеле да се покрива с мрежа, предназначена за осигуряване на изискванията
за ЗБУТ.
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4.4. Монтаж на фасадна система
Всички операции се извършват от специализирана бригада на избраната фирмаизпълнител. Техническият ръководител следи основно за временното укрепване на
конструкцията.
5. План-график за последователността на извършване на СМР
Нереалистичният график и опитите за прилагането му могат да доведат до лоша
координация на работата и намаляване на качеството на работата. Графикът трябва да
вземе предвид важни фактори, влияещи на календарния срок за изпълнение на фасадни
системи:
 Адекватно време за подготовка и преглед на архитектурните чертежите и
спецификация;
 Адекватно време за проучване и получаване на всички необходими
материали;
 Очаквани метеорологични условия по време на инсталацията;
 Време за закупуване на специални артикули и тяхното производство;
 Време за проектиране, изграждане и тестване на макет;
 Време за проектиране и производство на отливки в компоненти.
С помощта на календарни планове се установява взаимната връзка, последователността
и сроковете за изпълнение на отделните строително-монтажни работи при изграждането
на фасадните системи. При изпълнение на фасадни системи се прилага основно линеен
календарен график, поради следните предимства:
 Простота на модела;
 Прегледни диаграми;
 Подходящ за изпълнение на фасадни системи, поради ясна технологична
последователност.
Последователността при изготвяне на календарните планове е следната:
 Съставя се таблица на обемите на строителните и монтажните работи;
 Определя се трудоемкостта на вида работа (дейност) и нуждата от работници
по професии и човекодни;
 Уточнява се необходимостта от строителни машини и машиносмени за
работите, които се изпълняват механизирано;
 Определят се сроковете за изпълнение на видове работи, тяхната
последователност и взаимна връзка.
Необходимо е да се определят следните параметри:
 Норма време;
 Норма изработка;
 Трудоемкост.
Норма време (Нвр.) – количеството труд, изразено в ч.ч., необходимо и достатъчно, за да
се произведе единица продукция с определено качество от един или група работници,
работещи в условията на нормалата на процеса (индивидуална, звенова форма).
Норма изработка (Низр.) – натурална продукция изработва 1 работник за 1 смяна;
(1)

изр

=

Тсм.
Нвр.

,

където: Тсм. – продължителност на работната смяна.
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Трудоемкост – количеството труд, необходим, за да се произведе определено
количество продукция Q с определено качество.
(2)

р.

=

Низр.

=

.Нвр.
Тсм.

Срокът и времетраенето за извършване на всяка работа се отразява графично в
календарния план. Определят се в календарните дни Дк, които се получават от работните
Др по следната зависимост:
(3)

Дк = 1,36. Др

Оптималността на календарния план се определя по диаграмата за движение на
работната ръка чрез коефициентите К₁ и К₂:
(4)

Рср.

=Р

макс.

,

=

Дср.
Дк

,

Тр

ср.

= 1.36. ∑ Д ,
к

където: Рср. – средносписъчен брои работници; ∑Тр – сумарна трудоемкост за всички
видове строително-монтажни работи; Дк – календарен срок за строителството на целия
обект; Рмакс. – максимален брой работници, отчетени от диаграмата на работната ръка;
Дср. – период в календарни дни, в които броят на работниците е по-голям или равен на
Рср. (изт.: Сакарев И. Организация и управление на строителството, изд. УАСГ, С., 1997)
6. Надзор при изпълнение на окачени фасадни системи
Строителният надзор е важен фактор при качествено изпълнение на окачени
фасадни системи. В неговите правомощия и задължения е да следи за стриктно спазване
на всички специфични изисквания от страна на проектанта на предвидената фасадна
система и доставчика на всички компоненти от нея и изпълнителят на този вид СМР.
Необходимо е лицето упражняващо строителен надзор да съблюдава за спазване на
изискванията на чл.169 , ал.1 и ал.2 от ЗУТ [1], а именно фасадните конструкции да
бъдат проектирани и изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на
нормативните актове и технически спецификации. Съгласно чл.4 ал.3 от НАРЕДБА РД02-20-1, от 05.02.2015 г. [2], лицето упражняващо строителен надзор е необходимо да
изисква декларации за съответствие на строителните продукти, съдържащи се в
определената фасадна система, както и сертификати на отделните материали от които тя
е произведена.
Поради спецификата при проектиране и изпълнение на окачени фасадни системи,
е от съществена важност строителният надзор да бъде акредитиран по стандарт БДС EN
ISO 9001:2015 [3], системи за управление на качеството с обхват:
 Проектиране;
 Консултантски услуги в областта на строителството.
Като допълнение е възможно и препоръчително да за изготви специфичен протокол
за надзор при изпълнение на окачени фасадни системи, с фокус върху следните основни
точки:
 Удовлетворяване на изискванията за устойчивост и провисване.
 Предложено решение за критичните точки на фасадната система във връзка
с уплътняване срещу въздух и вода.
 Съответствие с топлинните и акустичните изисквания.
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Пожарна безопасност – стабилност и устойчивост на огън. Реакция на
вложените материали при пожар.
 Безопасност при използване и поддръжка. Компоненти за защита и
достъпност.
 Ревизия на компоненти от фасадните системи по време на бъдеща
експлоатация.
 Качествен контрол.
В тази връзка е необходимо да се конкретизират начините за контрол и проверка
на качеството, които предоставят необходимата информация за проверки на
строителната площадка и представят всички наблюдения, които гарантират
съответствието на произведените елементи и в същото време гарантират качеството на
конструкцията. Контролът на качеството на място трябва да се извършва, когато
монтажните дейности продължават, така че евентуалните несъответствия да могат да
бъдат коригирани в момента на тяхното идентифициране. В допълнение към
контролните протоколи за качество, е необходимо да се изготви протокол за
несъответствие. Протоколът за несъответствие е документ, който показва
несъответствията и където се идентифицира (дефинира) проблемът и неговата найвероятна причина. В този протокол може да бъде записан и план за действие, определящ
мерките, които трябва да се предприемат, както и крайния срок за това. Подобно решение
може да осигури положителни обстоятелства като повишаване качеството на
строителството, намаляване на възможните нежелани проблеми, свързани с фасадата
през целия експлоатационен цикъл на сградата, намаляване на времето за изграждане и
насърчаване на по -високо качество и ефективност.


7. Kонтрол на качеството при производство на окачени фасадни системи
Всеки производител на фасадни системи е необходимо да прилага система за
вътрешно- производствен контрол, съгласно изискванията на БДС EN 14351-1:2006 +А1
2010 [4] и БДС EN 13830 [5]. Препоръчително е производителите на окачени фасадни
системи да прилагат система FPC, както и да спазват изискванията за CE етикетиране.
7.1. FPC – Factory Production Control /система за производствен контрол/
Системата FPC /система за производствен контрол/ се състои от процедури,
редовни инспекции и тестове и / или оценки и използване на резултатите за контрол на
суровини и други входящи материали или компоненти, оборудване, производствен
процес и продукт. Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя,
се документират по систематичен начин под формата на писмени политики и процедури.
Тази документация трябва да осигури общо разбиране за оценката на постоянството на
експлоатационните характеристики и да позволи да се проверят постигането на
необходимите характеристики на продукта и ефективната работа на системата за
контрол на производството.
Определят се отговорността, правомощията и взаимоотношенията между персонала,
който управлява, извършва или проверява работата, засягаща качеството на продукта.
Това се отнася по-специално за персонала, който трябва да предприеме действия за
предотвратяване на възникването на нестабилност на продукта и да идентифицира и
регистрира проблеми с постоянството на продукта.
Персоналът изпълняващ тази длъжност, трябва да бъде компетентен въз основа на
подходящо образование, обучение, умения и опит. Във всяка фабрика производителят
може да делегира действието на лице, което има необходимите правомощия да:
 идентифициране на процедури за доказване на постоянство в работата на
продукта на подходящи етапи;
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 идентифициране и записване на всеки случай на непостоянство;
 идентифициране на процедури за коригиране на случаи на непостоянство.
7.2. Маркировка СЕ и етикетиране
Знакът за маркировката СЕ трябва да съответства на общите принципи, определени
в член 30 на Регламент (ЕС) № 765/2008 [6] и да е прикрепен по видим, четлив и траен
начин към окомплектовка на компоненти за монтаж на окачена фасада.
Маркировката СЕ се придружава от:
 последните две цифри от годината, в която е била поставена;
 наименованието
и
регистрацията
на
производителя
или
идентификационния знак, позволяващ лесно и недвусмислено
идентифициране на наименованието и адреса на производителя;
 уникалния идентификационен код на типа продукт;
 референтния номер на декларацията за експлоатационни показатели;
 нивото или класа на декларирания експлоатационен показател;
 датирания референтен номер на приложената хармонизирана техническа
спецификация;
 идентификационния номер на нотифицирания орган;
 предвидената употреба, както е определена в приложената хармонизирана
техническа спецификация.
Маркировката СЕ се нанася преди строителният продукт, в случая окачена фасадна
система да бъде транспортирана до строителната площадка. Тя може да бъде следвана от
пиктограма или някакъв друг знак, по-конкретно указващ специален риск или употреба.
8. Контрол върху качеството на изпълнение и монтаж на окачени фасадни
системи
Контролът на качеството се извършва чрез план за качество в строителството,
който се основава основно на структуриране и извършване на инспекционни действия и
планове за изпитване. Методологията за контрол на качеството има за цел да избегне
появата на аномалии/патологии, като гарантира, че изискванията за ефективност и
качество са изпълнени.
8.1. Основни патологии срещани при фасадни системи
Патологиите, засягащи окачени фасадни системи, могат да възникнат поради
грешки в проекта, когато избраните материали не са съвместими с условията на употреба
или когато няма внимателно проучване на взаимодействията на фасадната система с
други елементи на сградата; грешки в строителството, когато работната сила не е
специализирана или когато липсва адекватен контрол на производствения процес; или
грешки в поддръжката, когато планът за инспекция и почистване липсва или не отговаря
на необходимата редовност. Следователно качеството на проекта на фасада на сграда,
качеството на нейната конструкция и качеството на нейната поддръжка са от съществено
значение, за да се избегне влошаване на сградата и нейния вътрешен комфорт.
Възможни патологии, които могат да възникнат върху елементи, които са част от
окачени фасади, действащи като фактори, които могат да повлияят на тяхното качество,
са:
 повреда на облицовъчният материал;
 макроскопични повреди и микропукнатини;
 недостатъци в запечатването на фуги;
 конденз;
 корозия или разрушаване на метала;
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проблеми в междинните слоеве на стъклопакети.

8.2. Инспекционни действия
Необходими са редица проверки, които трябва да бъдат приложени върху
конструкцията в четири различни етапа от изграждането:
 Преди началото на строителството;
 При доставка на материалите;
 По време на строителството;
 В края на строителството.
На първия етап се правят предварителни общи проверки, за да се гарантира, че са
изпълнени условията, необходими за започване на работата, независимо от приетата
фасадна система:
 да се провери съществуването на подробен работен проект на фасадната
система;
 да се провери оборудването, включително оборудване за сглобяване и
изпълнение, тяхната безопасност и достъпност, съществуването и
използването на подходящи защитни средства;
 да се провери спецификациите, за да се потвърди, че материалите са
поръчани в необходимите количества.
На втората фаза се правят общи проверки за всички материали, като се фокусира
върху състоянието и вида на материалите, като се гарантира, че те са в съответствие със
спецификациите (напр. количества и видове материали, размери, финишно покритие,
европейско сертифициране). Проверяват се и съхранението на материала, за да се
гарантира, че той се съхранява при подходящи условия.
По време на строителството се правят общи проверки, общи за всички видове
фасади, за да се гарантират адекватните условия на работното място и проверка на
строителните работи. Извършват се и специфични проверки за всеки тип фасада, в
зависимост от метода на изграждане.
Проверките, които трябва да се извършат за колонно-гредови фасадни системи, са
разделени на следните фази:
 Носеща конструкция - в носещата конструкция е необходимо да се провери
наличието на марки за анкерните устройства. Анкерите трябва да бъдат
правилно фиксирани и поради това е необходимо да се провери тяхното
позициониране;
 Монтаж на колони - при монтиране на колони към анкерните устройства
трябва да се провери дали височинното и дълбочинното положение на
монтираните колони по отношение на референтната равнина съответства на
проектния план. Също така трябва да се проверят връзките между
елементите;
 Монтаж на греди - трябва да се провери дали фугите между шайбите са
еднакви и както е определено в проекта. Също така е необходимо да
проверите връзките между елементите;
 Монтаж на уплътнения - важно е да се гарантира, че правилните уплътнения
са приложени към всички профили и по целия периметър;
При елементните фасадни системи, модулите са предварително сглобени
фабрично, поради което основните проверки са:
 Инсталиране на модули - на този етап е необходимо да се гарантира, че
вертикалното и хоризонталното положение, както и местоположението на
дълбочината на инсталирания модул, са в съответствие с проектния план.
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След като е направено, е необходимо да се провери дали монтажът е
изпълнен правилно, за да се гарантира ефективно и безвредно запечатване
на модулите;
Проверка на анкери;
Проверка на уплътнения.

Изводи
Поради сложността на задачата свързана с организация и управление при
изпълнение на окачени фасадни системи e необходим структуриран подход за
осъществяването на дейността, свързан с конкретен организационен план, включващ
методи за контрол и управление на проектна фаза, методи за контрол върху производство
и монтаж, методи за контрол върху качеството, като се вземе предвид взаимовръзката
между отделните строителни процеси и специалисти. Изложените в настоящият доклад
методи за прилагане на всяка отделна фаза от организационния план, редуцират
възможните грешки и пропуски, възникващи при липса на общ структуриран подход.
Грешките при проектиране и изпълнение на окачени фасадни системи водят до
финансови и имиджови загуби за всички участници в инвестиционният процес, поради
нуждата от ремонт и подмяна на елементи от конструкцията след определен кратък
интервал от време. Фактът, че фасадните системи са връзката на сградата с околната
среда и бариерата между външният климат и обитателите или ползвателите на сградата,
води до механични и термични натоварвания в голям период от време.
Отчетените ползи при прилагането на методологията има за цел да допринесе за
повишаване нивото на организация и управление, както и цялостният процес по
изпълнение на окачени фасадни системи.
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Abstract: Waste generated by demolition and construction of buildings, as well as the
waste generated by building manufacturers, constitutes more than 45% of the total
controlled waste. Demand for resources is constantly increasing, and resources
themselves are limited. The introduction of circular economy (CE) and its principles
while still in the design stages would significantly affect the regulation of waste problems
in the country. However, the full adoption of the CE principle in organizations and supply
chains encounters a number of obstacles, identified primarily with the lack of advanced
technologies. CE is closely related to digitalization, as it enables monitoring of processes
and the production of a particular product. BIM technology allows for the transition from
a linear to a circular economy, making it possible to minimize design changes during
construction, providing all information related to possible waste generation from the
project model, recognizing construction activities in which materials could be reused. It
also allows for the use of a visual model for construction in order to reduce processing,
as well as the adoption of modular techniques. The purpose of this paper was to
investigate the application of BIM methodology with the aim of implementing circular
economy.
Key words: Construction, Circular economy, Building information, modelling,
Construction waste, Closed-loop material.

1. Introduction
The amount of waste generated is an indicator of how efficient the society is, and if it is
not managed properly, it represents a huge loss of resources in the form of both materials and
energy. Substantial amounts of waste are primarily generated due to poor quality of
goods/materials, inefficient management of production processes and, not less significantly,
due to inadequate design. [1] The aim is to achieve an ecological ideal - closed loops of material.
[2] The amount of the existing waste can be reduced by recycling, but it is necessary to consider
ways in which waste generation can be prevented. In 2019, the construction and exploitation of
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buildings accounted for 35% of total energy consumption. Although energy demand is stable,
CO2 emissions are growing and together with the construction, transport and use of
construction materials, the construction industry is responsible for 38% of total global CO2
emissions (Figure 1). [3]

Figure 1. Global share of energy and emissions in construction [3]
Waste generated by demolition and construction of facilities, as well as the waste
generated by building manufacturers themselves, accounts for more than 45% of the total
controlled waste. [1,4] Demand for resources is constantly growing, and resources themselves
are limited. Non-renewable sources such as oil sources, stone, minerals and water are mainly
used. Even renewable sources such as wood, grains, and animal products are limited. In order
to reduce resource consumption, it is essential to make longer-lasting products, products made
of renewable resources, increase quality so that a product can be used more than once, recycle
products to get closer to the ecological ideal of "closed material waste" [2]. At this rate of
consumption, it is estimated that by 2050, two planets Earth will be needed to provide the
required amount of resources. [5] According to research, only 10% of waste is recycled in the
Republic of Serbia, and the remaining 90% is disposed of in over 3000 illegal landfills. [6]
Two-thirds of waste in the Republic of Serbia is construction waste generated by the demolition
of buildings, adaptation, renovation or reconstruction. [7] Construction waste is even generated
during the design phase due to inefficient design, which can be seen once a facility is removed.
Moreover, a large amount of waste is generated during the construction phase owing to
inefficient management of construction activities. The diversity of individuals and
organizations involved in a single project is another obstacle for waste management to become
a priority. [8] In the future, buildings could be seen as banks of materials that would be
processed and reused when constructing new ones, serving as warehouses of materials for the
future, thus preserving the value of materials. [9] Based on the idea of circular economy (CE),
for example, consumer goods can also be used based on the principle of leasing. A building or
its particular parts would then still belong to the manufacturer - as a warehouse for materials
for the future. After the agreed period of use, the materials could be returned to the
manufacturer, who would use them again as a starting point for new products. The idea is that
the manufacturer, as the "owner" of the material store, tends to use better quality materials from
the very beginning, having in mind that they will be reused later. [10] The lifespan of buildings,
both technically and functionally, ranges from 50 to 75 years. Although some are demolished
due to impaired technical characteristics, most are removed in order to build new ones on the
site, because the previous ones do not meet the functional requirements of new users. [1]
Ideally, after the demolition of a building, its parts/elements should be reused as such, with
minimal processing [2]. However, in order for a material or an element to be reused in high-

372

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

quality cycles such as those in construction, it is necessary to estimate its shelf life and use. A
building is an object whose elements suffer constant changes due to the load, and since it is not
static, it should be taken into account that the materials will not remain intact over time. [11]
The main obstacle to the reuse of elements is the way structures are designed, according to
which it is not intended for these elements to be used again. [2,9] Webster, as well as
Hopkinson, suggest avoiding the design that involves composite elements (e.g., concrete-steel)
because they are difficult to deconstruct and separate materials. They also suggest using as few
different materials as possible within the structure.
The structural system of a building accounts for over 50% of the total mass. Therefore, a
special design concept for easier dismantling for the purpose of reuse or recycling can be of
great benefit. [2] Also, one of the solutions would be a modular construction that closes the
energy loop by prefabrication, allows for the module reuse and minimizes the use of resources.
According to the principles of CE, modular construction provides resource efficiency, storage
and the possibility of expanding of the existing elements, designing for the future and reviewing
of the business model. The problem with modular construction lies in the lack of
communication between the user and those involved in the design process, where any changes
require an extremely long time, as it is not adaptable. The use of technology and digitization,
as well as the cooperation between the parties involved, can compensate for these shortcomings.
[12] Design is, on the one hand, an obstacle, whereas on the other hand, it serves as a catalyst
for the transition from a linear to a circular model of economy. Approximately 80% of the
environmental impact is generated in the design phase, as this is when materials are selected,
their durability and possible reuse is planned, as well as dismantling, restoration, alteration,
recycling or other reprocessing of the elements. [5] Akanbi has developed a BIM tool-based
model for evaluating the performance of structural components of a building throughout its life
cycle. The goal of the developed model is to assess the possibility of reusing certain parts of
the structure at the end of its life cycle, while still in the design phase. [13]
The construction industry is one of the industries with the smallest amount of investments
in new technologies. [14] This is precisely the reason why the execution of projects in the
construction industry often exceeds the budget and fails to meet agreed deadlines. The real
cause of such situation is the lack of communication between parties involved, poor information
management and knowledge transfer, insufficient project planning and monitoring. Such
situation leads not only to the aforementioned problems related to deadlines and budget, but
also to inefficiency in the use of working hours, which also represent a form of waste in addition
to waste generated in the form of materials. The introduction of CE and its principles while still
in the design stages would have a significant impact on the regulation of waste problems in the
country.
2. Circular economy
Although there are numerous definitions that describe CE, they all describe how product
value is created at the end of its life cycle, and how waste is transferred from the end of the
supply chain to its beginning. In other words, by using a product in an efficient way, it is
possible to use either the whole product or its parts more than once. [15] Previously, CE was
defined based on the definitions of sustainability as "development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs", while
nowadays CE is defined as "a regenerative system in which the resource input and waste, gas
emissions and energy leakage are minimized by slowing down, closing and narrowing the loops
of material and energy”. [13] Circular economy begins at the end of the use of goods or
materials, its goal is to return the material to a condition suitable for new use. [16] What is of
crucial importance is that steps should be taken while still in the design phase to facilitate the
implementation of the CE methodology in the construction industry.
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Figure 2. Comparison of linear (left) and circular economy (right)
Figure 2 (left) shows the flow of linear production through a diagram, illustrating the
process in which a natural resource becomes waste, from the moment it is taken, through
production and consumption, which is the most common type of production today. The image
on the right illustrates a circular flow of production that constitutes the phases of
recycling/reuse/reparation of the used product and transforms a linear, one-way flow into a
circular flow of material in an effort to close the loop and stop the constant depletion of natural
resources.
One of the examples of CE was given by [17], using wood waste from production. In
order for this waste not to end up in landfills but to enter the cycle of circular flow, wood-chip
panels and bio-resins were made. Not only has the problem of waste been solved, but the
negative impact on the environment in comparison with plywood made of synthetic resins was
reduced by 95%.
Recycling of a product or waste material from production is the basis from which the idea
of circular economy originated, but it is still necessary to develop this model. CE is a much
broader concept in comparison with recycling and starts with the application of the very idea
of a product, through its design, production, consumption and then its reuse. The ideal model
strives for 100% utilization of the product after its life cycle, without creating any waste. It is
an economy in which one's waste becomes someone else's resource. In the applied sense, the
goal of CE is to maximize the utilization of resources in the production process, maximize the
duration of the value of a product or service, minimize waste material in the production process,
minimize waste material during the use of a product, enable the product to return to the
production process with the aim of creating new value. [6]
Basic principles of circular economy are the following [18]:
 Waste design - is based on the principle that parts of a product are effectively
designed in such a way that after exploitation they are easily disassembled and
restored for reuse, with a minimal amount of energy consumed for the recovery of
the element. Biological materials used should be non-toxic in order to be easily
returned to the biosphere, e.g. through composting.
 Creating resilience through diversification - modularity, versatility and adaptability
are acceptable and desirable characteristics of a company. Versatile systems are
more resistant to external influences, and therefore more efficient.
 Reliance on renewable energy sources - a company or plant should tend to rely on
renewable energy sources.
 Systemic thinking - is the ability to understand how parts of the whole affect one
another, as well as the understanding of the impact of the whole on its parts. The
elements are observed in relation to their infrastructure, environment and social
context.
 Waste is a resource - material without any or of small value and no other purpose
can be a resource for some other processes or in some other system. Depending on
the composition of waste, it can be used through biological symbiosis or industrial
symbiosis.
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However, complete adoption of CE principles in organizations and supply chains
encounters obstacles, identified primarily with the lack of advanced technologies. Circular
economy is closely related to digitalization, since it enables monitoring of processes and the
production of a particular product. [19]

Figure 3. Road to circular economy [10]
The new trend initiated intensive thinking about preserving material resources and
healthy construction materials. Cradle to Cradle requires a reduction in the use of composite
materials and increased utilization of non-polluting materials. This transforms a linear flow of
energy efficiency into a circular one, where buildings produce an excessive amount of energy
and their materials are returned to the material cycle (Figure 3). [10]
2. Building information modeling
Building information modeling (BIM) has become invaluable as a methodology that
enables the process of modern and contemporary architecture, engineering and construction. It
has a significant impact on the communication between involved parties, which is now
facilitated to a great extent, the obtaining and timely exchange of information, improving the
quality of design solutions as well as the overall efficiency in construction projects by
optimizing time and resources throughout the realization of a project. It is also very important
to note that with the help of BIM technology, errors that occur during the project, time
disagreements, spatial conflicts and unnecessary repetitions of the same operations and tasks
are significantly reduced. [20] The main goal of BIM technology is to intensify the joint
cooperation of different professions and to plan the achievement of common goals at an early
stage of the project. [21] This technology makes it possible to reduce errors in the project, such
as collisions, changes that do not get updated in all segments of the project, inaccurate
calculations of bills and estimates, poor estimates of material delivery, etc., i.e. reduces the
human factor in project segments involving quite a large number of participants. The BIM
methodology is based upon creating a building information model that represents a projected
object constituted of BIM objects that contain all the detailed information and quantitative
properties used for different analyses during the entire life cycle of a building. All BIM objects
are sorted in the library according to BIM families that form a network warehouse, which
designers in the design process can access and use in the design phase. In this way, products
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are implemented in the design of the project, meaning that BIM libraries play a very significant
role. This technology allows for designing through phases and enables better analysis and
control in comparison with the manual one. It enables generation of a model of precise
geometry, which contains all the data necessary for construction, production and procurement
activities through the realization of the project. [22] From a CE point of view, it is important to
have information regarding the materials used, such as composition, supply chain, properties,
etc. and currently the best solution is the BIM tool. [11]
As it has previously been mentioned, one of the problems in construction is the slow
adoption of new technologies. Kurt Lewin believes that if changes are to be made, there also
has to be an individual's inner realization that these changes are necessary. Introducing changes
in the group is problematic, but it is possible if individuals are helped to think, gain an insight
into the whole situation and agree to changes voluntarily. [23] This means that the awareness
of all involved parties has to be raised in order for a change to be introduced from the very
beginning - the design of a facility, through the execution and finally its maintenance.
3. Building information modelling and circular economy
The application of BIM technology with the aim of transition from linear to circular
economy makes it possible to minimize design changes during construction, provides all
information related to the possibility of waste generation from the project model, recognizes
construction activities in which materials could be used more than once, allows for the use of a
visual model for construction in order to reduce processing, as well as the ability to adopt
modular techniques. [24] Liu used BIM technology to optimize the design of a building in order
to reduce carbon emissions and protect the environment. Since the BIM model contains all the
design-related information such as location, climate and materials, it is possible to perform
simulations in order to assess the performance of the building. Estimates were related to lighting
and thermal performance. Through the case study, costs were reduced by almost 29% and
carbon emissions by 30%. [25] Charef took advantage of BIM technology and proposed the
creation of digital banks of material, divided into two categories: new and renewed materials.
Both types of material can be selected from the digital database during the design stage. The
database of renewed materials would be updated after the deconstruction of a building, and it
would be both in the interest of the building manufacturer, as well as the companies dealing
with the repair of elements, to generate as little waste as possible and use as many
materials/elements as possible. [26]
MacLeamy proposes the process of making three models through different phases of the
project in order to optimize materials, work activities, working hours and all resources that are
important for CE in construction in each phase. This process is called BIM BAM BOOM, and
its main features are outlined in the following subchapter.
4. BIM BAM BOOM
The BIM-BAM-BOOM process has a positive effect not only on time constraints during
design, but also serves as an asset-management tool throughout the life cycle of a facility. [27]
It all starts with the BIM model (Building information modeling), when three-dimensional
modelling is used at an early stage to test the performance of a building in order to optimize the
design in its initial phase. What follows is the construction phase, before which the contractor
optimizes the construction process based on the model obtained from the first phase, using the
BAM model (Building assembly modelling), which reduces costs by almost 30 percent. The
third phase is the phase of the exploitation life of the structure, i.e. facility management, when
the BAM model switches to the BOOM model (Building operation and optimization model),
which enables the owner to maintain the facility properly, in order to ensure optimized
performance. [28]
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Figure 4. Graphical representation development stages of the BIM model [28]
The transition from the design phase to the construction phase carries the greatest risks,
so the possession of a BAM model would prevent the occurrence of errors that would result
from insufficient communication between the designer and the contractor. The BAM model
enables contractors of all types of works to construct and measure precisely based on the model
what the architect predicted in the design phase. This model makes it possible to optimize
delivery times, costs, manpower as well as time spent understanding 2D substrates. The
maintenance costs of the facility are 20 to 40 times higher than the designing and building costs,
therefore the BOOM model is used to optimize these costs. It also allows for the monitoring of
all parts of the facility at any time (installation dates, physical properties, warranties, etc.) which
facilitates to a large extent the management of the facility throughout its life cycle. The BOOM
system acts as a record keeper, warranty manager and maintenance planner. [27]
Figure 4 shows the development from the BIM model to the BOOM model. For every
dollar spent in the design phase, $ 20 is needed in the construction phase and $ 60 in the
maintenance phase. This means that the maintenance phase is of great importance, and the
creation of a model that will optimize such maintenance will not only affect costs, but also call
for a timely response to replacement, renewal, repair of materials or elements in order to extend
their life cycle or reuse them.
Conclusion
In order to switch from a linear to a circular approach, it is necessary to take into account
material repair plants, increase the use of renewable materials, increase their quality and
anticipate their reuse. It is necessary to take into consideration the storage of such materials as
well. It is also very important to think in the early stages of the project about the deconstruction
of the building, rather than its demolition. A BIM model for deconstruction or disassembly
could thus be developed.
As CE implies not only a circular flow of materials, but also other resources such as time,
money, human labor and mechanization, it is necessary to think about optimizing all phases of
the project. BIM has proven to be a very convenient tool for optimizing and managing building
design processes by preventing repetitive activities that are frequently encountered at this stage.
Errors that would cause an extension of the construction period or the need to change the design
are minimized. As a result, looking from the CE angle, time and money losses are eliminated,
as well as losses in the form of materials. In this phase, the design would also be optimized for
the easiest possible construction, as well as for the easiest possible dismantling of the building
so that the materials or entire elements could be used again at the end of the life cycle of the
structure, involving as little processing as possible.
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Simulating the construction of a facility, it is possible to plan with great accuracy the
delivery of materials, labor requirements, costs as well as construction technology, for which a
BAM model, i.e. a model of the building assembly for construction, is provided. In order to
achieve the ultimate goal, which is to prevent the generation of physical waste and reuse
materials for new facilities, proper maintenance of the facility is vital. In order to preserve the
quality and functionality of the material or even the entire building, the current condition of the
building and the need to renovate its parts can be monitored at any time through the building
maintenance model.

Figure 5. Impact of new technologies on the construction industry [29]
Figure 5 shows the likelihood and impact of various new technologies on the changes of
the construction industry. It can be seen that the biggest change in the construction industry
results from the integrated BIM. [29]
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ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC INFLUENCE
ON THE OFFICE RENTS IN GERMANY
Dimitar Dospevski1
Independent researcher

Abstract: The objective of this research is to quantify the influence of the demographic
development on the office rents in Germany.
The analyses carried out in the scope of the research are based on the average office
rents in the five biggest office locations in Germany (so called "Big 5": Berlin,
Dusseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg and Munich) and 12 selected factors with a
demographic background (natural balance, foreign emigration balance, total fertility
rate, population density, GDP, migration balance within the country, residents working
outside the place of residence, unemployment rate, employees in the service sector,
labour force, employees with an academic education, vacant office areas) in the period
from 2000 to 2017.
The influence of demographic development is analysed statistically and quantified by
means of correlation analyses. The time lag of the influence is determined by crosscorrelation. In order to analyse the effect of the simultaneous impact of the selected
factors multiple regression models are developed. The models’ quality is evaluated by
statistical significance tests.
Key words: Demography, Demographic Development, Office Market, Office Rents,
Correlation, Multiple Regression

1. Introduction
Since 1972, the mortality rate has exceeded the birth rate every year in Germany, which
without the positive balance of migration of foreigners settling in the country would lead to a
permanent population decline. According to the results of the latest forecast by the German
Federal Statistical Office, the country's population will decline by around 6 to 10 % by 2060,
given a moderate development in fertility and life expectancy. In addition, the working-age
population (aged 20 to 60) will decrease by around 20 to 25 % and the population aged 60 and
over will increase by 20 to 23 % [1].
The demographic development has an impact on real estate markets [2]. The objective of
this study is to identify which demographic factors influence the development of office rents in
Germany as an important commercial real estate market component and to quantitatively
analyse their impact.
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2. Research subject
The subject of the research conducted in this study are the office rents in the five biggest
office locations in Germany (so called "Big 5": Berlin, Dusseldorf, Frankfurt am Main,
Hamburg and Munich) in the time period 2000-2017. The data for the period 2000-2013 is
provided by the research department of Colliers International Deutschland GmbH and the data
source for the period 2014-2017 are the annual market reports of the company [10-13].
Table 1. Factors with demographic background [4]
No.

Factor

Definition

Х1

Natural balance

Natural balance
per 1000 residents

Х2

Foreign emigration
balance

Net foreign emigration
per 1000 residents

Х3

Fertility rate

Total fertility rate

Х4

Population density

Residents per km2

Х9

GDP

Gross domestic product
in € per resident

Х10

Migration balance
within the country

Х11

Residents working
outside the place of
residence

X13

Unemployment rate

X14

Employees in the
service sector

X15

Labour force

X16

Employees with an
academic education

X17

Vacant office areas

Net migration balance
within the country
per 1000 residents
Balance of the residents
working outside the
place of residence per
100 socially insured
employees
Share of unemployed
residents of the labour
force in %
Share of socially insured
employees in the service
sector out of all socially
secured employees in %
Employed residents per
100 residents in working
age (15-64 yrs)
Socially insured
employees with an
academic education
per 100 residents in
working age (15-64 yrs)
Share of vacant office
areas out of all lettable
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Office rents represent, according to the definition by the Society for Real Estate Economic
Research used by Colliers International Deutschland GmbH, average office rents for first
tenancies in € per m2 and as not all concluded contracts can be analysed in full, an average is
only formed if the contracts concluded in the calculations represent at least 50 % of the turnover
of office space (excluding those for own use) on the market for the corresponding period [3].
All data represent annual averages.
The demographic development is represented by 12 factors with a demographic
background (purely demographic factors, socioeconomic factors and real estate economic
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factors), which are defined in Table 1. All data represent annual averages in the time period
2000-2017 in the „Big 5“. The data source regarding factors X1-X16 is the INKAR database
(indicators and maps), edition 2020 of the Federal Institute for Research on Building, Urban
Affairs and Spatial Development at the Federal Office for Building and Regional Planning [4].
The data regarding factor X17 for the period 2000-2013 is provided by the research department
of Colliers International Deutschland GmbH and the data source for the period 2014-2017 are
the annual market reports of the company [10-13].
3. Methodology
The influence of each factor with a demographic background is analysed statistically
separately and quantified by means of correlation analyses. The sample size is N=90
observations (5 cities x 18 years).
In addition, the time lag of the influence is determined by cross-correlation.
Since in reality demographic factors have a simultaneous effect, based on the correlation
analysis, a methodology for developing multiple linear regression models reflecting the
simultaneous influence of factors on the office rents under study is developed. In the multiple
regression models the demographic factors represent the independent variables (X1-X17) and
the office rents represent the dependent variable (Y1). The models’ quality is eventually
evaluated by statistical significance tests. The aim of the research is to develop models
analysing the simultaneous influence of at least three factors and providing significant results.
The calculations are performed with the statistical software IBM SPSS version 20.0.0.
4. Correlation analysis
The correlation analysis provides following results without taking into consideration time
lags in the influence of the demographic factors.
Table 2. Correlation analysis results
Y1
Office rents

Dependent variable
Independent variables

Pearson's
correlation
coefficient r
0,681

S ignificance

X16

Employees with an academic education

X15

Labour force

0,632

0,000
0,000

X1

Natural balance

0,585

0,000

X9

GDP

0,569

0,000

X14

Employees in the service sector

0,550

0,000

X13

Unemployment rate

-0,549

0,000

X11

Residents working outside the place of residence

0,524

0,000

X3

Fertility rate

0,475

0,000

X2

Foreign emigration balance

0,291

0,003

X10

M igration balance within the country

0,179

0,006

X17

Vacant office areas

-0,165

0,060

X4

Population density

0,064

0,275

All results are significant (with fulfilled significance test criterion ≤0,05) except the vacant
office areas and the population density. The significance lower than 0,001 is shown as 0,000
and represents highly significant results. All factors (with significant results) have positive
correlation with the office rents except the unemployment rate. The most influential factors
(with |r|≥0,5) are: employees with an academic education, labour force, natural balance, GDP,
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employees in the service sector, unemployment rate and residents working outside the place of
residence.
The results of the cross-correlation analysis (see Table 3) show the time lags in years until
the highest influence of each factor is reached and the corresponding Pearson’s correlation
coefficient. One factor does not lag – the unemployment rate. The other ten factors with
significant results have time lags between 1 and 10 years until reaching their highest influence.
Compared to the results without time lags the Pearson’s correlation coefficients of the lagging
factors (reviewed as absolute values) are increased with +5,7 % (labour force) up to +172,6 %
(migration balance within the country). The population density does not show a significant
result within the cross-correlation analysis. The factor vacant office areas already shows
significant result with a time lag of 5 years and the eighth highest correlation.
Table 3. Cross-correlation analysis results
Y1
Office rents

Dependent variable
Independent variables

X14

Pearson's
correlation
coefficient r
0,827

Employees in the service sector
time lag [years]

X16

Employees with an academic education
Fertility rate

X15

Labour force
Natural balance
GDP
Residents working outside the place of residence
time lag [years]

X17

Vacant office areas
Unemployment rate
M igration balance within the country
Foreign emigration balance

0,000

5
0,000

0
0,000

9
0,327

time lag [years]
X4

0,000

10

0,487

time lag [years]
X2

0,637

-0,549
time lag [years]

X10

0,000

9

-0,619
time lag [years]

X13

0,000

10
0,641

time lag [years]
X11

0,000

8
0,648

time lag [years]
X9

0,000

8
0,668

time lag [years]
X1

0,000

7
0,678

time lag [years]

Population density

0,000

10
0,781

time lag [years]
X3

S ignificance

0,001

1
no sig. result

time lag [years]

As the objective of this research is to analyse the simultaneous influence of the factors on
the office rents (as in the reality), in the second part of the cross-correlation analysis is
determined in which year the influence of all factors together is expected to be the highest. The
average of the Pearson’s correlation coefficients is compared without time lag and in the lagging
years (1 to 10). The results vary between average |r|=0,503 with no time lag and |r|=0,600 with
a time lag of 7 years. The time lag of 7 years is selected accordingly for the following multiple
regression analyses.
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5. Development of multiple regression models
The first steps of the development of multiple regression models are performed within
the correlation analysis. High correlation between the dependent and independent variables is
an important prerequisite for the development of multiple regression models providing
significant results [5]. The Pearson’s correlation coefficients serve to identify those independent
variables that most strongly influence the dependent variable. The selection criteria for
independent variables in this study are defined as follows: Initially, independent variables
correlated with the dependent variable with Pearson’s correlation coefficient |r|≥0,5 are
selected. The criteria values are chosen based on the interpretation by Cohen, according to
which |r|≥0,5 is interpreted as “large” correlation [6].
According to the results shown in Table 2 and 3 the chosen factors with |r|≥0,5 are: natural
balance, GDP, residents working outside the place of residence, unemployment rate, employees
in the service sector, labour force and employees with an academic education (taking no time
lag into consideration) and: natural balance, fertility rate, GDP, residents working outside the
place of residence, employees in the service sector, labour force, employees with an academic
education and vacant office areas (taking a time lag of 7 years into consideration).
The next important prerequisite for the development of plausible multiple regression is
the avoidance of strong correlation between the independent variables themselves (so-called
multicollinearity). This ensures the independence of the variables in a statistical sense because
if their correlation with each other is very high, this leads to an inability to interpret the
regression coefficients correctly. To investigate multicollinearity, correlation analyses are
performed for all independent variables pairwise and a correlation matrix is developed with the
resulting Pearson’s correlation coefficients [7]. This checks which independent variables are
how highly correlated with each other. As with the interpretation of the Pearson correlation
coefficient, there is no unambiguous definition of which level of correlation coefficients
indicate multicollinearity. There are different recommendations in the literature (e.g., |r|>0,7
according to Schendera [5] or |r|>0,3 according to Cohen [8]). In this study, the selection criteria
are defined as follows: Independent variables, that correlate with each other with Pearson’s
correlation coefficient |r|≤0,5, are selected.
Table 4. Correlation matrix (no time lag)
X1

X9

X11

X13

X14

X15

X16

X1 Natural balance

1,000

0,468

0,128

0,605

0,688

0,347

0,721

X9 GDP

0,468

1,000

0,808

0,540

0,505

0,852

0,737

X11 Residents working outside the place of residence

0,128

0,808

1,000

0,476

0,294

0,960

0,607

X13 Unemployment rate

0,605

0,540

0,476

1,000

0,392

0,617

0,744

X14 Employees in the service sector

0,688

0,505

0,294

0,392

1,000

0,461

0,572

X15 Labour force

0,347

0,852

0,960

0,617

0,461

1,000

0,782

X16 Employees with an academic education

0,721

0,737

0,607

0,744

0,572

0,782

1,000

Taking no time lag into consideration and applying the criterion |r|≤0,5 after developing
the correlation matrix and analysing the possible factor combinations, following multiple
regression model is developed:
 Model No. 1: X11, X13, X14.
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Table 5. Correlation matrix (time lag 7 years)
X1

X3

X9

X11

X14

X15

X16

X17

X1 Natural balance

1,000

0,762

0,419

0,189

0,553

0,333

0,647

0,281

X3 Fertility rate

0,762

1,000

0,517

0,451

0,748

0,508

0,626

0,578

X9 GDP

0,419

0,517

1,000

0,796

0,513

0,816

0,756

0,449

X11 Residents working outside the place of residence

0,189

0,451

0,796

1,000

0,449

0,976

0,813

0,451

X14 Employees in the service sector

0,553

0,748

0,513

0,449

1,000

0,498

0,548

0,500

X15 Labour force

0,333

0,508

0,816

0,976

0,498

1,000

0,896

0,423

X16 Employees with an academic education

0,647

0,626

0,756

0,813

0,548

0,896

1,000

0,383

X17 Vacant office areas

0,281

0,578

0,449

0,451

0,500

0,423

0,383

1,000

Taking the time lag of 7 years into consideration and applying the criterion |r|≤0,5 after
developing the correlation matrix and analysing the possible factor combinations, following
multiple regression models are developed:
 Model No. 2-t: X1, X9, X17,
 Model No. 3-t: X1, X15, X17,
 Model No. 4-t: X11, X14, X17,
 Model No. 5-t: X14, X15, X17.
The next important step is to check whether the sample size (the number of observations
N) is larger than the number of independent variables selected in the model [5]. This
requirement is fulfilled in all models. Finally, all variables are interval scaled [5].
6. Multiple regression analysis
Multiple statistical tests are performed in order to evaluate the quality of the multiple
regression models and respectively the significance of the results.
Table 6. Multiple regression analysis – statistical tests
T Test
Model
No.

Independent variable / Constant
Constant

1

0,348

--

--

0,001

0,763

1,311

X13 Unemployment rate

-3,141

0,002

0,721

1,387

4,458

0,000

0,851

1,175

Constant

17,838

0,000

--

--

X1

Natural balance

3,956

0,000

0,852

1,173

X9

GDP

2,139

0,037

0,739

1,354
1,278

-2,744

0,008

0,782

Constant

10,552

0,000

--

--

Natural balance

4,199

0,000

0,875

1,143

X15 Labour force

4,516

0,000

0,779

1,283

X17 Vacant office areas

-2,429

0,019

0,797

1,255

-1,934

0,059

--

--

X11 Residents working outside the place of residence

3,628

0,001

0,742

1,348

X14 Employees in the service sector

4,982

0,000

0,699

1,430

X17 Vacant office areas

-1,093

0,280

0,681

1,468

-2,306

0,025

--

--

X14 Employees in the service sector

4,754

0,000

0,680

1,470

X15 Labour force

4,071

0,000

0,744

1,344

X17 Vacant office areas

-1,246

0,219

0,701

1,426

X1

Constant
5-t

VIF

3,305

Constant
4-t

Tolerance

0,943

X17 Vacant office areas

3-t

S ig.

F Test

X11 Residents working outside the place of residence
X14 Employees in the service sector

2-t

t

Collinearity
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S ig.

29,328

0,000

18,754

0,000

28,933

0,000

29,770

0,000

32,258

0,000
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The F test checks to what extent the independent variables explain variance of the
dependent variable. In this way, the reliability of the entire regression model is checked.
Significance obtained from the F test lower than 0,05, proves that the independent variables
explain the variance of the dependent variable well and the explanatory power of the regression
model is not a random outcome. The second statistical test is related to the significance of the
regression coefficients and is called the T test. An independent variable is useful for the model
if its significance is lower than 0,05. In this case, significance means that the particular
regression coefficient tested is significantly different from zero. From this, it can be directly
inferred that the determined values of the regression coefficients represent significant
parameters [5].
The plausibility of the assumptions made to avoid multicollinearity are checked after the
regression analysis by examining two coefficients that are derived with the regression results
and serve as measures of the linear dependence of the variables: the variance inflation factor
(VIF) and the tolerance. The tolerance has a range of values from 0,00 to 1,00. Its value
indicates the proportion of the independent variance of the variable. The VIF is equal to the
reciprocal of the tolerance value (VIF = 1/tolerance), hence a high VIF indicates high
multicollinearity [9]. There are different rules that define the critical values from which the
elimination of multicollinearity can be assumed. According to Schendera, multicollinearity is
considered eliminated at a tolerance above 0,1 and a VIF below 10 [5]. Urban und Mayerl
recommend that the tolerance should be above 0,25 and the VIF below 5 [9]. The stricter
definition by Urban und Mayerl is taken into consideration in this study.
To sum up the tests’ results (see Table 6), the only insignificant results are the constants
in Model No. 1 and 4-t and the regression coefficients of the vacant office areas in Model No.
4-t and 5-t. All other performed T tests, collinearity tests and F tests show significant results.
The collinearity significance proves that the assumptions within the model development were
plausible.
Even though the model significance of Models No. 1, 4-t and 5-t is confirmed, partial
components of the regression functions are not significant. Therefore, these models are not
considered as plausible. Models No. 2-t and 3-t show completely significant (and comparable)
results and respectively could be assumed to be plausible and providing significant results.
The multiple regression analyses provide following results (see Table 7 and Table 8).
Table 7. Multiple regression analysis – model summaries
Model
No.
1

R

R S quare

0,711

0,506

Adjusted
R S quare
0,488

2-t

0,724

0,525

0,497

3-t

0,794

0,630

0,608

4-t

0,798

0,637

0,615

5-t

0,809

0,655

0,635

The significant Models No. 2-t and 3-t explain 49,7 % and 60,8 % of the variance in office
rents or in other words the models are able to predict 49,7 % and 60,8 % of the value of office
rents. The assumption of a time lag in the factors’ influence is confirmed as the highest
coefficient of determination (R Square) is provided by model No. 3-t with a time lag of 7 years.
The factors with the strongest impact on office rents (in view of the standardized coefficient
Beta) are: the natural balance and the labour force. All factors have positive influence on the
office rents except the vacant office areas (without taking into consideration the results of
models No. 1, 4-t and 5-t because of the partially insignificant results).
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Table 8. Multiple regression analysis – coefficients
Model
No.

Regression
Coefficient B
2,768

Independent variable / Constant
Constant

1

X11 Residents working outside the place of residence

0,041

0,012

0,287

X13 Unemployment rate

-0,183

0,058

-0,281

X14 Employees in the service sector
Constant
2-t

X1

Natural balance

X9

GDP

0,366
--

0,639

0,162

0,414

0,011

0,240

0,060

-0,300

Constant

9,591

0,909

--

Natural balance

0,591

0,141

0,382

X15 Labour force

0,042

0,009

0,436

X17 Vacant office areas

-0,128

0,053

-0,232

-7,283

3,766

--

0,052

0,014

0,355

X14 Employees in the service sector

0,258

0,052

0,503

X17 Vacant office areas

-0,062

0,056

-0,112

-8,346

3,619

--

0,243

0,051

0,474

X15 Labour force

0,037

0,009

0,388

X17 Vacant office areas

-0,067

0,054

-0,122

X1

X11 Residents working outside the place of residence

Constant
5-t

0,034
0,683

0,023

Constant
4-t

0,151
12,190

-0,165

X17 Vacant office areas

3-t

2,936

S tandardized
Coefficient Beta
--

S td. Error

X14 Employees in the service sector

Following hypotheses are confirmed by the results of the multiple regression analyses:
The level of office rents in the five biggest office locations in Germany increases:
 as the natural (population) balance increases,
 as the labour force increases,
 as the GDP increases,
 as the vacant office areas decrease.
Following regression functions could be used for calculation or prediction of office rents
based on the influence of the factors mentioned above.
Table 9. Regression Functions
Model No.

Regression Function

2-t

+, = 0,639 × 1, + 0,023 × 12 − 0,165 × 1,3 + 12,190

3-t

+, = 0,591 × 1, + 0,042 × 1,4 − 0,128 × 1,3 + 9,591

Conclusion
According to the results of the statistical analyses performed in this study, the
demographic development has a significant impact on the value of office rents in the 5 biggest
office locations in Germany in the period 2000-2017. The results show that the influence of the
demographic development has a time lag of 7 years until reaching its highest impact. Up to
60,8 % of the variance in office rents could be explained by a combined influence of the natural
balance, labour force and vacant office areas. The factors, which have the strongest impact on
office rents are: natural balance and labour force.
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ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC INFLUENCE
ON THE APARTMENT RENTS IN GERMANY
Dimitar Dospevski1
Independent researcher

Abstract: The objective of this research is to quantify the influence of the demographic
development on the apartment rents in Germany.
The analyses carried out in the scope of the research are based on the quoted rents of
apartments in multi-family residential buildings and 12 selected factors with a
demographic background (natural balance, foreign emigration balance, total fertility
rate, population density, household size, household income, residential area per capita,
residents aged 65 and older, GDP, migration balance within the country, residents
working outside the place of residence, completed new apartments) in 106 cities in
Germany in the period from 2004 to 2017.
The influence of demographic development is analysed statistically and quantified by
means of correlation analyses. The time lag of the influence is determined by crosscorrelation. In order to analyse the effect of the simultaneous impact of the selected
factors multiple regression models are developed. The models’ quality is evaluated by
statistical significance tests.
Key words: Demography, Demographic Development, Residential Market, Apartment
Rents, Correlation, Multiple Regression
1. Introduction
Since 1972, the mortality rate has exceeded the birth rate every year in Germany, which
without the positive balance of migration of foreigners settling in the country would lead to a
permanent population decline. According to the results of the latest forecast by the German
Federal Statistical Office, the country's population will decline by around 6 to 10 % by 2060,
given a moderate development in fertility and life expectancy. In addition, the working-age
population (aged 20 to 60) will decrease by around 20 to 25 % and the population aged 60 and
over will increase by 20 to 23 % [1].
The demographic development has an impact on real estate markets [2]. The objective of
this study is to identify which demographic factors influence the development of apartment
rents in Germany as an important residential real estate market component and to quantitatively
analyse their impact.
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2. Research subject
The subject of the research conducted in this study are apartment rents in multi-family
buildings in 106 German cities (which represent all city-counties in the country) in the time
period 2004-2017. The data source is the INKAR database (indicators and maps), edition 2020
of the Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development at the
Federal Office for Building and Regional Planning. Rents represent average quoted rents for
first and subsequent tenancies, excluding utility costs for unfurnished apartments with an area
of 40 to 130 m2 in multi-family buildings in € per m2. All data represent annual averages [3].
The demographic development is represented by 12 factors with a demographic
background (purely demographic factors, socioeconomic factors and real estate economic
factors), which are defined in Table 1. All data represent annual averages in the time period
2004-2017 in the 106 German city-counties. The data source is the INKAR database [3].
Table 1. Factors with demographic background [3]
No.

Factor

Definition

Х1

Natural balance

Natural balance
per 1000 residents

Х2

Foreign emigration
balance

Net foreign emigration
per 1000 residents

Х3

Fertility rate

Total fertility rate

Х4

Population density

Residents per km2

Х5

Household size

Number of household
members

Х6

Household income

Average household
income in € per resident

Х7

Residential area per
capita

Residential area per
capita in m²

Х8

Residents aged 65
and older

Share of residents aged
65 and older in %

Х9

GDP

Gross domestic product
in € per resident

Х10

Migration balance
within the country

Х11

Residents working
outside the place of
residence

Х12

Completed new
apartments

Net migration balance
within the country
per 1000 residents
Balance of the residents
working outside the
place of residence per
100 socially insured
employees
Completed new
apartments per 1000
existing apartments
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3. Methodology
The influence of each factor with a demographic background is analysed statistically
separately and quantified by means of correlation analyses. The sample size is N=1484
observations (106 city-counties x 14 years).
In addition, the time lag of the influence is determined by cross-correlation.
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Since in reality demographic factors have a simultaneous effect, based on the correlation
analysis, a methodology for developing multiple linear regression models reflecting the
simultaneous influence of factors on the apartment rents under study is developed. In the
multiple regression models the demographic factors represent the independent variables (X1X12) and the apartment rents represent the dependent variable (Y1). The models’ quality is
eventually evaluated by statistical significance tests. The aim of the research is to develop
models analysing the simultaneous influence of at least three factors and providing significant
results.
The calculations are performed with the statistical software IBM SPSS version 20.0.0.
4. Correlation analysis
The correlation analysis provides following results without taking into consideration time
lags in the influence of the demographic factors.
Table 2. Correlation analysis results
Y1
Dependent variable
Independent variables

Apartment rents
Pearson's
correlation
coefficient r
0,746

S ignificance

X1

Natural balance

0,000

X6

Household income

0,588

0,000

X8

Residents aged 65 and older

-0,583

0,000

X12

Completed new apartments

0,568

0,000

X9

GDP

0,563

0,000

X4

Population density

0,415

0,000

X11

Residents working outside the place of residence

0,276

0,000

X5

Household size

-0,216

0,000

X2

Foreign emigration balance

0,198

0,000

X7

Residential area per capita

-0,144

0,000

X3

Fertility rate

0,072

0,003

X10

M igration balance within the country

0,006

0,403

All results are significant (with fulfilled significance test criterion ≤0,05) except the
migration balance within the country. The significance lower than 0,001 is shown as 0,000 and
represents highly significant results. Following factors have negative correlation and
respectively negative influence on the apartment rents: residents aged 65 and older, household
size, residential area per capita, fertility rate. All other factors correlate positively with the
apartment rents. The most influential factors (with |r|≥0,5) are: natural balance, household
income, residents aged 65 and older, completed new apartments and GDP.
The results of the cross-correlation analysis (see Table 3) show the time lags in years until
the highest influence of each factor is reached and the corresponding Pearson’s correlation
coefficient. Five factors do not lag: natural balance, population density, residential area per
capita, residents aged 65 and older and completed new apartments. The other seven factors have
time lags between 4 and 10 years until reaching their highest influence. Compared to the results
without time lags the Pearson’s correlation coefficients of the seven lagging factors (reviewed
as absolute values) are increased with +5,1 % (household income) up to +166,2 % (fertility
rate) and the migration balance within the country already shows significant result with a time
lag of 8 years and the seventh highest correlation.
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Table 3. Cross-correlation analysis results
Y1
Apartment rents

Dependent variable
Independent variables

X1

Pearson's
correlation
coefficient r
0,746

Natural balance
time lag [years]

X9

GDP

X6

Household income

X8

Residents aged 65 and older

X12

Completed new apartments

X4

Population density

X10

M igration balance within the country

X11

Residents working outside the place of residence
time lag [years]

X5

Household size

X2

Foreign emigration balance

X3

Fertility rate
Residential area per capita

0,000

10
0,000

4
0,000

8
-0,144

time lag [years]

0,000

10

0,191
time lag [years]

X7

0,366

0,271
time lag [years]

0,000

8

-0,356
time lag [years]

0,000

0
0,391

time lag [years]

0,000

0
0,415

time lag [years]

0,000

0
0,568

time lag [years]

0,000

10
-0,583

time lag [years]

0,000

9
0,618

time lag [years]

0,000

0
0,620

time lag [years]

S ignificance

0,000

0

As the objective of this research is to analyse the simultaneous influence of the factors on
the apartment rents (as in the reality), in the second part of the cross-correlation analysis is
determined in which year the influence of all factors together is expected to be the highest. The
average of the Pearson’s correlation coefficients is compared without time lag and in the lagging
years (1 to 10). The results vary between average |r|=0,334 with a time lag of 10 years and
|r|=0,400 with a time lag of 8 years. The time lag of 8 years is selected accordingly for the
following multiple regression analyses.
5. Development of multiple regression models
The first steps of the development of multiple regression models are performed within
the correlation analysis. High correlation between the dependent and independent variables is
an important prerequisite for the development of multiple regression models providing
significant results [4]. The Pearson’s correlation coefficients serve to identify those independent
variables that most strongly influence the dependent variable. The selection criteria for
independent variables in this study are defined as follows: Initially, independent variables
correlated with the dependent variable with Pearson’s correlation coefficient |r|≥0,5 are
selected. If at least 3 independent variables cannot be selected in this way, the selection criterion
is reduced to |r|≥0,3. The criteria values are chosen based on the interpretation by Cohen,
according to which |r|≥0,3 is interpreted as “medium” and |r|≥0,5 as “large” correlation [5].
According to the results shown in Table 2 and 3 the chosen factors with |r|≥0,5 are: natural
balance, household income, residents aged 65 and older, GDP and completed new apartments
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(taking no time lag into consideration) and: natural balance, household income and GDP (taking
a time lag of 8 years into consideration).
The next important prerequisite for the development of plausible multiple regression is
the avoidance of strong correlation between the independent variables themselves (so-called
multicollinearity). This ensures the independence of the variables in a statistical sense because
if their correlation with each other is very high, this leads to an inability to interpret the
regression coefficients correctly. To investigate multicollinearity, correlation analyses are
performed for all independent variables pairwise and a correlation matrix is developed with the
resulting Pearson’s correlation coefficients [6]. This checks which independent variables are
how highly correlated with each other. As with the interpretation of the Pearson correlation
coefficient, there is no unambiguous definition of which level of correlation coefficients
indicate multicollinearity. There are different recommendations in the literature (e.g., |r|>0,7
according to Shendera [4] or |r|>0,3 according to Cohen [7]). In this study, the selection criteria
are defined as follows: First, independent variables, that correlate with each other with
Pearson’s correlation coefficient |r|≤0,5, are selected. If at least 3 independent variables cannot
be selected in this way, the selection requirement is reduced to |r|≤0,7.
Table 4. Correlation matrix (no time lag)
X1
X1 Natural balance

1,000

X6 Household income

0,209

X8 Residents aged 65 and older

X6

X8

X9

X12

0,209

0,575

0,348

0,238

1,000

0,303

0,551

0,175

0,575

0,303

1,000

0,023

0,513

X9 GDP

0,348

0,551

0,023

1,000

0,010

X12 Completed new apartments

0,238

0,175

0,513

0,010

1,000

Taking no time lag into consideration and applying the criterion |r|≤0,5 after developing
the correlation matrix and analysing the possible factor combinations, following multiple
regression models are developed:
 Model No. 1: X1, X6, X12,
 Model No. 2: X1, X9, X12.
Table 5. Correlation matrix (time lag 8 years), |r|≤0,7
X1

X6

X9

X1 Natural balance

1,000

0,203

0,337

X6 Household income

0,203

1,000

0,510

X9 GDP

0,337

0,510

1,000

Taking the time lag of 8 years into consideration and applying the criterion |r|≤0,5 after
developing the correlation matrix and analysing the possible factor combinations no multiple
regression models with 3 or more independent variables can be developed. That is why the
lighter selection criterion |r|≤0,7 is chosen and following multiple regression models are
developed:
 Model No. 3-t: X1, X6, X9.
If the initial selection criterion regarding high correlation of the independent variables
with the dependent variables of |r|≥0,5 is decreased to |r|≥0,3 (see Table 3) the multicollinearity
criterion of |r|≤0,5 can be fulfilled and following multiple regression models are developed after
developing the correlation matrix and analysing the possible factor combinations:
 Model No. 4-t: X1, X4, X5, X6, X11,
 Model No. 5-t: X1, X4, X5, X9, X10,
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Model No. 6-t: X1, X4, X5, X10, X11.
Table 6. Correlation matrix (time lag 8 years), |r|≤0,5
X1

X4

X5

X6

X9

X10

X11

X1 Natural balance

1,000

0,268

0,162

0,203

0,337

0,250

0,143

X4 Population density

0,268

1,000

0,305

0,132

0,182

0,102

0,142

X5 Household size

0,162

0,305

1,000

0,164

0,328

0,222

0,379

X6 Household income

0,203

0,132

0,164

1,000

0,510

0,502

0,256

X9 GDP

0,337

0,182

0,328

0,510

1,000

0,349

0,697

X10 M igration balance within the country

0,250

0,102

0,222

0,502

0,349

1,000

0,198

X11 Residents working outside the place of residence

0,143

0,142

0,379

0,256

0,697

0,198

1,000

The next important step is to check whether the sample size (the number of observations
N) is larger than the number of independent variables selected in the model [4]. This
requirement is fulfilled in all models. Finally, all variables are interval scaled [4].
6. Multiple regression analysis
Multiple statistical tests are performed in order to evaluate the quality of the multiple
regression models and respectively the significance of the results.
Table 7. Multiple regression analysis – statistical tests
T Test
Model
No.

1

2

3-t

4-t

5-t

6-t

Independent variable / Constant

t

S ig.

Collinearity
Tolerance

F Test
VIF

Constant

19,424

0,000

--

--

X1 Natural balance

38,131

0,000

0,779

1,284

X6 Household income

26,850

0,000

0,865

1,156

X12 Completed new apartments

1,364

11,475

0,000

0,733

Constant

68,467

0,000

--

--

X1 Natural balance

31,414

0,000

0,745

1,343

X9 GDP

15,817

0,000

0,792

1,263

X12 Completed new apartments

1,348

10,919

0,000

0,742

Constant

10,511

0,000

--

--

X1 Natural balance

25,664

0,000

0,890

1,124

X6 Household income

21,973

0,000

0,748

1,336

X9 GDP

1,448

15,202

0,000

0,690

Constant

7,667

0,000

--

--

X1 Natural balance

26,151

0,000

0,875

1,143

X4 Population density

9,150

0,000

0,742

1,348

X5 Household size

-5,769

0,000

0,725

1,379

X6 Household income

28,431

0,000

0,894

1,118

X11 Residents working outside the place of residence

8,171

0,000

0,709

1,411

Constant

13,725

0,000

--

--

X1 Natural balance

19,990

0,000

0,827

1,209

X4 Population density

7,781

0,000

0,853

1,172

X5 Household size

-4,082

0,000

0,820

1,220

X9 GDP

20,545

0,000

0,760

1,315

X10 M igration balance within the country

7,197

0,000

0,849

1,177

Constant

12,097

0,000

--

--

X1 Natural balance

21,772

0,000

0,856

1,169

X4 Population density

10,474

0,000

0,756

1,323

X5 Household size

-2,764

0,006

0,722

1,386

X10 M igration balance within the country

10,333

0,000

0,904

1,107

X11 Residents working outside the place of residence

11,609

0,000

0,744

1,344
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F

S ig.

1443,063

0,000

964,886

0,000

924,082

0,000

577,145

0,000

415,238

0,000

303,151

0,000
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The F test checks to what extent the independent variables explain variance of the
dependent variable. In this way, the reliability of the entire regression model is checked.
Significance obtained from the F test lower than 0,05, proves that the independent variables
explain the variance of the dependent variable well and the explanatory power of the regression
model is not a random outcome. The second statistical test is related to the significance of the
regression coefficients and is called the T test. An independent variable is useful for the model
if its significance is lower than 0,05. In this case, significance means that the particular
regression coefficient tested is significantly different from zero. From this, it can be directly
inferred that the determined values of the regression coefficients represent significant
parameters [4].
The plausibility of the assumptions made to avoid multicollinearity are checked after the
regression analysis by examining two coefficients that are derived with the regression results
and serve as measures of the linear dependence of the variables: the variance inflation factor
(VIF) and the tolerance. The tolerance has a range of values from 0,00 to 1,00. Its value
indicates the proportion of the independent variance of the variable. The VIF is equal to the
reciprocal of the tolerance value (VIF = 1/tolerance), hence a high VIF indicates high
multicollinearity [8]. There are different rules that define the critical values from which the
elimination of multicollinearity can be assumed. According to Shendera, multicollinearity is
considered eliminated at a tolerance above 0,1 and a VIF below 10 [4]. Urban und Mayerl
recommend that the tolerance should be above 0,25 and the VIF below 5 [8]. The stricter
definition by Urban und Mayerl is taken into consideration in this study.
To sum up the tests’ results (see Table 7), all performed statistical tests show significant
(and comparable) results and respectively all multiple regression models could be assumed to
be plausible and providing significant results.
The multiple regression analyses provide following results (see Table 8 and Table 9).
Table 8. Multiple regression analysis – model summaries
Model
No.
1

R

R S quare

0,863

0,745

Adjusted
R S quare
0,745

2

0,823

0,678

0,677

3-t

0,807

0,652

0,651

4-t

0,823

0,678

0,677

5-t

0,764

0,584

0,583

6-t

0,724

0,525

0,523

The models explain between 52,3 % and 74,5 % of the variance in apartment rents or in
other words the models are able to predict 52,3 % to 74,5 % of the value of residential rents.
The assumption of a time lag in the factors’ influence is not confirmed as the highest coefficient
of determination (R Square) is provided by model No. 1 without time lag. The models show
that the number of the independent variables in the model does not automatically explain better
model quality, as models No. 1 and 2 with 3 independent variables have higher coefficients of
determination than models No. 4, 5 and 6 each with 5 independent variables. This proves the
assumptions regarding the exclusion of certain factors within the multiple regression model
development to be reasonable and plausible.
Even that a time lag is not proven generally the influence of the selected factors with a
demographic background does not decrease significantly in the analyses when a time lag is
taken into consideration, e.g. model No. 2 and 4 have the same coefficients of determination.
This proves the long-term impact of the selected factors.
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Table 9. Multiple regression analysis – coefficients
Model
No.

1

Constant

Regression
Coefficient B
2,894

X1 Natural balance
X6 Household income

Independent variable / Constant

X12 Completed new apartments

2

0,379

0,008

0,176

0,083

--

X1 Natural balance

0,360

0,011

0,557

X9 GDP

0,023

0,001

0,272

0,096

0,009

0,194

Constant

1,853

0,176

--

X1 Natural balance

0,350

0,014

0,417

X6 Household income

0,003

0,000

0,390

0,033

0,002

0,281

Constant

4,123

0,538

--

X1 Natural balance

0,363

0,014

0,428

X4 Population density

0,000

0,000

0,163

X5 Household size

-1,396

0,242

-0,104

X6 Household income

0,004

0,000

0,461

0,013

0,002

0,149

Constant

6,948

0,506

--

X1 Natural balance

0,310

0,015

0,369

X4 Population density

0,000

0,000

0,141

X5 Household size

-0,959

0,235

-0,076

X9 GDP

0,046

0,002

0,395

X10 M igration balance within the country

6-t

0,567

0,000

0,089

X11 Residents working outside the place of residence

5-t

0,010

0,002
5,692

X9 GDP

4-t

0,381

Constant

X12 Completed new apartments

3-t

0,149

S tandardized
Coefficient Beta
--

S td. Error

0,030

0,004

0,131

Constant

7,645

0,632

--

X1 Natural balance

0,371

0,017

0,438

X4 Population density

0,000

0,000

0,224

X5 Household size

-0,814

0,294

-0,061

X10 M igration balance within the country

0,048

0,005

0,202

X11 Residents working outside the place of residence

0,023

0,002

0,250

The factors with the strongest impact on apartment rents both in the models with and
without time lag (in view of the standardized coefficient Beta) are: natural balance, household
income and GDP.
All factors have positive influence on the apartment rents except the household size, as
lower € per m2 rents are expected with increasing household size.
Following hypotheses are confirmed by the results of the multiple regression analyses:
The level of apartment rents in multi-family buildings increases:
 as the natural (population) balance increases,
 as the household income increases,
 as (the number of) completed new apartments increases,
 as the GDP increases,
 as the population density increases,
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 as the household size decreases,
 as (the number of) residents working outside the pace of residence increases,
 as the migration balance increases.
Following regression functions could be used for calculation or prediction of apartment
rents based on the influence of the factors mentioned above.
Table 9. Regression Functions
Model
No.
1
2
3-t
4-t
5-t
6-t

Regression Function
+, = 0,381 × 1, + 0,002 × 12 + 0,089 × 1,4 + 2,894
+, = 0,360 × 1, + 0,023 × 15 + 0,096 × 1,4 + 5,692
+, = 0,350 × 1, + 0,003 × 12 + 0,033 × 15 + 1,853

+, = 0,363 × 1, + 0,0004 × 16 − 1,396 × 17 + 0,004 × 12 + 0,013 × 1,, + 4,123
+, = 0,310 × 1, + 0,0003 × 16 − 0,959 × 17 + 0,046 × 12 + 0,030 × 1,8 + 6,948

+, = 0,371 × 1, + 0,0005 × 16 − 0,814 × 17 + 0,048 × 1,8 + 0,023 × 1,, + 7,645

Conclusion
According to the results of the statistical analyses performed in this study, the
demographic development has a significant impact on the value of apartment rents in the 106
city-counties in Germany in the period 2004-2017. The results show that the influence of the
demographic development does not lag and the effects can be expected within the same year.
Up to 74,5 % of the variance in apartment rents could be explained by a combined influence of
the natural balance, household income and completed new apartments. The factors, which have
the strongest impact on apartment rents are: natural balance, household income and GDP.
Acknowledgement
I would like to express my sincere gratitude to the team of the Federal Institute for
Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung – BBSR) for providing the data, on which my research is based.

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

REFERENCES
Statistisches Bundesamt: Bevölkerung im Wandel Annahmen und Ergebnisse der 14.
Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung. Wiesbaden 2019, p. 17, 53-54.
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln: Im Sog der Demografie. Anlage zu
Pressemitteilung Nr. 22/2009 des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, p. 1.
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für
Bauwesen und Raumordnung (BBR): Indikatoren und Karten zur Raum- und
Stadtentwicklung. INKAR. Edition 2020, Bonn 2020.
Schendera, Christian: Regressionsanalyse mit SPSS. Bern 2008, p. 58, 59, 133, 136.
Cohen, Jacob: Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale 1988, p. 83.
Schneider, Holger: Nachweis und Behandlung von Multikollinearität. In: Albers,
Sönke: Methoden der empirischen Forschung. Wiesbaden 2006, p. 187, 190.
Cohen, Jacob: A power primer. In: Psychological Bulletin. Issue 112, July 1992, p. 157.
Urban, Dieter; Mayerl, Jochen: Regressionsanalyse: Theorie, Technik und Anwendung.
4th Issue. Wiesbaden 2011, p. 231-232.

398

XXI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ВСУ’2021
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE VSU'2021

АУГМЕНТИРАНАТА РЕАЛНОСТ
КАТО ИНСТРУМЕНТ В ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО
И ПОДДРЪЖКАТА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Димитър Димитров1
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София

AUGMENTED REALITY
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Abstract: The projection of digital image over the physical world in real time is
demonstrated for the first time in the far 1968. In 1992 the technological evolution makes
possible the implementation of this new technology as an assistance instrument for
assembly and maintenance of complex electronic systems. Through this period is formed
the name with which is known – Augmented Reality. Nowadays the wide deployment of BIM
technologies in the design and the availability of smart connected devices with high
processing capacity, are creating possibilities for implementation of augmented reality
during the design, construction and mostly the exploitation of the buildings and
installations. With the wider integration of user-friendly solutions for creation of digital
applications provide the designers and facility managers with nearly limitless
opportunities. Opportunities for easy and automated access to information, maintenance
manuals and the possibility to use the physical environment as background for displaying
them. The adoption of digital twinning concept is increasing the research for
implementation of augmented reality through the whole project life cycle. I the next years
the necessary hundreds of drawings and folders needed to organize the information of a
project with medium complexity, will be replaced by cloud-based data accessible by mobile
phones and tablets. These devices with their range of improved camera capabilities will be
able to perform automatic object recognition and overlay the physical object with the
digital model with all the supplementary information. All of this and the development of
specialized AR tools define the dominant position of this technology in next decades.
Key words: augmented reality, virtual reality digitalization, BIM, digital twins, building
automation, digital technologies
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1. Въведение
Прожектирането на дигитално изображение върху физическа среда в реално време
се демонстрира за първи път през далечната 1968г. Технологичната еволюция позволява
през 1992 тази нова за времето си технология да бъде използвана като инструмент за
асистиране при асемблирането и поддръжката на сложни електронни системи. През този
период се налага и името, с което е известна и днес – аугментирана реалност. Думата
аугментация има латински корен (augment), чието значение е усилвам, увеличавам,
поради това българският превод се среща и като „усилена“ или „добавена“ реалност.
Днес широкомащабното прилагане на BIM в проектирането, както и наличието на
свързани мобилни устройства с висока производителност, създават предпоставки за
прилагане на аугментирана реалност в процесите на проектиране, строителство и найвече експлоатация на сградите и инсталациите. Все по-голямата достъпност до лесни за
усвояване платформи за създаване на дигитални приложения, предоставят на
проектантите и мениджърите по поддръжка арсенал от неограничени възможности.
Възможности за лесен и автоматизиран достъп до информация, инструкции за
поддръжка и използване на физическата среда, като декор за дигитално им проектиране.
Навлизането на концепцията за дигитално сдвояване създава предпоставки за все позадълбочено търсене на решения за аугментирана реалност в цялостния цикъл на
инвестиционното проектиране. През следващите години стотиците чертежи и класьори,
необходими за организирането на информацията за един средно сложен строителен
проект, ще бъдат заместени от облачно базирана информация, достъпна посредством
мобилен телефон или таблет. Тези устройства с помощта на все по-усъвършенстваните
камери, с които са снабдени, ще имат възможност за автоматично разпознаване на обекти
и възпроизвеждането на техните дигитални копия с цялата съпътстваща ги информация.
2. Аугментирана или Виртуална реалност
Много често тези две понятия се бъркат или не се обръща внимание на техните
коренно различни характеристики. Макар и в двата случая да става дума за виртуална
промяна на заобикалящата ни среда, между двете понятия няма нищо общо. Всяка от
двете технологии има своите предимства и недостатъци и съответно тяхното приложение
е различно. Виртуалната реалност поставя потребителя в изкуствено създадена
дигитална среда, като по този начин той губи визуална връзка с физическата среда, това
освен своите предимства има и редица недостатъци. При липса на опит много често
поставен във виртуална реалност, потребителя губи ориентация, а понякога това може
да окаже пряко въздействие и до физическото равновесие. Виртуална реалност се налага
като инструмент за обучение или презентация, като в това отношение тя е водещата
технология в световен мащаб.
Когато обаче говорим за контрол и достъп до информация за физически
съществуващи или строящи се сгради и съоръжения, именно добавената реалност дава
възможност за лесно взаимодействие между физическата среда и нейното дигитално
копие. Именно фактът, че основната среда е физическия свят а аугментацията се явява
като апликация на дигитално изображение, позволява на тази технология по-лесно
приложение в ежедневните дейности при строителното изпълнение или поддръжка на
сградите и съоръженията.
3. Еволюция на аугментирана реалност като технология
Макар и при едно по-общо разглеждане на дефиницията за добавена реалност да е
възможно да се намерят редица примери за опити за налагане на дигитално изображение
върху реална среда, първото фактическо прилагане на аугментирана реалност се случва
през далечната 1968г. с конструирането на първия уред, използващ проследяване на
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движението на потребителя за проектиране на изображения върху оптическите окуляри.
Разбира се поради ограниченията на периода машината е била толкова тежка, че е
трябвало да бъде закачена към тавана и поради това си е спечелила името „Дамоклев
меч“(фиг. 1а). С развитието на компютърните технологии става възможно олекотяването
на подобен тип устройства като през 1992г. са направени и първите практически опити
в компанията „Боинг“, при които аугментирана реалност се използва като указател за
асемблиране на сложни схеми от електрически проводници (фиг. 1б). През 1999г. в
Колумбийския Университет САЩ (Columbian university) са направени и първите
изпитания във външна среда на уред за аугментирана реалност, който насочва
потребителя посредством проектиране на навигационни инструкции върху специално
създаден визьор. Поради ограниченията на батериите и навигационните датчици освен
от визьор, уреда се състои и от обемиста раница съдържаща основното оборудване, което
и спечелва прякора „Туристическата машина“ (фиг. 1в)[1].

а)
б)
в)
Фигура 1.Еволюция на технологията за аугментираната реалност: а) първият уред за
аугментирана реалност „Дамоклев меч“[1] б) Асемблиране на сложни кабелни
конфигурации в завода на „Боинг“[1] в) „Туристическата машина“ на Колумбийския
университет [1]
През следващите години тази технология е използвана предимно в
аерокосмическата индустрия поради значително скъпите за времето компоненти и
сложността за прилагане, предвид развитието на дигиталните технологии към момента.
Големия пробив за обикновения потребител се случва през 2007г. с представянето
на смартфона iPhone на търговското изложение в Сан Диего, САЩ. С това се слага и
начало на надпреварата в световен мащаб при разработката на свързани мобилни
устройства. В днешно време почти всеки притежава телефон и таблет, снабден с
основните компоненти за генериране на аугментирана реалност: камера, жироскоп,
екран и възможност за географско позициониране. С развитието на потенциала на
дигиталните устройства, в това число и компютрите, приложенията за създаване на
аугментирана реалност стават значително по-прости и на пазара започват да се налагат
платформи, даващи възможност за лесно и все по-просто прилагане на тази технология.
3. Предпоставки за налагането на Аугментирана реалност в Архитектурно
Строителния сектор
Основните причини за това аугментираната реалност да започне да се прилага при
строителството и експлоатацията на сградите са главно две. Все по-голямата достъпност
до свързани малогабаритни устройства с все по-усъвършенствани камери и растящ
капацитет на паметта и процесорите правят прилагането на тази технология лесно и
достъпно до много широк кръг от потребители. Другата причина е търсенето в световен
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мащаб на решения за намаляване на загубите по време на строителството вследствие на
неточности в проектната документация или неточно и непоследователно изпълнение на
строителните работи. Макар и с частичен успех, прилагането на BIM технологиите няма
очаквания резултат за драстично повишаване на качеството и взаимодействието в
проектирането, строителството и поддръжката. Въпреки това, именно практическото
налагане на метод на работа, при който част от крайния резултат се явява сравнително
точен триизмерен модел дава възможност за търсене на по-широко внедряване на BIM в
цялостния цикъл на проектантско-строителния процес[2].
Именно тук се намесват и платформите за разработка на компютърни игри, като
“Unity и “Unreal“, които именно със своя опит в разработката на платформи за
развлекателната индустрия дават възможност за лесно прехвърляне на дигиталния модел
и неговото по нататъшно развитие във виртуалната среда и прилагането му като част от
аугментираната реалност. Лесната за усвояване работна среда в програмите за създаване
на аугментирана реалност правят тази технология още по-достъпна и създават
предпоставки за нейното използване във всеки един аспект на проектирането,
строителството и най-вече поддръжката, особено при сложни по своята същност обекти.
4. Типология на методите за позициониране на дигиталното изображение при
създаване на аугментирана реалност
Макар по дефиниция на своето действие аугментираната реалност да няма
разновидности, то за нейното изграждане и най-вече за позиционирането и
проследяването на дигиталния субект във физическата среда има няколко основни
метода, чиито начин на функциониране дефинират различните типове аугментирана
реалност. За да може да се разбере лесно каква всъщност е разликата между отделните
типове, е необходимо да има яснота върху минимално необходимите условия за
прилагането на практика на аугментираната реалност. Най-важното е да има устройство
върху което да се направи добавянето на дигиталния аспект. Това може да е екран,
подобен на този, с които са снабдени повечето таблети или смартфони или очила с
възможност да добавят/проектират изображение върху физическата среда. Този
своеобразен дисплей се нуждае от комбинация от сензори и жироскопи, които да могат
да следят промяната на местоположението на потребителя спрямо физическата среда и
не на последно място от метод, който да дефинира местоположението на дигиталния
субект във физическата среда. Основата на този метод може да е изградена от някакъв
физически съществуващ обект, който устройството да разпознае, наречен „котва“ или
„анкер“ или посредством позициониране на база на GPS координати. Именно факта че
всеки съвременен телефон или таблет е снабден с всичките необходими компоненти, е
основната предпоставка за широкомащабното разпространение на тази технология през
последните години.
4.1. Маркирана аугментирана реалност (Marker based AR)
При този тип на добавяне на дигитално изображение върху физическата среда се
използва изображение, което се разпознава от камерата на използваното устройство и
въз основа на разположението и големината, дигиталният обект се мащабира и
позиционира върху физическата среда.
Самото изображение може да е с произволна форма, но от неговите характеристики
зависи това колко бързо устройството ще разпознае изображението и колко устойчива
ще е позицията на дигиталния обект. Особеното е, че в повечето случаи качеството на
изображението зависи по-скоро от контраста на контурите, от които е изградено.
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Фигура 2. Принципна схема на маркирана аугментирана реалност
Поради това ясно структурирани черно-бели изображения с четлива граница между
светло и тъмно са значително по-подходящи маркери, отколкото снимки и изображения
с плавно преливащи тоналности. Един от основно използваните типове изображения,
който се е наложил, е QR кода. Освен графичните предимства има възможност да
съдържа в себе си допълнителна информация като описания, “url” адреси и други.

а)
б)
в)
Фигура 3.Последователност при създаване на маркирана аугментирана реалност:
а) избор или създаване на подходящо изображение; б) създаване на разпознаваем обект
от изображението (жълтите точки са генерирани от компютъра разпознаваеми
елементи); в) „добавяне“ на дигитално изображение посредством камера
и дисплей върху създадения маркер
Комбинация от контрастни изображения и текст са едни от най-подходящите
примери. Това дава възможност на технически чертежи с надписи и таблици да се
използват като маркери за „добавяне“ на дигитален тримерен модел на изобразеното в
чертежа изделие (сграда или фрагмент).
4.2. Немаркирана аугментирана реалност (Markerless AR)
При немаркираната аугментирана реалност няма анкер/котва, които да помагат при
дефиниране на позиционирането на дигиталното изображение. Вместо това се използва
камерата на избраното устройство за намиране на повърхност от физическата среда,
върху която да се позиционира дигиталния обект.

Фигура 4. Принципна схема на немаркирана аугментирана реалност
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Особеното е, че по този начин размера и/или разположението на дигиталния обект
зависят или от предварително зададените настройки, или потребителят трябва да ги
дефинира посредством предоставени в приложението инструменти. Подобен тип
технология се използва от големите вериги мебелни магазини. В корпоративните
приложения са зададени продуктите дигитални модели на предлаганата продуктова гама
и потребителят посредством „добавена“ реалност може да позиционира избрания
продукт върху физическата среда на дома си (фиг. 1а). Размерът на дигиталните модели
е предварително дефиниран, а разположените по хоризонтала и ротацията около
вертикалната се задават от потребителя. Подобен тип аугментирана реалност намира
приложение най-вече в етапа на експлоатация на сградите, като може да се използва при
промяна и пренареждане на поточни линии от тип „SMD“ (Surface Mounted Devices).
Друг характерен тип немаркирана аугментирана реалност е тази, базирана на
местоположение (Location based AR). При този вид се използват GPS координатите на
устройството, използвано за визуализиране на аугментираната реалност и обектите или
информацията се „добавят“ въз основа на физическото местоположение на потребителя
(фиг. 1б). Разбира се поради характерните особености при използването на GPS
координати, компилирането на такъв тип АР е най-сложно от всички типове именно
защото високото ниво на точност изисква по-комплексен подход при работа.
Локализираната аугментирана реалност се счита за основен инструмент в развитието на
туризма в бъдеще.

а)
б)
Фигура 5. Примери на немаркирана аугментирана реалност: а) Немаркирана АР с
откриване на равнина (IKEA Place app); б) Локализирана АР при осъществяване на
авторски надзор на строителен обект (Shop Architect & Unity)
Предимството на „немаркираната“ аугментирана реалност спрямо „маркираната“, е че
няма ограничения в размера на „добавения“ обект, тъй като няма необходимост от пряк
фото контакта между устройството и „анкерното“ изображение.
4.3. Наложена аугментирана реалност (Superimpositon based AR)
Поради спецификата на метода, по който позиционирането и аугментацията се
извършват, този вид „добавена“ реалност е известна още и като „Моделно базирана
аугментирана реалност“ (Model based AR). В основата си методът разпознава триизмерен
обект от физическата среда по общи белези спрямо заложен в апликацията триизмерен
дигитален модел. Според вида на дигиталния модел този тип се разделя на два подтипа,
подобно на немаркираната аугментирана реалност. Обектно базирана и моделно
базирана аугментирана реалност, като разликата се състои във вида на използвания за
шаблон дигитален триизмерен модел.
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Фигура 6. Принципна схема на наложена аугментирана реалност
4.3.1. Обектно базирана аугментирана реалност
При нея шаблона за локализация и аугментация представлява триизмерен обект,
изграден посредством сканиране на физически съществуващ обект. За да бъде разпознат,
физическия обект трябва да отговаря на дигиталния субект с много голяма точност
спрямо моментната гледна точка, което изисква и сканирането да е направено достатъчно
подробно.
4.3.2. Моделно базирана аугментирана реалност
При тази разновидност, шаблонът е триизмерен .CAD модел, който е построен в
дигитална среда посредством подходящ софтуер за моделиране. Тъй като абсолютна
идентичност между модел и обект е трудно постижима, се дава възможност за
отклонения в геометрията, като дори е възможно да се прави съпоставка между
пропорциите на модела и физическия обект. Това дава възможност за разпознаване на
различни по мащаб/размер физически обекти с един и същи шаблон. Този тип
аугментирана реалност има и най-широко приложение в експлоатацията на сгради и
съоръжение, като дава възможност за разпознаване на елементи от оборудването и
аугментация с дигиталната инстанция и достъп до всички свързани с нея данни[3].

а)
б)
в)
Фигура 7. Примери на наложена аугментирана реалност: а) моделно разпознаване на
стоманени подкоси (AVRspot.com); б) моделно базирана АР при поддръжка на
електрически инсталации (rs-online.com)[3]; в) примерно позициониране на ОВК
инсталация за селективен достъп до информация.
4.4. Проектирана аугментирана реалност (Projection based AR))
За този тип аугментирана реалност характерното е, че се използва директно
проектиране на изображение върху прозрачна повърхност. Това до голяма степен
ограничава възможността за корекции според положението на потребителя (наклон на
глава на погледа и т.н.). Тази технология има много ограничено приложени в
проектирането, строителството и експлоатацията и се разглежда само, защото все пак е
един от основните типове на аугментация.
Основното приложение е в автомобилостроенето при, което “LED” проектори
изобразяват върху предното стъкло на колата аугментирана информация като скорост,
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разход на гориво или пътни оказания и ограничения. Първите опити в областта като
„Дамоклев меч“ (фиг. 1а) са именно от този тип.
5. Възможности и примери за практическо приложение на аугментираната
реалност при проектирането, строителството и експлоатацията на сгради и
съоръжения
Аугментираната реалност набира все по-голяма популярност и започва да се налага
като доминиращ инструмент в цялостния жизнен цикъл на инвестиционния проект. Все
още в презентационно отношение виртуалната реалност има предимства, но именно
широкия достъп до мобилни свързани устройства като телефони или таблети започва да
променят това. Фактът, че всеки потенциален потребител на аугментирана реалност
притежава подходящо устройство, което винаги носи със себе си, правят тази технология
много по-достъпна и от там по-бързо налагаща се на пазара. Практическата сложност за
изграждане на приложения от този тип вече е сведена до минимум и за постигане на
задоволителен резултат са необходими базови познания в областта.
5.1. Прилагане на аугментирана реалност по време на проектирането
По време на началния етап от живота на един инвестиционен проект
аугментираната реалност може да се използва основно за презентационни или
маркетингови цели. Най-популярния метод е посредством маркирано добавяне на
дигитално изображение върху чертежи на проекта или търговски брошури в случай на
търговия на недвижими имоти. Този подход е лесен за прилагане и има добър ефект
върху потребителя/клиента и се възползва в пълна степен от наличните към момента
материали. Има успешни практически примери, използващи физически подготвени
широкоплощни рекламни елементи (билбордове) като анкериращи маркери за добавяне
на големи дигитални изображения (пълно мащабни сгради) в реална среда.

а)
б)
в)
Фигура 8. Примери за приложение на аугментирана реалност по време на
проектирането: а) абстрактно представяне на маркирана АР като презентационен
инструмент (stambol.com)[4]; б) немаркирана АР за демонстрация на проект за сградни
инсталации (Unity Reflect)[5]; в) прилагане на немаркирана АР в реална среда за
демонстрация на опции при реконструкция на съществуващи сгради[6]
5.2. Възможности за приложение на аугментираната реалност по време на
строителството и възможности за цялостна дигитализация
На този етап има ограничено използване на аугментирана реалност като
инструмент за сравнение и оценка на изпълнението спрямо проектното намерение, найвече от гледна точка на етапност на СМР и позициониране спрямо изпълнени вече
елементи от проекта. Основното препятствие е по-специфичната методология за
позициониране и аугментация, тъй като тази технология все още изпитва затруднения
при загуба на оптична връзка с анкериращия елемент (изображение, обект и т.н.).
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Въпреки някои трудности обаче потенциалът на прилагане на АР в строителството
е неограничен, за което е свидетелство и успешно проведения експеримент през 2016
година от компанията “Martin Bros” (САЩ). Проведения експеримент за изграждане на
сравнително проста конструкция в затворена среда единствено с използването на
аугментирана реалност посредством специализирани очила „Microsoft HoloLens 2“.
Необходимата информация за извършването на СМР се взима от предварително изготвен
модел и посредством специализирани очила се изобразява в реалната среда, като дава
възможност размерите да се взимат по „мярка от място“. Получената като резултат
конструкция е с изключително висока точност и доказва, че бъдещето на строителството
е в използването на „добавена“ реалност [7][8].

а)

б)

в)

г)
д)
е)
Фигура 9. Примери за приложение на аугментирана реалност по време на
изпълнението: а) строителен работник изпълнява СМР в затворена среда посредством
АР (Martin Bros)[7]; б) фактически изглед през специализирания АР уред, показващ
етапи за полагане и геометрични размери на елементите (Martin Bros)[7]; в)г)д)е)
съвместен експеримент на “University of Tasmania” и “Fologram” за изграждане на
сложна декоративна зидария изцяло с използване на АР (fologram.com)[8]
5.3. Приложение по време на експлоатацията на сгради и съоръжения
Основната причина за навлизането на аугментираната реалност в поддръжката на
сгради и съоръжения (facility management) е като единен източник на информация. При
сложни проекти и сгради количеството от техническа информация, обхващащо всички
аспекти на даден проект, може да достигне до стотици чертежи, съхранявани не винаги
по най-правилния начин.
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а)
б)
в)
Фигура 9. Аугментирана реалност в помощ при поддръжката: а) типичен изглед на
архивно помещение б) като инструкции за работа с инсталациите; в) като възможност
за дистанционна поддръжка
Загуба, разбъркване, повреда и липси на части от тази документация са все още често
срещани проблеми дори и в дигиталната ера. Решение на тези проблеми предоставят
възможностите на аугментираната реалност, които комбинирани с възможност за
отдалечена поддръжка, могат да трансформират огромното количество документация до
мобилно приложение и устройство с големината на телефон или таблет.
Изводи
Широкото навлизане на дигиталните технологии, в това число и аугментираната
реалност, както и все по-голямата достъпност до мобилни свързани устройства и услуги,
ще окажат натиск за трансформиране на проектантско строителния бранш. Все по-често
в процеса на проектиране и строителство ще се появява нужда от външни до момента
специалисти. За да останат конкурентноспособни, както при образователната, така и при
професионалната гилдии са необходим стъпки за усвояване, прилагане и стандартизация
на навлизащите модерни технологии. Все по-често в процеса на инвестиционно
проектиране ще има нужда от технически грамотни кадри със задълбочени познания по
програмиране, дигитално моделиране и визуализиране, които в момента пазара на труда
не може да предложи.

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
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ДВУМЕРНА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА ЧРЕЗ VBA
В MS EXCEL ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Стоянка Иванова1
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София

TWO-DIMENSIONAL COMPUTER GRAPHICS VIA VBA
IN MS EXCEL FOR EDUCATIONAL PURPOSES
Stoyanka Ivanova1
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: Images in the form of two-dimensional diagrams, drawings, and graphics are
often used to clarify and solve engineering problems. It is generally accepted that MS
Excel and other MS Office applications are used for numerical and text data processing,
but this data can also be geometric. MS Office applications include a powerful, albeit
less popular, tools for geometric and graphical visualization. This publication discusses
some different possible approaches to generating two-dimensional pseudo-raster and
vector graphics using VBA and ways to combine them in the MS Excel environment.
This content significantly expands the capabilities of anyone who learns the built-in MS
Office programming language VBA, adding knowledge in the field of raster and vector
graphics and visualization. The VBA program codes required to complete the tasks are
saved as XLSM files, combined with the examples shown, and are available in a
downloadable archive.
Key words: VBA, MS Excel, pseudo-raster graphic, vector graphic, gamma correction,
RGB

1. Въведение
Приложенията на пакета MS Office, в частност MS Excel, предлагат мощен, макар
и слабо популярен апарат за геометрична и графична визуализация. Това в комбинация
с възможностите на VBA да обработва всякакви данни, в това число и геометрични,
може да разшири значително възможностите на всеки, който изучава или вече е
запознат с вградения в MS Office език за програмиране VBA (Visual Basic for
Applications).
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Stoyanka Ivanova, Assoc. Prof., PhD, Arch, Department „Computer-Aided Engineering“, Faculty of Structural
Engineering, UACEG, Hr. Smirnenski Str. 1; e-mail: siva_fce@uacg.bg
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Тези възможности включват:
 Генериране на псевдо-растерна графика, с използване на минимум два
различни подхода;
 Генериране на векторна графика [1];
 Комбиниране на възможностите на растерната [2] и псевдо-растерната
графика с векторната графика.
По-нататък в изложението ще демонстрираме тези възможности и ще ги
илюстрираме с примери. Всички демонстрационни XLSM файлове с процедури и
функции към настоящата публикация са архивирани и достъпни за изтегляне [3].
2. Псевдо-растерна графика
Предмет на растерната графика [2] е генерирането и редактирането на
изображения, които представляват правоъгълна мрежа от точки (пиксели). Размерът им
се задава с брой редове и брой колони. При псевдо-растерната графика точките са
генерирани по необичаен и нестандартен начин. В изложението по-нататък ще бъдат
показани два такива типа псевдо-растерна графика. Първият тип използва клетките в
листа на MS Excel, а вторият – използва обекти, достъпни във всички приложения на MS
Office като Shapes.
2.1. Използване на функция RGB() за генериране на сиви и цветни растерни
изображения
Една много полезна процедура, която се използва за генериране на цветове, е
вградената във VBA функция RGB(), чието име идва от съкращението на основните
цветови компоненти Red, Green, Blue [4]. Подаването на еднаква стойност за трите
компоненти на функцията RGB() генерира код за цвят в нюанс на сивото. RGB(0, 0, 0)
генерира код за черен цвят, RGB(255, 255, 255) – за бял цвят, а за стойностите между 0 и
255 получаваме сиви нюанси.
Цветните графики са доста по-атрактивни от тези в сиви нюанси. Ако към
функцията RGB() се подадат три различни аргументи със стойности от 0 до 255, се
генерират различни цветове. Първият аргумент описва червената компонента на цвета,
вторият – зелената, третият – синята.
Понякога изображение в сиви цветове е много по-добре да се покаже в цвят, за да
се възприеме по-лесно информацията в него. Ако неговото съдържание отговаря на
стойности, които не могат да бъдат възприети от човешкото око заради ограниченията
му да различава цветове само с дължина на вълната от 300 до 700 nm, тези цветове се
наричат фалшиви (false colors [5]). Ако изображение в сивата скала (представляващо
например температури, албедо или атмосферно налягане и т.н.) трябва да бъде показано
в цвят, то се нарича псевдо-цветно (pseudo-color) [6] изображение. И в двата случая е
важно, къде попада стойността, съответстваща на всеки пиксел, в диапазона между найниската и най-високата. Ако е близо до най-малката стойност, обикновено съответният
пиксел е оцветен в тъмно синьо, и обратно – ако е близо до най-високата стойност, то
пикселът е оцветен в червено (или пурпурно).
Във файла Example-A1.xlsm – част от архива към настоящата публикация [3], са
включени следните две процедури, които използват спомената по-горе функция RGB():
 Функция GrayColor() – по зададена стойност Value и долна граница Min и
горна граница Max връща стойност между 0 и 255, която може да бъде
използвана във функцията RGB() във VBA, за да генерира цвят в сивата гама.
Полученият цвят е толкова по-близо до черен, колкото по-близо до Min е
стойността на Value и обратно, толкова по-близо до бял, колкото по-близо до
Max е тя (фиг. 1а).
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Процедура FalseColor() – тя определя RGB компонентите на цвета, който
съответства на предадената като аргумент променлива Value, в зависимост от
разликата между нея и предварително определените граници на интервала на
възможните стойности Min и Max (фиг. 1в). RGB компонентите се връщат
като три отделни променливи от тип integer, благодарение на явното им
подаване по адрес (ByRef). Понеже в езика VBA подаването на аргументи по
адрес е по подразбиране, ключовата дума ByRef може и да бъде пропусната.
Понеже е необходимо процедурата да върне не една стойност (както е във
функцията GrayColor()), а три стойности, затова е удачно тя да бъде
реализирана като подпрограма Sub.
Човешкото око възприема светлината по нелинеен начин. Човешкото зрение е почувствително към светлите, отколкото към тъмните нюанси. По тази причина към
цветовете на компютъра трябва да се приложи gamma корекция [7]. За повечето дисплеи
кодиращата стойност на gamma е ≈0.45, а стойността за реципрочното декодиране е ≈2.2.
Във файла Example-A1.xlsm са включени и следните две процедури, който
осъществяват и gamma корекция на цветовете:
 Функция GrayColor_GammaCorrected(), която е аналогична на функцията
GrayColor(), но с включена допълнителна gamma корекция на сивите нюанси
(фиг. 1б).
 Процедура FalseColor_GammaCorrected(), която е аналогична на процедурата
FalseColor(), с допълнителна gamma корекция (фиг. 1г).
За правилната работа на двете процедури, е важно променливата gamma_correction
да получи стойност 0.45 преди първото им извикване. Във файла е включена и процедура
Draw_FalseColorShades_gamma_corrected(), която извиква всички посочени дотук
процедури и функции и генерира изображението, показано на фиг. 1, в лист Colors.


Фигура 1. Сиви и цветни нюанси за стойностите между Min=1 и Max=16: а) сиви без
gamma-корекция; б) сиви с gamma-корекция; в) цветни без gamma-корекция; г) цветни с
gamma-корекция. Примерът е записан във файл Example-A1.xlsm [3].
2.2. Псевдо-растерна графика с помощта на клетките в MS Excel
Този първи тип псевдо-растерна графика използва клетките в листа на MS Excel.
Всяка клетка може да бъде направена квадратна и оцветена в желан цвят (без текст), по
този начин тя формира един цветен „пиксел“ в псевдо-растерното изображение. Така
могат да се генерират, както графики в нюанси на сивото, така и пълноцветни графики.
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Целта на файла Example-A2.xlsm е по зададените числови стойности на матрицата
в лист Data (фиг. 2а) да се генерира цветна графика. Освен посочената вече процедура
FalseColor_GammaCorrected() са включени още следните процедури:
 Процедурата InputMatrix() зарежда матрица от посочен лист в двумерен масив X.
 Функциите MinMatrix() и MaxMatrix() намират минимума и максимума на
числовите стойности на матрицата.
 Процедурата DrawMatrix() извиква функциите MinMatrix() и MaxMatrix() и
генерира цветното изображение на матрицата в посочен при извикването ѝ
лист (фиг. 2б). В тази процедура се изпълнява и настройването на ширината
на N колони на стойност 0.5 символа и височината на M реда – на 5 точки.
Макар, че мерните единици на ширината на колоните и височината на
редовете са различни, визуално 0.5 символа са равни на 5 точки и всяка клетка
изглежда на екрана като малък квадратен пиксел. За целите на визуализацията
променяме цвета на M × N клетки в листа, без да записваме нова текстова
стойност в тях. Това става с помощта на свойството Interior.Color и функцията
RGB(), към която се подават трите аргумента на цветовите компоненти със
стойности между 0 и 255.
 Процедурата DrawMatrix_Main() зарежда съдържанието на матрицата с данни
от лист Data (фиг. 2а) и после извиква процедурата DrawMatrix(), за да се
получи резултатът на фиг. 2б.
Стойностите близо до минимума (който е равен на 0.23 в примера на фиг. 2), се
изобразяват в синьо, а тези, които са близо до максимума 1, се изобразяват в червено или
близък цвят (оранжево).

Фигура 2. Визуализация на матрица (10 × 10) с числови стойности:
а) матрица с данни в лист Data; б) визуализирана матрица в лист Graphics. Минимумът
ѝ е 0.25 (в синьо); максимумът е 1 (в червено). Примерът е записан във файл
Example-A2.xlsm [3].
Посоченият подход може да се използва за визуализация на стойности в различни
матрици. Ето някои възможни приложения:
 Визуализация на стойностите на различни параметри на изследвани
повърхности, определени по метода на крайните елементи;
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Визуализация на национални, континентални и световни карти на различни
параметри на земната и водната повърхност (температура, слънчева радиация,
албедо, атмосферно налягане и др.)
Разнообразни, полезни и интересни данни, подходящи за онагледяване в
обучителния процес, могат да бъдат изтеглени от уебсайта NEO – NASA Earth
Observation [8] с различна разделителна способност: 1 градус (данните са оформени в
матрица с размер 180 × 360), 0.5 градуса (с размер на матрицата 360 × 720), 0.25 градуса
(с размер на матрицата 720 × 1440), 0.1 градуса (с размер на матрицата 1800 × 3600).
Някои от тези матрици на данни на НАСА включват стойности, които не трябва да
се визуализират. Например, ако матрицата съдържа стойности на средните дневни
температури на земната повърхност, пикселите, които съответстват на океани, морета и
големи водни площи, трябва да бъдат оцветени в черно, затова фиксираната стойност
99999 се съхранява в съответните елементи в матриците.
Пример с използване на данни от този сайт на NASA е показан във файла ExampleA3.xlsm. В списъка с процедури отново са включени непроменени InputMatrix(),
FalseColor_GammaCorrected()
и
MinMatrix().
Функцията
MaxMatrix_NASA()
(модифициран вариант на MaxMatrix()), е реализирана така, че да е в състояние да
игнорира стойността 99999 като възможно най-висока стойност. Други процедури в този
файл са:
 Процедурата DrawMap() е аналогична на процедурата DrawMatrix() от
предния пример, разликата е в това, че изобразява само клетките със стойност,
различна от 99999, а тях изобразява в черно с RGB(0,0,0).
 Процедурата DrawMap_Main() с помощта на процедурата InputMatrix()
зарежда матрицата от лист Data и извиква процедурата DrawMap() за
изчертаване на картата.
Данните, които трябва да зареди процедурата InputMatrix(), трябва предварително
да са изтеглени от сайта на NASA и да са импортирани в съответния лист.
Примерен резултат от тази обработка е показан на фиг. 3 и изобразява карта на
средната дневна температура на земната повърхност през месец юни 2001 г. [9].


Фигура 3. Пример за псевдо-растерна графика, генерирана в Excel, за средна дневна
температура на земната повърхност за месец юни 2001 г., по данни на NASA [9].
Примерът е записан във файл Example-A3.xlsm [3].
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2.2. Псевдо-растерна графика с помощта на обектите на колекцията Shapes.
За разлика от току-що описания подход, който може да бъде използван в
приложението MS Excel, обектите на колекцията Shapes (фигури) са достъпни във всички
приложения на MS Office, затова този втори подход има по-широко приложение.
Необходимите процедури и функции за този подход може да намерите във файла
Example-A4.xlsm.
 Процедурата DrawRectangle() изчертава правоъгълник на базата на следните
аргументи: SheetStr е името на листа, x1 и y1 са координатите на горния ляв
връх на правоъгълника, а dx и dy – размери на правоъгълника. Ri, Gi и Bi са
RGB компоненти от вътрешния цвят на правоъгълника, Rf, Gf и Bf са RGB
компоненти от цвета на рамката му.
 Процедурата InsertText() вмъква текст, като се нуждае от следните аргументи:
SheetStr, x и y са координати, където текстът трябва да бъде написан, txt е
текстът, Size е размерът на текста в точки, Bold трябва да е 0, за да има
нормален текст и 1 – за удебелен шрифт.
 Процедурата Delete_AllShapes_Sheet() служи за изтриване на всички
използвани фигури в посочен лист.
 Процедура Draw_ViewFactor() изчертава графиката в лист ViewFactor (името
на листа се подава като аргумент). Размерът и положението на графиката
могат да бъдат различни в зависимост от подадените аргументи.
 Последната процедура Draw_ViewFactor_Main() извиква горепосочените
процедури.

Фигура 4. Псевдо-цветна графика на вариации на фактора за видимост (view factor) от
различни точки на една повърхност към друга, с която частично имат общ ръб. Ъгълът
между двете повърхности е 60°. Според легендата минималната възможна стойност е 0,
максималната – 1. В този конкретен случай минималната стойност в матрицата е 0.01,
максималната – 0.7. Примерът е записан във файл Example-A4.xlsm [3].
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Резултатът от работата на последната процедура с входните данни в лист Data,
които съдържат информация за вариациите на фактора за видимост [10] в различните
точки на една повърхност към друга с общ ръб, е показан на фиг. 4. Разбира се,
процедурата може да се използва за визуализация на всякакви други данни. Тогава
евентуално може да се добавят процедури на намиране на минимум и максимум, които
бяха коментирани, тъй като и при този подход цветът на всеки пиксел зависи от
положението на съответната му стойност между минимума и максимума.
3. Векторна графика с VBA в MS Office
Векторната графика [1] е базирана на т.н. примитивни геометрични обекти (точки,
линии, окръжности, елипси, правилни многоъгълници, полилинии и др.), които се
дефинират с помощта на точки и числови стойности. Такива и много други обекти са
достъпни чрез колекцията Shapes, която може да бъде открита в меню Insert (Вмъкване)
на MS Excel и другите приложения на MS Office. Дори използването на най-простите от
тях (линия, окръжност, стрелка) в комбинация с VBA може да помогне за създаването на
доста сложни графики, които визуализират не само изображения в равнината, но дори и
в пространството. Важна характеристика на този вид графика е, че тя може да бъде
увеличавана или намалявана без загуба на качество.

Фигура 5. Векторна графика за изчертаване на товари върху проста греда с M и Q
диаграми. Примерът е записан във файл Example-A5.xlsm [3].
Във файла Example-A5.xlsm (фиг. 5) са включени няколко процедури за
изчертаване на линия, триъгълник, правоъгълник, стрелки, полилиния, при извикването
на които се задават като аргументи името на листа, в който да бъдат начертани,
координати на местоположението на графичните елементи, и техният стил (с прекъсната
или непрекъсната линия), цвят и дебелина. Освен познатите вече процедури
Delete_AllShapes_Sheet(), DrawRectangle() и InsertText() в кода на програмата са
включени още:
 Процедурата DrawLine() изчертава линия в зададен лист по посочени
координати на две точки (x1, y1) и (x2, y2), стил (свързан с различен цвят),
тип линия (пунктир или непрекъсната) и дебелина.
 Процедурата DrawTriangle() чертае триъгълник по точки (x1, y1), (x2, y2) и
(x3, y3), зададен цвят и дебелина на контура.
 Процедурата DrawPolyline() е използвана за изчертаване на М-диаграмата
вдясно.
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Последната процедура Draw_QMDiagrams_Main() извиква всички горепосочени
процедури с цел изчертаване на разрезни усилия на проста греда, а резултатът е
илюстриран на фиг. 5. Препоръчва се читателят да обърне внимание на използването на
процедурата InsertText() за извеждане на специални символи като „±“ с ChrW(&HB1) и
„²“ с ChrW(&HB2).
Важно е да се отбележи, че генерираните по този начин векторни обекти от
колекцията Shapes, могат да се манипулират (преместват, копират, редактират) от
потребителя при нужда. Освен това те могат да бъдат групирани заедно – ръчно или
програмно. Във втория случай са необходими поредните номера на всички
генерирани обекти по тип, затова задачата е оставена извън обхвата на тази
публикация.
4. Комбинация от растерна, псевдо-растерна и векторна графика с VBA
Всеки тип графика (векторна, растерна, псевдо-растерна) има своите предимства и
ограничения. Затова понякога е удачно различните типове графика да се комбинират.
4.1. Комбинация от псевдо-растерна и векторна графика
Както вече видяхме в секция 2, на псевдо-растерните графики в клетки на Excel,
показани на фиг. 2 и 3, им липсва легенда. По-удачен начин за изчертаване на легенда е
чрез използването на векторна графика (фиг. 4). Известна трудност може да представлява
напасването на мащабите на псевдо-растерната графика и легендата, но едно лесно
решение е това да стане с няколко проби. Примерен резултат за добавяне на легенда към
карта може да видите на фиг. 6. Примерът е записан във файл Example-A6.xlsm.
Програмният код в този файл обединява процедурите и функциите от файловете
Example-A3.xlsm и Example-A4.xlsm. Има и добавена процедура DrawLegend() за
изчертаване на вертикална легенда по зададена минимална и максимална стойност на
данните.

Фигура 6. Пример за комбиниране на псевдо-растерна графика и обекти от колекцията
Shapes, за карта на дълбочина на океани и морета (bathymetry) за 2002 г., източник на
данните – NASA [11]. Примерът е записан във файл Example-A6.xlsm [3].
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4.2. Комбинация от растерна и векторна графика
Полезна възможност е да се комбинират растерни графики, вмъкнати в лист на
Excel, като JPG, GIF или PNG изображения, с векторните примитиви, налични в Excel
като Shapes. В следващия пример, записан във файл Example-A7.xlsm, се комбинират
предимствата на два типа графика:
 графичен файл във формат JPG, който е създаден на база на картата на
България (от Google map [12]);
 файл във формат SVG (Scalable vector graphics [13]), който съдържа контурите
на всички области на страната във векторен формат [14]. Макар че съдържа
векторна графична информация, този файл по същество е текстов, може да се
отвори като такъв с текстовия редактор Notepad и съдържа координати на
точките на контурите.
В лист Data на файла Example-A7.xlsm са записани имената на двата използвани
файла (с разширения JPG и SVG), а в лист Graphics се генерира изображението на фиг.
7. Освен познатата вече процедура Delete_AllShapes_Sheet() в кода на програмата са
включени още:
 Процедура DrawPolyline() – вмъква в листа обект полилиния (контур от
свързани отсечки). Аргументите, които се подават, са: име на листа, в който се
работи, два едномерни масива X() и Y() с координати, N1 и N2 са първи и
последен номер на точка в полилинията, RGB компоненти на цвета на линията
и на вътрешността на полилинията, ако е затворена, дебелина на полилинията
и флаг дали е отворена или затворена.
 Процедура Insert_Image() – вмъква изображение в горния ляв ъгъл на текущата
клетка (в случая за фиг. 7 това е клетка A1, която е селектирана).
 Процедура Read_SVG() – чете SVG файла, записва прочетените координати в
масиви X() и Y() и когато приключи четенето на всяка област, изчертава
контура ѝ и го запълва със случаен цвят.
 Процедура Map_SVG_Main() – вика посочените по-горе процедури.

Фигура 7. Комбиниране на растерна и векторна графика – карта на България с
добавяне на контурите на областите в страната. Примерът е записан във файл
Example-A7.xlsm [3].
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Мащабите на изобразяване на картата и векторните контури на областите са
различни и трябва да се координират. За тази цел се използват променливите sc, x0 и y0,
последните две от които показват на какво разстояние по двете оси от горния ляв ъгъл
на картата се намира началото на ляво ориентираната координатна система на
векторните контури.
Изводи
Настоящата публикация описва различни подходи за добавяне на псевдо-растерни
и векторни графики чрез програмния език VBA към файлове на MS Excel. Този подход
може да се използва и в останалите приложения на MS Office. Това обогатява
използването на тези продукти и разширява възможностите на обучаемите да
визуализират обработваните от тях данни. Някои от демонстрираните процедури и
функции бяха използвани по време на обучението в УАСГ по учебната дисциплина
ПИИС (Програмиране и използване на изчислителни системи) в крайния етап на
курсовата задача на учебната 2020/2021 г. Всеки студент на случаен принцип изтегляше
и използваше един от 10 предварително подготвени файлове с данни от сайта на NASA.
В края на обработката на матрицата в отделен лист процедурата генерираше съответната
световна карта. Трябва специално да се отбележи задоволството на всеки студент да
достигне до такъв впечатляващ финален графичен резултат в курсовата си задача.
Векторните графики също крият голям потенциал и могат да бъдат използвани и за
създаване на по-сложни изображения, включително на обекти в пространството. Това e
демонстрирано от автора в [15].
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ТРИМЕРНА ВЕКТОРНА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА
ЧРЕЗ VBA В MS EXCEL ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Стоянка Иванова1
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София

THREE-DIMENSIONAL VECTOR COMPUTER GRAPHICS
VIA VBA IN MS EXCEL FOR EDUCATIONAL PURPOSES
Stoyanka Ivanova1
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia

Abstract: It is generally accepted that MS Excel and other MS Office applications are
used for numerical and text data processing, but this data can also be geometric. MS
Office applications include a powerful, albeit less popular, tools for geometric and
graphical visualization. This publication discusses some different possible approaches to
generate, manipulate and visualize three-dimensional vector graphics using VBA in the
MS Excel environment. This content significantly expands the capabilities of anyone who
learns the built-in MS Office programming language VBA, adding knowledge in the field
of 3D vector graphics and visualization. The VBA program codes required to complete
the tasks are saved as XLSM files, combined with the examples shown, and are available
in a downloadable archive.
Key words: VBA, MS Excel, vector graphic, cabinet projection, translation, rotation,
scaling

1. Въведение
Приложенията на пакета MS Office, в частност MS Excel, предлагат мощен, макар
и слабо популярен апарат за геометрична и графична визуализация. Вграденият в този
пакет език за програмиране VBA (Visual Basic for Applications) в комбинация с този
апарат може да разшири значително възможностите на всеки, който изучава този език.
В [1] авторът на настоящата публикация демонстрира възможността VBA да се
използва в средата на MS Excel, с цел:
 генериране на псевдо-растерна графика, с използване на два различни подхода;
 генериране на векторна графика [2];

1

Стоянка Иванова, доц., д-р, арх., катедра „Автоматизация на инженерния труд“, Строителен факултет,
УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“, № 1; e-mail: siva_fce@uacg.bg;
Stoyanka Ivanova, Assoc. Prof., PhD, Arch, Department „Computer-Aided Engineering“, Faculty of Structural
Engineering, UACEG, Hr. Smirnenski Str. 1; e-mail: siva_fce@uacg.bg
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комбиниране на възможностите на растерната [3] и псевдо-растерната графика
с векторната графика.
Всички тези възможности са демонстрирани с примери, записани в архив от XLSM
файлове [4].
В настоящата публикация, която е продължение на [1], ще бъде демонстрирана и
възможността за моделиране на 3D обекти, пространствени геометрични трансформации
с тях и тяхната визуализация чрез специфичната кабинетна проекция. Всички
демонстрационни XLSM файлове с процедури и функции към настоящата публикация
са архивирани и достъпни за изтегляне [5].


2. Тримерна визуализация с кабинетна проекция
Макар че инженерите са свикнали да работят с двумерни чертежи, в
действителност повечето инженерни задачи решават пространствени проблеми. Голямо
удобство е възможността за визуализиране на тримерните обекти, които се моделират с
техните характерни точки и връзки между тях, които оформят ръбове и повърхнини.
Съществуват множество системи за компютърна графика (СКГ), които правят
моделирането на тримерни обекти тривиална задача. Една такава популярна система е
AutoCAD [6], която дава възможност за ръбово, конструктивно, повърхнинно и
шаблонно моделиране на тримерни обекти. Това е съчетано с възможности за
изчертаване на аксонометрии [7] и перспективи [8] на тези обекти.
Все пак има ситуации, в които може да се наложи използване на други видове
проекции, например кабинетна [9] (която ще бъде разгледана и тук), стереографска [10]
и др. Тези специфични проекции не са налични в AutoCAD. В такива случаи може да се
използват други програми, които могат да визуализират тримерни обекти. Това може да
бъде направено дори с помощта на VBA в средата на MS Excel, както и в другите
приложения на MS Office.
Кабинетната проекция е типичен пример за проекция, която не е налична в
масовите СКГ. При нея началото на координатната система е долу вляво, оста X е
насочена надясно, оста Z – нагоре, а оста Y е насочена диагонално под ъгъл от 45 градуса
между двете оси X и Z (фиг. 1). При изобразяване на координати по осите X и Z няма
скъсяване, а по оста Y скъсяването е два пъти (може да бъде и друго, но това е най-често
използваната стойност). Този тип проекция се използва много често за изготвяне на
фигури и илюстрации към научни публикации.
Във файла Example-B1.xlsm – част от архива [5] към настоящата публикация са
демонстрирани три основни процедури, необходими за изготвяне на кабинетни
проекции:
 Calc_CP() – процедурата по подадени X,Y и Z координати на точка в
пространството връща X и Y координати на нейната кабинетна проекция в
зададен мащаб;
 Calc_ObjectPointsCP() – тази процедура вика първата процедура за всички
точки на даден тримерен обект;
 Draw_ObjectEdgesCP() – процедурата изчертава всички ръбове на тримерния
обект, на базата на връзките между крайните им точки.
Трябва да се отбележи, че разработените тук процедури използват т.н. ръбов модел
за тримерно моделиране, който включва метрична информация (координати на точките
на обекта) и топологична информация за всеки ръб (от кои две точки се определя). В този
модел не са дефинирани страни (повърхнини) на тримерния обект.
Освен посочените три процедури в кода на програмата са включени още:
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Delete_AllShapes_Sheet() – процедурата изтрива всички обекти в посочен лист
от тип Shapes и Image;
DrawLine() – процедурата чертае отсечка в зададен лист по зададени
координати на начална и крайна точка;
DrawArrow() – процедурата чертае стрелка в зададен лист по зададени
координати на начална и крайна точка;
DrawRectangle() – процедурата чертае правоъгълник в зададен лист по
зададени координати на единия ъгъл и размери в двете посоки на
правоъгълника;
InsertText() – процедурата вмъква текст в зададен лист по зададени координати;
Draw_CabinetProjection_Main() – вика всички споменати процедури за
изчертаване на изображението на фиг. 1.

Фигура 1. Кабинетна проекция на призма в общо положение.
Примерът е записан във файл Example-B1.xlsm [5].
В лист Data са записани необходимите данни за ръбовия модел на призма, а именно:
брой ръбове, номера на крайни точки на всеки ръб и тримерни координати на всички
точки. Изображението (фиг. 1) се изчертава в лист 3D Cabinet Projection, като в синьо са
изобразени координатните оси, а в черно са ръбовете на призмата. Грижа на програмиста
е да подбира такива координати на точките на тримерните обекти, че проекцията им да
се побере в полето на изображението. Това е и една от слабостите на подхода, която може
да бъде преодоляна, но с известни усилия. Всички изредени процедури без последната
са използвани и в следващите примери.
3. Геометрични трансформации на тримерни обекти с VBA в MS Office
В помощ на тримерното моделиране са геометричните трансформации на вече
създадени тримерни геометрични обекти, а именно преместване, завъртане и промяна на
размерите чрез мащабиране на обект, зададен с координатите на характерните си точки
в пространството. Преместването става по вектор, зададен в пространството, а ротацията
– спрямо точка в пространството на ъгли, зададени спрямо осите X, Y и Z. Ако
координатите на характерните точки на тримерния обект са записани в едномерни
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масиви, всички описани по-надолу трансформации (транслация, мащабиране и ротация)
засягат само метричната информация на обекта. Освен нея, за обекта е от значение и
топологичната информация, т.е. как точките са свързани и образуват ръбове и
повърхнини, които са необходими за визуализация и за изчисляване на различни
характеристики на обекта, например обем, повърхност, център на тежестта и др.
Разглежданите трансформации не влияят върху топологичната информация, затова тя не
е обект за разглеждане тук. В настоящото изложение разглеждаме следните геометрични
трансформации:
 транслация на обект в пространството;
 мащабиране на обект в пространството;
 ротация на обект в пространството;
 комбинация от геометрични трансформации.
3.1. Транслация на геометрични обекти в пространството.
Нека даден пространствен обект е зададен с координатите на характерните си
точки, записани в три масива Xc(), Yc() и Zc(), всеки от тях с N елементи от тип Double.
Векторът за транслация (преместване) [11] в пространството се задава с три числа –
проекциите му dx, dy и dz върху осите X, Y и Z (фиг. 2).

Фигура 2. Транслация на геометричен обект в пространството. Обектът преди
транслацията е изобразен с пунктир, а след нея – с плътна линия. В синьо е показан
векторът на транслация (dx, dy, dz). Изображението е в кабинетна проекция. Примерът
е записан във файл Example-B2.xlsm [5].
Местоположението на точките на обекта се променя съгласно формулите (1) до (3),
в които xc, yc и zc са координатите на точката преди транслацията, а xc’, yc’ и zc’- след нея.
(1)
(2)
(3)

xc '  xc  dx
yc '  yc  dy
zc '  zc  dz
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Пример, който демонстрира транслация на пространствен обект, е показан във
файла Example-B2.xlsm. В лист Data е записана геометричната и топологичната
информация за премествания обект, както и данни за координатите dx, dy и dz за вектора
на транслация. Процесът е показан в лист Translation, като с пунктирна линия е отбелязан
геометричният обект преди транслацията, а с плътна линия – след нея. Новите
процедури, добавени към този файл (освен споменатите в предходния раздел), са:
 Move_3DObject() – процедурата получава като аргументи три едномерни
масива с координати на точките на обекта, както и трите компоненти на
вектора на транслация (dx, dy, dz);
 Draw_3DTranslation_Main() – процедурата чете данните от лист Data,
изчертава обекта в първоначалното му положение с пунктирна линия,
преизчислява новите координати на обекта след транслацията и изчертава
обекта отново в новото му положение.
3.2. Мащабиране на геометрични обекти в пространството.
Целта на тази трансформация (Scaling [12]) е да увеличи или намали пространствен
геометричен обект спрямо точка, която се явява център на хомотетия [13] при тази
операция. Ако мащабният фактор е по-голям от 1, обектът се уголемява (фиг. 3), иначе
при стойност на фактора между 0 и 1 се намалява.

Фигура 3. Мащабиране на геометричен обект в пространството спрямо точка
(x0, y0, z0), ScaleXYZ=1.3. Обектът преди мащабирането е изобразен с пунктир, а след
него – с плътна линия. Примерът е записан във файл Example-B3.xlsm [5].
Пример, който демонстрира мащабиране на пространствен обект, е показан във
файла Example-B3.xlsm. Отново в лист Data е записана геометричната и топологичната
информация за мащабирания обект, както и център на хомотетия (x0, y0, z0) и мащабен
фактор ScaleXYZ. Процесът е показан в лист Scaling, като с пунктирна линия е отбелязан
геометричният обект преди мащабирането, а с плътна линия – след нея. Новите
процедури, добавени към този файл, са:
 Scale_3DPoint() – процедурата получава като аргументи координати (xc, yc, zc)
на точката, които трябва да се преизчислят, след това координатите на точката
(x0, y0, z0), спрямо която се изпълнява операцията, и накрая мащабния фактор
ScaleXYZ.
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Scale_3DObject() – процедурата прави същото като Scale_2DPoint(), но за
всички точки на обекта спрямо посочен център на мащабиране (x0, y0, z0).
Координатите на точките се подават като три едномерни масива, придружени
от брой на точките N. Ако ScaleXYZ е по-голям от 1, обектът се увеличава, а
ако е между 0 и 1, се намалява. Мащабният фактор може да бъде и по-малък от 0.
Draw_3DScaling_Main() – процедурата чете данните от лист Data, изчертава
обекта в първоначалното му положение с пунктирна линия, преизчислява
новите координати на обекта след мащабирането и изчертава обекта отново в
новите им размери и положение.

3.3. Ротация на геометрични обекти в пространството.
Докато в равнината даден обект може да бъде завъртян около точка в нея, в
пространството можем да завъртим 3D обект около оси, успоредни на всяка една от
координатните оси X, Y и Z, както и спрямо ос в общо положение (фиг. 4). В последния
случай ротацията [14], [15], [16] може да бъде представена като комбинация от ротации
около три ортогонални оси. От математическа гледна точка на нея съответства матрица,
равна на произведението на съответните три матрици на ротация [17].
Пример, който демонстрира ротация на пространствен обект около различни оси, е
показан във файла Example-B4.xlsm. В лист Data е записана геометричната и
топологичната информация за обекта, както и център на ротация (x0, y0, z0) и ъгли на
ротация (Alpha около ос X, Beta около ос Y, Gamma около ос Z). На положителните
стойности на ъглите съответства ротация на вектора в посока, обратна на часовниковата
стрелка.
Процесът е показан в лист Rotation, като с пунктирна линия е отбелязан
геометричният обект преди ротацията, а с плътна линия – след нея. Следващите фигури
(от фиг. 4 до фиг. 6) показват новото положение на обекта при ротация около различни
оси, а последната фиг. 7 – при комбинация от ротации около трите оси.
Новите процедури, добавени към този файл, са:
 Degrees_To_Radians() – функцията преобразува ъгъл, зададен в градуси, към
радиани, като използва зависимостта: 180° = π;
 Multiply_Matrix_Matrix() – процедурата служи за изчисляване на матрицата произведение C3x3 на две квадратни матрици А3x3 по B3x3 [17]. Резултатът първо
се изчислява в локалната матрица T3x3, а после се копира в матрицата C3x3.
 Calc_MatrixRotation_XYZ() – в тази процедура като аргументи се подават три
ъгъла на ротация Alpha, Beta и Gamma около оси, успоредни на осите X, Y и Z,
както и квадратната матрица A3x3, в която ще бъде изчислена крайната матрица
на ротация. Решението е за дясно ориентирана декартова координатна система
[18]. При извикване на процедурата Multiply_Matrix_Matrix() първият входен и
третият резултантен аргументи са еднакви, затова има нужда от локалната
матрица T3x3 в Multiply_Matrix_Matrix(), където временно да се съхранява
изчислената матрица – произведение.
 Multiply_Matrix_Vector() – процедурата служи за изчисляване на
произведението C3 на квадратната матрица А3x3 по вектора B3, където А3x3
представлява резултантната матрица с 3 реда и 3 стълба за ротация по трите
оси, а B3 е вектор с 3 елемента, който съдържа относителните координати на
точката, която трябва да се завърти спрямо центъра на ротация.
 Четвъртата процедура Rotate_3DObject() изисква като аргументи: масиви Xc(),
Yc(), Zc() с координати на точките на обекта, брой на точките N, координатите
на точката на ротация (x0, y0, z0), три ъгъла (в градуси) на ротация Alpha, Beta
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и Gamma около оси, успоредни на осите X, Y и Z. Матрицата на ротация
RotationMatrix() се изчислява само веднъж и се използва за умножение с
помощта на дефинираната по-горе процедура Multiply_Matrix_Vector(), по
вектора B(), който съдържа трите координати на всяка характерна точка.
Последната процедура може да се използва и за преизчисляване на координати
на точките на геометричен обект при преминаване от една към друга
координатна система – например от абсолютна в друга потребителска,
завъртяна спрямо абсолютната или обратно.
Draw_3DRotationMain() – вика горните процедури.

Фигура 4. Ротация на обект в пространството на ъгъл Alpha=30° около ос, успоредна
на ос X спрямо т. (x0, y0, z0). Обектът преди ротацията е изобразен с пунктир, а след
нея – с плътна линия. Примерът е записан във файл Example-B4.xlsm [5].

Фигура 5. Ротация на обект в пространството на ъгъл Beta=30° около ос, успоредна на
ос Y спрямо т. (x0, y0, z0). Обектът преди ротацията е изобразен с пунктир, а след нея –
с плътна линия. Примерът е записан във файл Example-B4.xlsm [5].
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Фигура 6. Ротация на обект в пространството на ъгъл Gamma=30° около ос, успоредна
на ос Z спрямо т. (x0, y0, z0). Обектът преди ротацията е изобразен с пунктир, а след
нея – с плътна линия. Примерът е записан във файл Example-B4.xlsm [5].

Фигура 7. Тройна ротация на обект в пространството около три оси с ъгли Alpha=10°,
Beta=20°, Gamma=30° спрямо т. (x0, y0, z0). Обектът преди ротацията е изобразен с
пунктир, след нея – с плътна линия. Примерът е записан във файл Example-B4.xlsm [5].
3.4. Комбинация от геометрични трансформации на геометрични обекти в
пространството.
Възможно е да се наложи върху даден обект да трябва да се приложат комплект
трансформации – мащабиране, транслация и ротация в пространството (фиг. 8). В
следващия пример, записан във файл Example-B5.xlsm, са използвани комбинации от
следните трансформации:
 Мащабиране спрямо посочена точка (Xcenter, Ycenter, Zcenter) с мащабен
фактор ScaleXYZ;
 Транслация по вектор (TranslationX, TranslationY, TranslationZ);
 Тройна ротация на ъгли Alpha, Beta, Gamma.
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Нека даден пространствен обект е зададен в лист Data с координатите на
характерните си точки, записани в три масива Xc(), Yc() и Zc(), всеки от тях с N елементи
от тип Double. Пак в същия лист са записани и координатите на центъра на хомотетия,
мащабният фактор и ъглите на ротация. Резултатът в лист Combination е показан на фиг. 8.

Фигура 8. Пример за комплексна трансформация, която включва мащабиране,
транслация и ротация около ос, успоредна на оста Z. Обектът преди операциите е
изобразен с пунктир, а след тях – с плътна линия. Обектите в синьо са получени по
подобен начин. Примерът е записан във файл Example-B5.xlsm [5].
4. Импортиране на векторна информация от други системи
MS Excel не е удобен за първоначално въвеждане на тримерни геометрични обекти.
По-лесно решение е те да бъдат моделирани в други програмни продукти. За съвместимост
повечето такива софтуери поддържат експортни формати (обикновено текстови). Такива
формати са: DXF (Data Exchange Format [19]) – за обмен на данни с AutoCAD, и SVG
(Scalable Vector Graphics [20]). Работа с SVG формат е показана в [1] и [4]. Това позволява
да прехвърляме векторни данни не само от AutoCAD, но и от други системи към
приложенията на MS Office. Равнинни и пространствени векторни геометрични обекти
могат да бъдат мащабирани, премествани и завъртани около координатните оси с помощта
на VBA и показаните процедури, за да се получат пространствени проекции на обекти,
разположени върху вертикални или наклонени равнини.
Изводи
Настоящата публикация описва възможността за генериране на ръбови тримерни
модели на пространствени обекти, трансформации върху тях и визуализацията им чрез
специфичната кабинетна проекция чрез VBA и обекти от колекцията Shapes. Този
подход може да се използва и в останалите приложения на MS Office. Това обогатява
използването на тези продукти и разширява възможностите на обучаемите да
визуализират обработваните от тях данни, във вид на двумерни и тримерни графики.
Трябва да се отбележи, че програмистът трябва да контролира дали проекциите са
вписани в чертожното поле. Демонстрираният подход може да се усъвършенства с
добавяне на изследване за скриване на невидимите линии. Освен с кабинетна проекция,
подходът лесно може да бъде разширен и с други типове проекции – като военна,
кавалиерна, стереографска, ортографска, тип „рибешко око“ (fisheye) и др.
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