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1.  ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Актуалност и обосновка на проблема 

Детството е удивителен период, през който се формират физическото и 

емоционалното здраве на индивида, неговото поведение, способността му да учи и 

общува. Предпоставки за бъдещи успехи на детето в учението, професионалното развитие 

и положението в обществото са балансираният подход към неговото емоционално, 

социално, когнитивно и езиково развитие, осигуряването на подкрепяща и обучаваща 

среда, която първоначално се формира у дома, но  впоследствие се установява в детската 

градина и в училище. Ние, като архитекти, имаме възможността да предложим именно 

такава среда, отговаряща на съвременните тенденции в областта на архитектурата и 

педагогиката, стимулираща и удовлетворяваща все по-разнообразните потребности на 

подрастващите. 

В България темата за детските градини е твърде актуална, особено за големите 

градове, където броят им напоследък е в категоричен дефицит. Този дефицит е 

продиктуван от обезлюдяването на малките общини и миграционните процеси към 

големите български градове, както и от задължителния характер на предучилищното 

образование предвиден в новата законодателна рамка. 

В тази връзка сме свидетели на изграждането на значителен брой държавни детски 

градини в големите градове в страната, както и на частни инициативи в тази посока, 

следващи традиционни или алтернативни форми на педагогическо взаимодействие. 

Нормативните документи, по които се проектират обаче, почиват на традиционната за 

страната практика и не покриват изцяло съвременните изисквания за стимулираща, 

обучаваща и подкрепяща детска среда, а алтернативните модели на предучилищно 

образование не са класифицирани и изяснени като функция и структура. 

При проектирането и изграждането на нови (общински) детски градини се стъпва на 

познатия за България модел на формиране на пространствата посредством строгото им 

сепариране, като не се отчита напълно възможността за тяхната гъвкавост и 

многофункционалното им ползване.  

Третирането на пространствата за различните възрастови групи е еднотипно, като не 

е отчетена спецификата във физическото и психическото развитие на децата в различните 

периоди на предучилищната възраст. 

Съществуващата материална база е остаряла и не отговаря на съвременните 

градоустройствени, функционални, естетически и социални изисквания. Основните 

проблеми, по които се работи към момента са достъпността на сградите за предучилищно 

образование и ниската степен на енергийна ефективност. 

На последно, но не и по значимост място, изключвайки нормативните документи, в 

България липсва специализирана актуална литература на български език, свързана с 

проблематиката на детските градини. 
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Динамиката на социално-икономическото развитие у нас, условията на труд и 

образование в локален и глобален мащаб, предопределят реалната необходимост 

от дефиниране на проблемите свързани с материалната база на детските градини в 

страната и прилагане на нови методи и подходи към тяхното планиране, 

проектиране, изграждане и експлоатация. 
 

Цел 

Цел на труда е изследване на тенденциите при планирането и изграждането на 

сградите за отглеждане, възпитание и обучение на деца в предучилищна възраст и на тази 

база, формулиране на принципи и практически насоки за усъвършенстване на 

проектирането, реконструкцията, модернизацията и експлоатацията на детските градини в 

България в градоустройствен, функционален, композиционен и естетически аспект. 

 

Задачи 

За постигане на така посочената цел на труда, се поставят следните задачи: 
 

 Изследване на основните социално-икономически, педагогически и хигиенни 

изисквания към детските градини в България, както и спецификата на физическите 

и психологически характеристики на децата в предучилищна възраст. 
 

 Анализ на съвременната българска и чуждестранна практика и изясняване на 

съдържанието и структурата на детските градини в съответствие с актуалните 

изисквания. 
 

 Систематизиране на функционалните елементи в структурата на детските градини 

и изясняване на функционалните и обемно-пространствени модели при 

организация на пространството. 
 

 Извеждане на водещи принципи в изграждането на архитектурния образ и 

интериора на детските градини. 
 

 Изясняване, посредством анкетно проучване, на предпочитанията на 

педагогически кадри, работещи в сферата на предучилищното образование в 

страната, свързани с капацитета, интериора и екстериора на сградите. 

 

Методи 

Методиката при разработване на дисертационния труд включва: 

 SWOT анализ на съвременния български и чуждестранен опит в изграждането на 

детски градини. 
 

 Структурно-системен анализ от ниво градоустройство до ниво интериор. 
 

 Анкетно проучване и анализ на предпочитанията и изискванията на учителите и 

възпитателите в детските градини в страната към съществуващата материалната 

база и учебно-възпитателния процес. 
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 Синтез на принципи и насоки относно: 

- местоположението на сградите на детските градини в селищната структура 

(включително възможността за интеграция); 

- функционалната структура и отделните функционални елементи на детските 

градини; 

- архитектурния образ на сградите; 

- интериора на помещенията; 

- прилежащото външно пространство. 
 

Предмет 

Предмет на настоящото изследване са основните градоустройствени, архитектурно-

функционални и интериорни проблеми на детските градини от масов тип (заведения за 

деца от 3 до 7 годишна възраст).  

 

Обхват 

Изследването се фокусира върху градоустройствените и архитектурно-

функционалните проблеми на масовите детски градини за деца от 3 до 7 годишна възраст. 

Алтернативните форми на предучилищно образование са засегнати, но тяхната 

проблематика не е детайлно разработена. 

Извън обхвата на труда остават детските ясли за деца до 3 годишна възраст, както и 

спецификата на групите за деца в яслена възраст и на деца със специални образователни 

потребности (СОП).  

 

Предназначение 

Разработката е насочена към архитекти, дизайнери, педагози, административни и 

управленски органи и други специалисти работещи в сферата на предучилищното 

образование, които имат желание да усъвършенстват средата за обитаване на децата в 

предучилищна възраст в съответствие със съвременните тенденции в тази област.  Трудът 

може да послужи като теоретичен и приложен материал и за обучението на студенти, 

повишаването на квалификацията на специалисти по архитектура, интериорен дизайн, 

педагогика и други, които проявяват интерес в областта на планирането, проектирането и 

експлоатацията на сградите за предучилищно образование. 
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2. ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА В 

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 

 
В този раздел на труда се систематизират и изследват социално-

икономическите, педагогическите, психологическите, санитарно-хигиенните и 

градоустройствените  фактори и изисквания, които оказват влияние върху 

местоположението и архитектурната среда в детските градини. Формулирането на 

тези фактори е добра основа за извеждане на ефективни и устойчиви насоки за 

проектиране, изграждане и експлоатация на сградите за предучилищно образование. 
 

Социално-икономически фактори 

Детската градина е „институция в системата на предучилищното и училищното 

образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 

тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование“ /ЗПУО/. 

Социално-икономическите промени в България в периода на преход от планова към 

пазарна икономика предизвикват значителни промени в структурата и разположението на 

детските градини в населените места. Разнообразните форми на собственост се отразяват 

както на финансирането, така и на спецификата и формите на педагогическо 

взаимодействие. Към общинските и държавни детски градини се добавят и частни 

заведения, а традиционните /неспециализирани/ се обогатяват с езикови, алтернативни и 

други форми. Пристъпва се към интеграция на децата със специални образователни 

потребности в рамките на масовата детска градина.  

 
Таблица 1. Класификация на детските градини в България 

ФАКТОРИ   ТИПОЛОГИЯ 
 

      

Според начина на финансиране и 
учредяване 

  Общински 

  Държавни 

  Частни 

  

Според продължителността на 
педагогическия процес 

  Целодневни    

  Полудневни 

  

Според предназначението и характера на 
педагогическото взаимодействие 

  Неспециализирани/традиционни/ 

  Специализирани /езикови,     
алтернативни и др./ 

  Със специално предназначение  
(за деца със СОП)* 
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Таблица 2. Класификация на частните детски градини в България 

МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ   ТИПОЛОГИЯ 
 

      

Частни детски градини следващи традиционния 
 модел на обучение 

  Традиционни 

  Езикови 

  Ведомствени 

  

Частни детски градини следващи алтернативни 
 форми на обучение 

  Алтернативни 

  Езикови 

  Ведомствени 

 

 В дисертационния труд основно са изследвани законовите рамки, характерът и видът 

на детските заведения в страната, техния статут, характер и форми на възпитателен и 

образователен процес. 
 

Разширяването на спектъра на детските градини се отразява както на техния 

капацитет, така и на организацията на архитектурната среда за най-малките. Капацитетът 

на детските градини – броят на детските групи и броят на децата в една група, е в 

зависимост от конкретните условия в населеното място – неговата демографска 

характеристика, броя на децата в предучилищна възраст, гъстотата на обитаване, 

съществуващата мрежа от детски заведения на съответната територия и нормативната 

уредба. Броят на групите в масовите детски градини в страната обикновено варира между 

2 и 10, като най-разпространени са тези с капацитет между 4 и 8 групи. Минималният и 

максималният брой деца в една група, регламентирани в НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. 

варира в диапазона  12 и 22 деца, като в големите градове често този норматив се 

надвишава.  

В развитието на материалната база през последното десетилетие се наблюдават 

няколко основни тенденции:  

- недостиг на детски градини в големите градове и недостатъчна заетост в малките 

населени места поради неравномерното развитие на регионите и постоянната 

миграция на населението в трудоспособна възраст в търсене на реализация на 

пазара на труда; 

- обновяване, разширение и строителство на нови детски градини в големите 

градове с цел задоволяване на нарасналите потребности; 

- строителство на редица ведомствени и частни детски градини в отговор на 

социалното разслоение на обществото, в резултат на което се появява 

разнообразие на потребителското търсене; 

- организация на родителски кооперативи ориентирани към алтернативни форми на 

обучение в пригоден сграден фонд. 
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       Педагогически и психологически фактори 

        Психологическите и педагогическите фактори имат съществено значение за 

пространствената организация на архитектурната среда в детските градини. 

Педагогическото взаимодействие е подчинено както на възрастовите особености на 

децата в предучилищна възраст, така и на промените в общуването между педагозите и 

децата, насочени към интензивен контакт и индивидуален подход (фиг.1). 

 

 

Фиг.1. Комуникация педагог - дете в детската градина  

а) Начин на комуникация преди, б) Съвременна форма на комуникация.  
 

Разделянето на развитието на детето в различни стадии по възраст е условно, но 

могат да бъдат изведени характеристики, присъщи за повечето деца от съответната 

възрастова група. 

В началните (I и II) групи децата постепенно се адаптират към детската градина, 

социализират се, учат се да спазват правила, създават навици да играят съвместно и да 

общуват. Те изключително се нуждаят от намесата на възрастен при организирането на 

техните игри и занимания и отчасти при обслужването. Необходимо е средата, в която се 

възпитават и обучават да напомня домашния уют и същевременно с това да бъде 

достатъчно стимулираща и атрактивна. Уместно е да се организират различни кътове, с 

цел пространството да бъде по-близко по мащаб до малките обитатели, по-уютно и 

същевременно с това по-интригуващо, като визуалният контакт на всяка една зона с 

педагога е задължителен. Добре е да се предвиди и пространство за динамични игри 

(скачане, катерене, пълзене и други) оборудвано така, че бъде стимулирано физическото 

развитие на детето. Това може да бъде малък спортен сектор в пространството на групата 

или част от физкултурния салон, в който децата да имат ежедневни занимания. 

В предучилищните (III и IV) групи децата са много по-самостоятелни, като 

болшинството се обслужват изцяло сами. Могат без помощ от страна на педагога да се 

организират, да инициират и играят различни игри, в които възрастният да е само 

наблюдател. В тази възраст започва активната им подготовка за училище. Средата в тези 

групи в детската градина е добре да се организира така, че да бъде по-близка до 

училищната среда – гъвкаво обзавеждане с маси и столчета, които да позволяват лесна 

трансформация в зависимост от различните педагогически ситуации и които предоставят 

възможност за фронтално, групово и индивидуално обучение, интерактивна дъска, 

мултимедия и други. Стремежът за съревнование и себеизява, типичен за повечето деца 

в този период, трябва да бъде поощряван. Това може да бъде постигнато посредством 

организирането на различни тематични зони за занимания според личните способности и 

интереси, в които се провеждат конкурси/състезания в съответна област и всяко дете е 
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способно да се изяви там където желае. Децата в тази възраст не само играят заедно в 

групи, но и активно разговарят помежду си, поради което се налага обособяването на 

пространства за общуване, които да стимулират комуникацията помежду им. 

Израстването на децата в детските градини е свързано с три основни процеса: 

обучение, възпитание и повишаване на физическата култура. Средствата на обучение са 

изключително многообразни и се развиват паралелно с развитието на педагогиката и 

дидактиката. Това са развиващи игри, конструктори, комплекти за детско творчество, 

компютърни игри, модерни магнитни табла, нагледни електронни средства, електронни 

учебно – методически комплекти, както и технически средства за обучение от ново 

поколение: мултимедия, сензорна интерактивна дъска, флаш-карти и други. Наред с 

обучението, възпитанието на подрастващите е насочено към осигуряване на условия за 

разгръщане на детската инициативност, проява на индивидуалните способности и 

развитие на разнообразни умения. В този аспект играта се утвърждава като водеща и 

преобладаваща дейност за детето в неговото ежедневие. Физическата култура като 

педагогически процес се реализира чрез специфични средства, които оказват влияние 

върху физическото, здравословното, нервно-психическото и умственото развитие и 

усъвършенстване на децата. 

Според характера и регулярността на провеждане на различните видове дейности в 

детската градина, те могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

 Ежедневни дейности. 

 Седмични дейности. 

 Периодични дейности. 

Ежедневните дейности в детската градина включват редуване на основна форма 

(педагогическа ситуация) и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като 

се осигуряват условия и време за игра и почивка, за хранене, както и за дейности по избор 

на детето.  

Ежедневните педагогически ситуации се провеждат в рамките на групата. Чрез тях 

децата придобиват компетентности по основните образователни направления в 

предучилищното образование (Български език и литература, Математика, Околен свят, 

Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура). 

Седмичните дейности се организират при заявено желание на родителите и срещу 

допълнително заплащане. Детската градина може да осигури условия на територията ѝ да 

се провеждат занимания, които не са дейност на градината. Те се извършват във времето 

за „дейности по избор“. Това могат да бъдат различни видове спорт, занимания по изящни 

и приложни изкуства, езикови школи и други. Обикновено се организират един или два пъти 

седмично, извън пространството на групите и за провеждането им е необходимо да се 

осигури допълнително помещение на територията на детската градина – салон или 

кабинети. Тези дейности могат да се извършват едновременно с деца от различни 

възрастови групи със сходни интереси.  

Периодичните дейности представляват организирани от детската градина тематични 

и спортни празници, театрални и музикални постановки, развлечения, викторини и други 

мероприятия. Те могат да бъдат проведени във физкултурния и/или музикалния салон, в 

общото комуникационно пространство на детската градина, ако площта му го позволява, 

или в двора, ако е подходящо организиран за целта. Традиционно за децата се планират 
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походи, излети, пикници в гората, екскурзии до различни обекти, лагери, зелени и бели 

училища. Периодичните дейности са с незадължителен характер, не са предвидени в 

учебния план и не са строго фиксирани във времето. Те могат да се реализират както в 

рамките на една възрастова група, така и за всички деца от детската градина.  

Съвременни методи 

В дисертационния труд са разгледани и анализирани различни методи на 

взаимодействие в детската градина: наблюдения и обяснения, игри и съвместна дейност, 

демонстрации и мултимедия, тематични кътове за развитие в различни насоки. Особено 

внимание е отделено на съвременните форми на педагогическо взаимодействие, които са 

свързани не само с техническото оборудване на занималните, но и с пространствената 

организация на интериора. В детската градина се оформя нова образователна среда, 

появяват се високотехнологични информационни средства, които подпомагат 

образователния процес  - телевизори, видеокамери, компютри, мултимедийни проектори, 

екрани, сензорни интерактивни дъски и други. Разширява се производството на продукти 

за деца – компютърни игри, електронни енциклопедии, учебни видеофилми и пр. 

Тематичните кътове развиват познавателните способности на децата, които под формата 

на игрови ситуации, ръководени от педагога се учат да творят и да се изявяват в различни 

направления. Пространствената среда би трябвало да бъде достатъчно гъвкава, за да 

осигури условия за разнообразните видове дейности. 

         В труда са представени и някои алтернативни форми и методи на предучилищно 

възпитание и обучение като вече утвърдилите се в България (фиг.2): 
 

 Монтесори къщи/детски градини. 

 Валдорфски детски градини.  

 Детски центрове следващи подхода Реджо Емилия. 

 Горски детски градини. 

 Родителски кооперативи. 

 

Спецификата на тези алтернативни методи се изразява в: 
 

-  обучение посредством пряк контакт на децата със заобикалящата природна среда; 

-  осигуряване на общи пространства (покрити и открити), насърчаващи 

комуникацията и съвместните игри на малките обитатели, както и стимулиране на 

контактите между различните възрастови групи; 

-  организиране на ателиета за работа по проекти, арт занимания и други, според 

желанията и интересите на подрастващите; 

-  формиране на достъпна среда, предоставяща възможност за избор, креативност и 

изява – различни кътове, ниски, достъпни за всички шкафове с богат набор от материали, 

инструменти, игри и играчки за различни занимания; 

-  предоставяне на възможност на децата да помагат на персонала при подготовка на 

различните занимания, хранене, сън и други.  
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а.      б.  

в.      г.  

Фиг.2. Класната стая в различните алтернативни форми за отглеждане, възпитание и обучение на 

децата в предучилищна възраст 

а) Класна стая в Монтесори къща,  б) Класна стая във Валдорфска детска градина, в) Класна стая в 

Реджо Емилия детски център, г) Горска детска градина. 
 

       Санитарно-хигиенни изисквания 

От голямо значение за доброто здравословно състояние, за правилното физическо и 

психическо развитие на децата е качеството на микроклимата в помещенията, които 

обитават, безопасността на средата и използваните материали, лесното поддържане на 

хигиената и икономията на материални ресурси. Трябва да се отбележи, че санитарно-

хигиенните изисквания в детските градини имат своята специфика както по отношение на 

температурния режим и ориентацията на сградите, така и по-отношение на достъпността 

на детските заведения и разположението им в урбанизираната среда. Изискванията са 

посочени в съответните нормативни документи. Новото са мерките за енергийна 

ефективност, задължителни при строителството на нови и обновяването на 

съществуващите детски заведения. Предвижда се използване на съвременни изолационни 

материали и слънцезащитни устройства,  изграждане на високоефективни инсталации за 

отопление и охлаждане, използване на ВЕИ, прилагане на енергоспестяващо (LED) 

осветление, внедряване на автоматизирани системи (BMS) за управление на 

консумацията и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия и други. 
 

       Локализация на детските градини в селищната структура 

Местоположението, териториалният обхват и радиусите на обслужване на детските 

градини изграждани в близкото минало са подчинени на идеологията на равенство и 

градоустройствената доктрина на модернизма за разделение на обитаването, труда и 

отдиха. Детските заведения в микрорайоните са локализирани в пешеходна достъпност до 

обитаването. В съвременните условия на социално преструктуриране и мобилност на 

населението, както и на нарастващите изисквания за качество и възможности за избор на 
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предучилищно образование, пешеходният изохрон изглежда анахронизъм. 

Усъвършенстването на градския транспорт също омаловажа значението на този фактор. 

Акцентът е върху имиджа на детската градина и социалното обкръжение, а не върху 

неговата пешеходна достъпност.  

В дисертационния труд са разгледани два различни подхода при разположението на 

детските градини в структурата на населените места – самостоятелно и интегрирани с 

други сгради и/или комплекси, като са посочени предимствата и недостатъците на 

различните решения. 

Сградите на предучилищното образование, функциониращи като самостоятелна, 

изолирана от околната среда система, отдавна не удовлетворяват актуалните изисквания 

за комплексна, полифункционална, гъвкава и вариабилна детска среда. Пътят за 

постигането на такава среда е интеграцията им с различни по функционално 

предназначение обекти от системата жизнена среда, а именно интеграцията им с обекти 

от подсистемите обитаване, труд, отдих и социална инфраструктура. Тези интеграционни 

процеси, освен че носят редица икономически (финансови), организационни, 

функционални, социални и други преимущества за детските градини,  са и тясно свързани 

с пространственото планиране на тяхната мрежа в селищните единици. 

Приоритет при самостоятелното разполагане на сградите на детските градини е 

възможността да се прилагат всички методи за постигане на оптимална жизнена среда за 

децата, като моделиране на терена,  оптимално ситуиране в имота, изложение и 

ориентация на основните помещения с цел енергийно ефективна архитектура, комплексно 

организиране на двора – комбинация от съоръжения за игра, обзавеждане, настилки и  

богати зелени площи. В зависимост от големината на имота е възможен и различен 

капацитет на детските градини. 

Предимства на интеграцията на сградите за предучилищно образование с други 

сгради и/или комплекси е възможността за непосредствена близост с местообитаването 

или местоработата, избягването на дълги маршрути за достъп до детската градина, по-

близките контакти между децата и родителите, живеещи в съседство или работещи заедно, 

както и постигането на по-голяма ефективност на ползване на отделните обекти. 

Разгледани са различни възможности за интеграция:  

- интеграция със системата на постоянно обитаване в партерните етажи на 

многофамилните сгради или в рамките на жилищните комплекси от затворен тип 

(фиг.3,4,5); 

- интеграция със сгради за временно обитаване -  общежития, обекти от сферата на 

отдиха /детски градини в хотели или ваканционни комплекси за сезонно ползване/ 

или в контакт с домове за възрастни хора; 

- интеграция с обекти на системата труд /ведомствени и корпоративни детски 

градини/, които могат да обслужват бизнес паркове, болнични комплекси, големи 

транспортни фирми, служителите на полицията и отбраната и други (фиг.6);  

- интеграция с елементи на системата на образованието: с училища, студентски 

общежития или висши учебни заведения; 

- интеграция с елементи на системата отдих – сезонни зелени и бели ски училища; 

- интеграция с обекти на системата на здравеопазване – болнични заведения и 

диагностично-консултативни центрове (ДКЦ); 

- интеграция с обекти от социалното обслужване – централизиране на кухни и 

перални за по-ефективно използване; 
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- съвместно епизодично ползване на площи от спортни, културни или търговски 

обекти. 
 

 

      

Фиг.3. Разположение на детска градина на покрива на жилищната единица на Льо Корбюзие в 

Марсилия 
 

а.   б.  

Фиг.4. Интеграция на детски градини с жилищни сгради за постоянно и временно обитаване  

а) Детска градина на партера на жилищна структура във Виена,  

б) Детска градина на партера на общежитие за млади хора, Испания. 

 

 

а. б.    

Фиг.5. Интеграция на детски градини с жилищни комплекси от затворен тип –  

Жилищен комплекс „София парк“, град София 

а) Устройствен план, б) Обслужваща зона – фрагмент.  
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а.   б.  
   Детска градина 

в.  
 

Фиг.6. Интеграция на детски градини с учебни сгради и комплекси 

а) Учебен комплекс Българско школо, град София, арх. Олег Николов, арх. Сергей Осенски, арх. Иван 

Рогозански, б) Детска градина, разположена на партера на Френския лицей в Чикаго. 

 

       Изводи 

В резултат на направения анализ на социално-икономическите, педагогическите и 

психологическите фактори, оказващи влияние върху формирането на архитектурната 

среда в детските градини, както и на санитарно-хигиенните изисквания и възможности за 

разположението им в градската структура са изведени следните изводи и тенденции: 

  Динамичните промени в съвременното общество и нарасналите изисквания към 

възпитателния и образователния процес в детска възраст са причина за усъвършенстване 

на традиционната материална среда в детските градини, както и за възникване на нови 

алтернативни форми, които се нуждаят от адекватен професионален отговор към 

спецификата на архитектурната среда. 

  Съвременното социално-икономическо развитие на обществото цели максимална 

интеграция на подрастващите независимо от техните социално-икономически 

възможности, етнически или религиозни убеждения, здравословни проблеми или 

специфични интереси. Това налага създаването на една комплексна среда в детските 

градини, която може да задоволява различни изисквания. 

  Законовата и нормативна база, свързана с предучилищното и училищно 

образование, непрестанно се обновява, допълва и обогатява. Въвеждат се нови държавни 

образователни стандарти с оглед удовлетворяване на изискванията на съвременното 
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общество за модерно и качествено европейско образование. Някои от тези стандарти са 

вече утвърдени, а други предстои да влязат в сила. 

  Педагогическият процес разчита на приемственост в традиционната групова форма 

на възпитание и обучение. В същото време новите дидактически и технически средства 

изискват известно увеличение на площите. Новите педагогически методи за колективна, 

групова и индивидуална работа с децата от различните възрастови групи предопределят 

гъвкаво обзавеждане на пространствата с възможности за промяна при различните 

педагогически ситуации. 

  Допълнителните дейности в детските градини не могат да се провеждат в груповите 

занимални и изискват специфични пространства, закрити или открити. Необходимо е да се 

организират различни зони: физкултурна, за аудио визуализации, за избираеми дейности 

в сферата на художественото творчество, за изучаване на чужд език и др. Повишените 

изисквания за контакт с родителите и тяхното приобщаване към възпитателния процес 

изискват и пространства за събрания, празници, консултации и др. За да се постигне по-

голяма ефективност на влаганите средства, пространствата за допълнителни дейности е 

желателно за бъдат многофункционални, с възможности за гъвкаво използване в 

зависимост от конкретните ситуации. 

  Основна тенденция в съвременните детски градини е енергийната ефективност, 

която допълва традиционните изисквания за здравословен микроклимат и предпазване на 

децата от вредни влияния и замърсители на средата. 

  Засилената мобилност и транспортна комуникативност днес намаляват 

значението на факторите „радиус на обслужване” и „пешеходен достъп”, като се залага 

на имиджа на детската градина и социалното обкръжение, а не върху нейната пешеходна 

достъпност. В този контекст са установени две противоположни тенденции: от една 

страна интеграция на детските градини с жилищните сгради, което ги приближава 

максимално до обитаването, а от друга страна – тяхната интеграция с местоработата чрез 

изграждането на корпоративни структури за отглеждане на децата. 

Детайлното и задълбочено изследване на факторите, влияещи върху детските 

заведения е важна предпоставка и добра основа за развитие на ефективни и устойчиви 

насоки за проектиране на детските градини. Динамичните съвременни условия на живот и 

развитие, същевременно необходимостта от адекватни модели на проектиране в тази 

област, са професионално предизвикателство, както за младите архитекти, така и за вече 

утвърдените специалисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3. СТРУКТУРА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 
 
 

В този раздел са изяснени функционалната структура на детските градини и 

вплетените в нея функционални елементи, обобщени са основните функционални 

модели при организация на пространството и са формулирани различните типове 

композиционни схеми при обемно-пространственото решение на сградите за 

отглеждане, възпитание и обучение на децата в предучилищна възраст. 

Функционална структура на детските градини 

Функционалната структура на детските градини е обусловена от все по-

разнообразния спектър от функции и дейности извършвани в тях, от педагогическите и 

медицинските изисквания към тези дейности, както и от вариращия брой участници в 

различните занимания. Съдържанието на пространството все повече се обогатява, 

появяват се нови елементи, което налага и ново третиране на архитектурната среда.  

Основните функционални елементи, вплетени в структурата на детските градини от 

масов тип са: 

 Груповите пространства  

 Специализираните /многофункционални/ пространства и комуникации. 

 Обслужващите пространства. 

 Откритите и полуоткритите пространства. 

 

Главна функционална единица в детските градини са груповите пространства 

(фиг.7,8,9). В масовите детски заведения в страната те обикновено се организират на 

възрастов принцип с капацитет 20-24 деца в група. Груповите пространства включват: зона 

на занимания и/или хранене (занималня), зона за сън и почивка (спалня) и обслужващи 

групите помещения: зона за преобличане и съхранение на лични вещи  (гардероб), 

санитарен възел и кухненски офис. 

Проведеният анализ на редица примери от българската и чуждестранна практика 

илюстрира различни решения в пространствената интеграция или сепариране на 

отделните функционални елементи. В родната практика преобладават решенията със 

сепариране на зоните за занимания от тези за почивка в рамките на груповите помещения, 

както и пространственото обособяване на гардеробчетата, санитарните помещения и 

кухненския офис към всяка една от групите.  Предимство на този модел на организация на 

груповите пространства е гарантирането на тишина и спокоен следобеден сън на 

подрастващите, както и това, че не създава затруднения на персонала при подготовка на 

леглата. Като преимущество може да се посочи и възможността за добро проветряване на 

едното помещение докато децата се намират в другото. Основен недостатък е 

неефективното използване на спалнята, чиято единствена функция е почивка и 

следобеден сън и на практика е неизползваема през по-голямата част от деня. 

Разделянето на основните функционални зони на две нива се среща рядко и създава 

неудобство за персонала. До известна степен е опасно за децата, особено за тези в 
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малките възрастови групи, някои от които все още имат затруднения при слизането и 

изкачването по стълби. 

В чуждата практика често се среща интегрирането на основните функционални зони 

в едно общо пространство, което дава възможност за неговото максимално ефективно 

ползване. Посредством обзавеждането може да бъде постигната гъвкавост, 

адаптируемост и вариантност на пространството, така че то да бъде адекватно на 

разнообразните дейности провеждани в него. Липсата на отделно помещение за почивка 

е неблагоприятно единствено за децата в малките възрастови групи, които все още имат 

нужда от следобеден сън. В общото пространство обаче може да бъде обособена тиха 

зона посредством подвижни прегради, паравани и други. 
 

а.  б.  

 

в.  г.  

Фиг.7. Групови помещения 

а) Детска градина, Русия, б) Детска градина, Благоевград, в) Детска градина, Сидни, г) Детска градина, 

Русия. 
 

По-осезаеми са различията при проектирането на обслужващите групите помещения: 

гардероб, санитарен възел и кухненски офис (фиг.8,9). В българската практика 

преобладават решенията с отделни помещения към всяка една от групите, което 

значително увеличава необходимите площи и следователно оскъпява строителството и 

експлоатацията на детските градини. В чуждата практика се срещат различни модели от 

разполагане на гардеробчетата в пространството на занималните до интеграцията им с 

комуникационните пространства.   
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          За санитарните възли също се търсят по-икономични решения, които се свеждат най-

често до групирането им. В детските градини в страната обикновено санитарният възел е 

част от груповото пространство, което обслужва, като достъпът до него е от гардеробното 

помещение. В чуждата практика има решения, при които един санитарен възел се ползва 

от две разположени в съседство или повече детски групи с достъп от самите групи или от 

общото комуникационно пространство, като в някои примери тоалетните са разделени и по 

възрастов признак. 

 

а.  б.  в.  

Фиг.8. Зона за преобличане и съхранение на вещи - гардероб 

а) Детска градина Kekec, Словения, б,в) FCA Srbija Kindergarten, Сърбия. 

 

а.   б.  

Фиг.9. Санитарен възел 

а) Островно разполагане на атрактивно решените детски мивки,  
б) Детска градина Yellow elephant, Полша – санитарен възел обслужващ две съседни групи. 

 

Офисът, обслужващ груповото пространство служи за разпределяне на храната на 

децата по отделните групи. Голямо удобство за персонала е връзката и обслужването от 

кухнята на детската градина с кухненски асансьор. В много примери от чуждата практика 

обслужващите групите помещения/зони се допълват и от пространство за хранене – тип 

ученически стол, което, в зависимост от капацитета на детската градина, се ползва от 

всички едновременно или по график. Това пространство е в непосредствена връзка с 

кухнята, много често и визуална – така че децата могат да виждат как се приготвя тяхната 

храна. Така, по своята функционална организация, детската градина започва да се 
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доближава до училището. Това е и начин за избягване на многократното повторение на 

еднакви функционални елементи, съдържащи непълноценно използвани площи. 

Изследването на функционалната структура на детските градини показва, че най-

съществени различия се наблюдават в изграждането на комуникационните и 

специализирани /многофункционални/ пространства (фиг.10,11). Комуникационното 

предназначение на стълбищата, коридорите и атриумите е допълнено с други функции, 

които предоставят възможности за игра на децата или за провеждане на общи занимания 

и срещи с родителите. Коридорите могат да бъдат решени доста атрактивно като се 

превърнат във вътрешни улици с различни кътове, част от стълбите могат да се използват 

като пързалки или амфитеатри в атриумните пространства. Решени на различни нива с 

интересно горно и странично осветление, с цветови акценти и детайли те безусловно 

предоставят възможности за многофункционално използване за общуване, игри, спортни 

занимания и различни мероприятия.  

 

а.   б.  

в.   г.  

Фиг.10. Специализирани /многофункционални/ и комуникационни пространства 

а) Segrt Hlapic Kindergarten, Хърватия, б) Детска градина TakaTuka Land Германия, в) Familienzentrum im 

Steinpark Kindergarten, Германия, г) Loop Kindergarten, Kитай. 
 

Специализираните пространства  са помещения/зали/зони за съвместно ползване за 

различни видове дейности от малките обитатели на детската градина (едновременно от 

всички или по график от отделните групи). Това са обособени в пространството на сградата 

зали, салони и кабинети или отделни сектори от една обща многофункционална зона, 

предназначени за колективни дейности, спорт и провеждане на различни мероприятия.  
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Съответната многофункционална зона, типична за много от примерите от чуждата 

практика, може да бъде част от входното пространство и комуникационната площ на 

сградата, като е своеобразен акцент в нейния интериор, а останалите функционални 

елементи са организирани периферно и имат пряка връзка с нея. Тя може да е решена и 

като атриум или покрит амфитеатър.  

В детските градини от масов тип в България специализираните пространства, 

регламентирани от Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. са многофункционална зала за 

спорт и музикални занимания (физкултурно-музикален салон), многофункционална зала за 

игрова култура и пресъздаване (игротека), зала за изобразително изкуство, обзаведена и 

оборудвана за занимания по рисуване, художествено възприемане и пресъздаване, 

конструиране и моделиране и работа с различни материали и басейн. Общите 

пространства зависят от капацитета на детските градини и е желателно да се използват 

многофункционално, което би намалило разходите за строителство и експлоатация. 
 

а.   б.  

Фиг.11. Специализирани пространства - физкултурен салон и плувен басейн 

 а) Спортен салон - Детска градина Terenten, Италия; б) Басейн - Детска градина, Китай. 

Обслужващите пространства в детските градини, според тяхното функционално 

предназначение, обикновено са представени от административни, медицински и стопански 

помещения. Детските градини от масов тип в България обикновено се изграждат със 

самостоятелно обособени стопански помещения - кухненски блок и перално със сушилня 

и съответните складове. От икономическа гледна точка подобно решение е твърде 

неефективно, особено за детските заведения с малък капацитет, поради изключително 

големия разход за първоначално оборудване и впоследствие за персонал. 

Централизирането на кухненското обслужване и прането на мръсно бельо, по примера на 

някои съвременни български и чуждестранни детски градини, особено за сгради с по-малък 

капацитет, би довело до икономии на площ, оборудване и персонал.  

Откритите и полуоткритите пространства на територията на детската градина имат 

както обучаваща, атрактивна и рекреативна функция за малките обитатели, така и чисто 

утилитарно – обслужващ детското заведение предназначение. При правилното им 

планиране и озеленяване те спомагат значително за подобряване на микроклимата на 

двора и в помещенията в сградата. Откритите и полуоткритите пространства на терена на 

детските градини могат да включват: площадки за игра, спортна площадка/игрище, 

площадка за изучаване правилата за БДП, засенчени пространства за занимания на 

открито, покрити тераси, използваеми покривни пространства, вътрешни дворове, зелени 

и водни площи, входно пространство и паркинг, както и стопанска зона. 
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В резултат на направения анализ са откроени два основни принципа в организацията 

на откритите пространства. Първият от тях е организиране на двора на детската градина 

като единно, общо многофункционално пространство, което се ползва общо от всички 

малки обитатели на сградата (фиг.12б). Вторият принцип е проектиране на отделни 

площадки, чийто брой съответства на броя на групите в детската градина (фиг.12а). Те 

могат да бъдат решени като универсално обзаведени зони за игра или да бъдат  

разнообразни по тематика и функция и специализирани за различни видове дейности и да 

се ползват последователно на ротационен принцип. 

Особено внимание се отделя на полуоткритите пространства - тераси, отворени 

класни стаи, използваеми покриви и вътрешни дворове с подходящо засенчване за 

организиране на занимания на открито. В нашата практика голяма част от детските градини 

се проектират с тераси, които впоследствие остават неизползваеми поради 

неподходящото им планиране. В чуждата практика се срещат вътрешни дворове и 

покривни площадки в гъсто застроени градски територии. Зелените площи са 

задължителни за здравословното, естетическо и емоционално въздействие върху децата, 

а водните – атрактивен, но рядко срещан елемент поради съображения за безопасност. 
 

a.   б.  

 

в.    г.  
 

Фиг.12. Открити и полуоткрити пространства 

а) Детска градина ”Зайченцето бяло”, с. Герман, архитектурно студио „Диагонали“, б) Детска градина, 

Словения, в) Neufeld Kindergarten, Австрия, г) Remez Arlozorov Kindergarten, Израел. 
 

В дисертационния труд детайлно са систематизирани и разгледани всички 

функционални елементи на детската градина с регламентираните в българските наредби 

изисквания и площни показатели. В резултат на проведения анализ е предложен 

функционален модел на взаимовръзка на отделните функционални елементи като се 

търсят оптимални и къси връзки между тях, както и многофункционално и гъвкаво 

използване на универсални пространствата. Изведени са два различни подхода при 
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функционалната организация: коридорен и атриумен тип (фиг.13,14) с техните предимства 

и недостатъци. 

 
 

а.                                                                                                   б. 

 
 

Фиг.13. Схеми на основните модели на организация на пространството в детските градини 

а) Коридорна схема, б) Атриумна схема. 
 

а.   б.  
 

Фиг.14. Модели на организация на пространството в детските градини 

а) Коридорна схема - Детска градина ”Зайченцето бяло”, с.Герман, архитектурно студио „Диагонали“, 

б) Атриумна схема - Детска градина „Sighartstein“, Австрия. 
 

С цел проучване и анализ на мненията, предпочитанията и изискванията на педагози, 

работещи в сферата на предучилищното образование в страната, е проведено анкетно 

проучване в общински и частни детски градини в България. Целева група на анкетата са 

работещите в детските градини директори, учители и възпитатели. Мнение по поставените 

въпроси са изразили общо 115 души. “Този обем на извадката осигурява достатъчна 

стохастична точност на получените оценки и при съответния извадков модел може да 

осигури представителност на получените резултати” /доц.д-р А.Цветков, доктор по 

статистика, консултант при изготвянето на анкетното проучване/. 

Въпросите са формулирани така, че отговорите на всеки от тях да допринесе за 

решаването на различни задачи и проблеми, свързани с капацитета на детските градини, 
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с броя на децата в групите, с оптималните решения и организацията на различните по 

функция помещения/пространства/зони както в интериора на сградите, така и в екстериора.  

В резултат на направения анализ на отговорите на участниците в проведеното 

анкетно проучване, могат да бъдат направени следните изводи и насоки към 

планирането на материално-техническата база на детските градини в страната: 

  Оптималният капацитет на детска градина от масов тип в България е 8 

възрастови групи, поради балансираното съотношение жилищни – обслужващи площи 

в сградата и по-лесния контрол и организация на дейностите в сравнение с по-големите 

детски заведения. 

  За ефективно протичане на ежедневните педагогически ситуации е 

препоръчително да бъде редуциран броят на децата в групите – той да варира  между 

15 и 20 деца. 

  Начинът на сформиране на групите на децата е по възрастов признак, като 

ежедневните педагогически ситуации се осъществяват в рамките на всяка възрастова 

група. Желателно е да се осигури възможност за провеждане на допълнителни дейности 

и занимания по интереси на смесени групи деца от различна възраст извън 

пространството на групите в специално предвидени за целта тематични 

кътове/кабинети/ателиета/салони в детската градина. 

  Поради различните психически и физически характеристики на децата в 

различните етапи от тяхното развитие, интериорът на помещенията за различните 

възрастови групи следва да бъде третиран по различен начин и да има различно 

емоционално звучене, а помещенията на групите трябва да бъдат обзаведени с мебели, 

чиито размери отговарят на антропометричните характеристики на децата от 

съответната възраст или могат да се коригират във височина. 

  Препоръчително е планирането на занималнята като гъвкаво, 

многофункционално пространство, което лесно се трансформира и зонира с помощта на 

обзавеждането (модулни мебели, леки прегради, паравани и други), както и оформянето 

на различни тематични кътове. Този подход към организацията на помещенията би 

повишил ефективността на педагогическия процес. 

  Целесъобразно е въвеждането на интерактивни методи на обучение в детските 

градини в страната, тъй като използването им би повишило нивото на предучилищното 

образование. 

  Основните форми на педагогическо взаимодействие в детските градини се 

провеждат в занималните на групите. Педагогическите ситуации по някои образователни 

направления, както и допълнителните дейности изискват специфични пространства – 

специално обзаведени и оборудвани салони, кабинети, ателиета, кътове и други. 

Заниманията и дейностите, за чието провеждане са нужни специализирани 

помещения/пространства, степенувани по значимост в съответствие с броя на 

отговорите в проучването,  са както следва: 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥  Физическа култура и спорт. 

♥♥♥♥♥♥♥ Музика. 

♥♥♥♥♥♥ Занимания с логопед или детски психолог. 

♥♥♥♥♥ Тържества. 

♥♥♥♥ Приложни изкуства. 

♥♥♥ Изобразително изкуство. 

♥♥ Съвременни информационно-комуникационни технологии (ИКТ). 

♥ Конструиране и технологии. 
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  С цел минимизиране рисковете от нараняване на децата и улеснение на 

персонала в детските градини не е удачно използването на сгъваеми / стафиращи легла 

в спалните помещения. Препоръчително е планирането на спалнята като 

самостоятелно, непосредствено свързано със занималнята пространство, обзаведено 

със стационарни креватчета и помощни шкафове.  

  При планиране на зоната за хранене в детските градини би могъл да се приложи 

диференциран подход. За началните групи, когато децата все още се адаптират към 

детското заведение и се възпитават в култура на хранене и хигиенни навици, 

пространството за хранене е удачно да се предвиди като част от занималнята. За 

предучилищните – то може да бъде изнесено в общо пространство и да става по едно и 

също време (освен при случаите на карантина). Това би било предпоставка за по-добра 

социализация и комуникация в по-голяма общност, както и  възможност децата да 

изградят навици за добро държание извън групата и в провокираща среда – своеобразна 

подготовка за предстоящия живот в училище. 

  Удачно е предвиждането на самостоятелен санитарен възел за всяка възрастова 

група, планиран в непосредствена връзка с нея. Препоръчително е да се помисли за 

разделянето на тоалетните на такива за момичета и за момчета, особено за 

предучилищните групи. 

  Зоната за преобличане на децата е препоръчително да се търси в 

непосредствена връзка с групата, за да могат те да имат лесен достъп до личните си 

вещи. С цел икономия на площи от обслужващите пространства и възможност по този 

начин да бъде увеличено пространството на занималнята, тази зона може да не бъде 

обособена в самостоятелно помещение, а да се планира в комуникационните площи 

(фоайета, коридори и други) в близост до занималните. 

 

Обемно - пространствена структура 

Обемно-пространствената композиция на детските градини се формира посредством 

различни комбинации на основните функционални елементи – групови пространства, общи 

пространства и комуникации, обслужващи пространства, открити, полуоткрити и закрити 

пространства в хоризонтално или вертикално направление. 

На основата на проведеното проучване на детски градини от българската и 

чуждестранната практика могат да се откроят няколко основни типа композиционни схеми: 

павилионна, компактна /едноблокова/, полиблокова, модулна и периметрална (фиг15,16). 

Проведен е сравнителен анализ на отделните композиционни схеми като са разгледани 

възможностите за приложение в различни градоустройствени ситуации и в разнообразни 

по големина детски заведения. Павилионните, полиблоковите и модулните решения се 

прилагат при по-обширни терени и съответно осигуряват по-добра връзка с околната 

природна среда. Компактните композиции са по-благоприятни за енергийната ефективност 

на сградите, а периметралните обикновено целят визуално и пространствено 

дистанциране от околното застрояване. Сигурността на децата е гарантирана, но 

проблемите с ориентацията на груповите помещения я правят подходяща за страните с 

по-топъл климат. 
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Фиг.15. Основни типове композиционни схеми 
 

1. Павилионна схема: а)б) линейна структура, в) централна /атриумна/ структура; 

2. Компактна /едноблокова/ схема; 

3. Полиблокова /секционна/ схема:  а) асиметрична, б) симетрична; 

4. Модулна схема: а) обслужващите групите единици са включени в основните модули, 

б)обслужващите групите единици са решени в отделни модули – общи за две групи; 

5. Периметрална /атриумна/ схема: а) изцяло затворена, б) частично отворена. 

а.    б.  

в.    г.  

Фиг.16. Детски градини с различни обемно-пространствени композиционни схеми 

a) Павилионна схема - Детска градина, Китай, б) Периметрална схема - Детска градина, Хърватия,  

в) Полиблокова схема - Детска градина, Дания, г) Компактна схема - Детска градина, Австрия. 
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Полиблоковата е най – разпространената композиционна схема не само в 

българската практика. При нея обемите на отделните групови пространства и останалите 

функционални зони са ясно различими в архитектурната композиция. Тя може да бъде 

симетрична или асиметрична в зависимост от броя на групите, с определен ритъм и мащаб, 

съответстващ на съдържанието. Вътрешните комуникации варират от коридори до улици 

с атриумни уширения. Позволява по-дребен мащаб, разнообразен колорит и лесна 

ориентация за децата. Разновидност на полиблоковата е модулната композиционна схема. 

Характерна черта на тази схема е нейният незавършен характер и адаптивност – сградата 

може да нараства или намалява и съответно да бъде лесно реконструирана посредством 

добавяне или отнемане на модулни единици и по този начин да получава капацитет и 

състав, съответстващ на променилите се нужди. 
 

Изводи 
 

В резултат на анализа на функционалните елементи и взаимовръзките между тях,  

могат да бъдат направени изводи за пространствената организация на архитектурната 

среда в детските градини и да бъдат посочени основните тенденции в тази сфера: 
 

  Очевидно продиктуваната от здравно-хигиенните норми доктрина на сепариране на 

пространствата в детските градини, все повече отстъпва място на интеграцията на 

пространствата. Този принцип се наблюдава на различни нива: на ниво на груповите 

помещения чрез интеграция на пространствата за активни дейности и почивка, на ниво 

детска градина чрез интеграция на комуникационните и общи пространства и на ниво 

връзка на детската градина с пространството на двора и интегриране на откритите площи.  

Интеграцията на пространствата дава възможност и за провеждане на разнообразни 

занимания с различен брой участници. 

  Втората тенденция, неразривно свързана с първата, е многофункционалността на 

пространствата. Едно и също пространство може да се използва за различни цели в 

зависимост от предвидените дейности. Цели се избягване на площи с една единствена 

функция (например коридор) чрез осигуряване на възможности за насищането му с 

допълнителни функции. В този аспект твърде неикономично изглежда предвиждането на 

зали и кабинети с различно предназначение за кратковременно или епизодично ползване. 

Универсалните пространства са за предпочитане - така наречените многофункционални 

зали, които освен за спорт могат да се използват и за други дейности. Търси се не 

количествено нарастване на помещенията с появата на нови видове занимания, а 

качествено усъвършенстване на пространствата. 

  Универсалното използване на пространствата е свързано с една друга тенденция 

или принцип. Става въпрос за гъвкавост или адаптируемост на пространствата към 

различни функции. Този принцип с голяма сила се отнася до самите групови пространства, 

които трябва да се адаптират към различните възрастови групи, да бъдат максимално 

отворени към най-малките, полуотворени чрез различни разчленявания в средната 

възрастова група и с подчертан дидактичен характер в предучилищната. Използването на 

модулни елементи в мебелировката до голяма степен решава тези проблеми чрез 

заложените принципи на комбинативност. 

  Стремежът към организирането на многофункционални, максимално отворени и 

гъвкави пространства в някои детски градини се изразява в почти напълно премахване на 

статичните преградни елементи и организиране на отделни зони в сградата единствено 
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посредством мебели и подвижни стъклени или ажурни преградни елементи – предпоставка 

за монотонност и затруднения на децата. 

  Изнасяне извън пределите на детските градини на всички функции, които излишно 

оскъпяват строителството и експлоатацията. Въвеждане на съвременни системи за 

кетъринг от кухни майки, изнесени перални, прибори за сервиране за еднократна употреба. 
 

В резултат на проучването на обемно-пространствената структура на детските 

градини, могат да бъдат направени следните заключения: 
 

  Съвременните строителни технологии предлагат възможност за богати и 

разнообразни обемно пространствени решения на детските градини, сред които се 

открояват пет основни композиционни схеми: павилионна, компактна, полиблокова 

(секционна), модулна, периметрална (атриумна). 

  В България все още масово се прилага полиблоковата (секционна) композиционна 

схема, при която различните функционални групи са ясно разграничени и разпознаваеми в 

общия архитектурен образ. Все пак, през последните години, наред с традиционните за 

страната обемно-пространствени решения, се наблюдава търсене и на други възможности 

за пространствена организация на детските градини. 

  Композиционните схеми на детските градини в чуждата практика, в зависимост от 

конкретните условия – климатични особености, специфика на  терена, здравно-

педагогически изисквания и други, се отличават с голямо разнообразие, като се търси както 

разграничаване и сепариране на обемите, така и обединяването им в компактни структури.  

  Независимо от избраната композиционна схема, тенденциозно се търси 

възможността за къси връзки между отделните функционални елементи в сградата и малка 

комуникационна площ. 

 

 

4. АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ НА СРЕДАТА В ДЕТСКИТЕ 

ГРАДИНИ 
 

В тази част от труда са резюмирани основните принципи при изграждане на 

архитектурния образ и интериора на детските градини и са разгледани средствата за 

изграждане на интериорното пространство на помещенията обитавани от децата. 

Разгледаните в дисертационния труд примери от съвременната българската и 

чуждестранната практика позволяват да се откроят няколко основни тенденции в 

изграждане на архитектурния образ и интериора на детските градини, които могат да се 

резюмират в три основни принципа:  

 

 Тематичен.  

 Колористичен.   

 Екологичен. 
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Тематичен принцип 

Тематичният принцип (фиг.17) се изразява в създаване на увлекателни сценарии/ 

сюжети в архитектурната среда, наситени с приказни герои. Търсят се асоциации и 

метафори, близки до детската психика, които да направят образа на детските градини 

разпознаваем и създаващ положителни емоции. Съществуват различни подходи: от 

директното копиране и инкорпориране на познати образи от живата или неживата природа 

до пресъздаване на приказна среда, позната от виртуалната реалност на многобройните 

анимационни филми и приказки, предназначени за тази възраст. 

 

 

а.  б.  

в.             г.  

Фиг.17.Тематичен принцип при изграждане на архитектурния образ 

а) Метафора на приказен замък - Детска градина „Лори“, София, арх.Владимир Срадков, арх. Теодора 

Лиловска, б) Зооморфизъм – Детска градина, Германия, в) тема за къщата в интериора - AN Kindergarten, 

Япония, г) Тема за пещерата - Детска градина, Норвегия. 

Една от най-често използваните теми е тази за замъка. При това реализациите могат 

да препращат към конкретни исторически епохи и национални традиции или просто да 

използват познатите символи като стени, кулички, бойници и пр. Други, близки до детската 

психика са образът на малката  къща с двускатен покрив както и компоненти от света на 
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игрите (кубчета, лего, пъзел), обекти, с които лесно могат да се идентифицират 

емоционално. Темите, свързани с растителния или животинския свят също намират 

широко приложение както в екстериора, така и в интериорните решения на детските 

градини. Образувания като скали, пещери  и други от неживата природа също са предмет 

на интерпретация.  

Колористичен принцип 

Колористиката е принцип за използване на цвета, като средство за формообразуване. 

Цветът носи смислова, емоционална и естетическа информация. Той има силно 

въздействие върху физиологичното и психичното здраве на човека. Цветът и формата 

организират архитектурния образ и съдействат за неговото по-непосредствено 

възприемане. Цветът има важно значение и за ориентацията в архитектурната среда. 

Затова колористичният принцип намира широко приложение в изграждане на 

архитектурния образ на детските градини. Чрез цвета могат да бъдат откроени както 

функционални групи и елементи, така и различни детайли. В детските заведения той се 

използва за маркиране на по-едри повърхности и обеми  като обемите на груповите 

занимални или на по-дребни елементи, като конструкции, стени, врати и прозорци, 

обзавеждане и пр. (фиг.18). 

 

а.   б.  

в.  

Фиг.18. Колористичен принцип в изграждане на екстериора и интериора 

а) Дeтска градина „Els Colors”, Испания, б) Детска градина „Аленький Цветочек“, Русия,  в) Детска градина 

Escola Bressol, Испания. 
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Цветът е органично необходима визуална характеристика на средата за обитаване в 

т.ч. и на средата за обитаване за най-малките. Той е едно от основните средства за 

решаване на определени композиционни задачи в интериорното пространство на детските 

градини. Може да изгради определен ритъм, да разграничи функционално определени 

зони или да обедини пространствата, да подчертае или обезличи формите и обемите, да 

акцентира върху определен предмет или конструктивен елемент или да го замаскира. 

Цветът може да внесе повече или по-малко светлина и топлина в едно помещение. 

          Екологичен принцип 

            Екологичният принцип (фиг.19) залага както на пасивни средства за пестене на 

енергия (компактни обеми, подходяща ориентация и изолация, слънчеви пространства, 

слънцезащитни устройства), така и на активни средства за отопление и осветление чрез 

слънчеви колектори и фотоволтаични елементи. Тези принципи са налице и в редица 

проекти и реализации на детски градини в различни краища на света, в студен или горещ 

климат, като несъмнено оказват влияние върху архитектурния им образ. Наблюдава се и 

тенденция за по-съществено застъпване на екологични рециклируеми естествени 

материали като дървото в изграждане на детските градини. Тенденцията за използването 

на естествени рециклируеми материали, прилагането на меки естествени багри, 

използването на структури и елементи с аморфна форма, непосредствената връзка с 

природата, е застъпена и при решаване на интериорното пространство на сградите за 

отглеждане, възпитание и обучение на децата в предучилищна възраст. 

 

а.  

б.  в.  

Фиг.19. Екологичен принцип при изграждане на екстериора и интериора 

а) Детска градина Yellow Elephant, Полша, б) Детска градина, Бургас, Иво Петров архитекти, в) Детска 

градина, Италия. 
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          В изследването подробно са разгледани някои средства за постигане на 

емоционален и психологически климат в интериора на детските градини като цвета, 

текстурата и фактурата на материалите, осветлението и умелото мащабиране на 

пространството. Отбелязано е въздействието на различните цветове и материали (камък, 

дърво, стъкло, керамика, текстил) върху детската психика като са направени рекомендации 

за подходящото им използване в обитаваните от деца вътрешни пространства . 

Осветлението – естествено и изкуствено, е съществен фактор за начина, по който се 

възприема интериора. Светлината, един от важните компоненти на всяко помещение, има 

както функционално, така и емоционално значение. Осветлението може умело да 

моделира  вътрешното пространство, да изгради или разруши формата му, да му придаде 

желан характер и емоционално въздействие върху обитателите. 

При решаване на интериора,  от съществено значение е и архитектурният мащаб. За 

да бъде пространството възприемано по-лесно и усещано по-близко от детето, мащабът 

трябва да е съпоставен с детския.  Големите пространства са плашещи и чужди на малките 

обитатели, затова е целесъобразно разчленяването им посредством обемни елементи 

(малки къщички, кубове и др.), разделянето им с мебели или прегради, сепарирането им 

на различни кътове и зони, по-уютни и близки до децата.  

В интериора на детската градина е необходимо да се спазва единен подход при 

избора на всички негови компоненти, да се търсят балансирани комбинации между 

отделните елементи  (използваните материали и цветовото оформление, количеството и 

вида на осветлението,  елементите на обзавеждането и играчките), както и тяхното 

хармонично обвързване.  Прекаленото насищане на пространството води до бърза 

психическа умора и липса на концентрация. Стремежът е постигането на балансирано, 

функционално, гъвкаво, атрактивно, стимулиращо и обучаващо вътрешно пространство.  
 

Изводи 

Какъв да бъде архитектурният образ на детските градини – разпознаваем или 

абстрактен, спокоен или динамичен, монохромен или полихромен, екологичен или 

технологичен? Проведеният анализ показва, че решенията се търсят в различни посоки и 

всяко едно от тях има своите аргументи и привърженици. 

  Откроени са три основни подхода: тематичен, който залага на комуникативната 

форма, колористичен – който залага на абстрактната форма и цветовото открояване на 

различни елементи и детайли, и екологичен, който прокламира спокойствие и хармонично 

съжителство с природната среда. 

  Прилагането на всеки един от тези подходи зависи не само от предпочитанията на 

архитектите или съветите на психолозите, но също така от конкретната среда в която се 

разполагат детските заведения. Конкретните ситуации изискват по-динамични или по-

спокойни композиции, хармонично вписване или контрастно противопоставяне, 

подчинение на околното застрояване или необходимост от акцент.  

  В сравнение с предишни години прави впечатление, че обемите на детските градини 

са по-компактни. Задължителното открояване на функционалните групи, характерно за 

модернизма липсва в голяма част от съвременните решения. Разчита се на характерен 

обем, който се вписва органично както в гъсто застроена градска среда, така и в контекста 

на природната. Търсят се метафори, познати за детската психика, които да направят 

архитектурата разпознаваема за малките ползватели. 
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  Абстрактното изграждане на формата също има своите привърженици. Техните 

аргументи пак се основават на възпитанието на децата, но в посока на тяхното по-бързо 

приобщаване към средата на възрастните, към абстрактните форми, които са характерни 

за архитектурата на заобикалящата ни среда. Тук няма да открием символи и метафори 

или може би по-дълбоко закодирани такива.  

  Подобно на разнообразието при решаване на архитектурния образ, планирането на 

интериора на детските градини варира от меки и спокойни решения, близки до 

естествената природна среда, до изключително динамични и колоритни варианти. И тук 

могат да бъдат изведени три основни принципа: тематичен, колористичен и екологичен, 

всеки от които е възможно да бъде основа за създаването на уютна и същевременно с това 

атрактивна и стимулираща детските сетива среда. 

  Цветът участва активно при решаване на интериорното пространство на детските 

градини, като освен естетическо, той има и емоционално въздействие върху малките 

обитатели на сградата. Ето защо колоритът на различните пространства трябва да бъде 

съобразен с тяхното функционално предназначение. 

  Фактурата, текстурата и видът на материалите във вътрешното пространство също 

носят различни емоции и усещания, както при визуалното им възприемане, така и при 

физическия контакт с тях. Ето защо е препоръчително да бъдат съобразени със 

спецификата на помещението, за което са предвидени. Уютът и топлината на груповите 

пространства, обитавани от децата могат да бъдат постигнати с използването на 

естествени материали и повече текстил. 

  Върху емоционалното звучене на интериорното пространство влияние оказва и 

естественото и изкуствено осветление на помещенията, което освен функционална роля 

може да има и естетическа и декоративна функция. 

  Малките пространства и обеми са по-близки до психиката на подрастващите, по 

уютни и лесни за възприемане, поради което по-дребният, близък до децата мащаб е 

тенденциозно търсен в интериорите на детските градини. 

  Овладяването на вътрешното пространство на детските заведения, организирането 

на балансирана, функционална, гъвкава, атрактивна, стимулираща и обучаваща детска 

среда се постига посредством умелата и премерена комбинация между цветовете, 

материалите, осветлението и мебелите в интериора. 
 

 

 

5. НАСОКИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
 
 

Настоящият раздел обобщава основни принципи и практически насоки за 

планирането и проектирането на детски градини на база на проведения анализ и 

направените изводи, като ги представя в синтезиран вид с оглед по-удобното им 

ползване от лицата имащи интерес в тази област. 
 

Градоустройствени принципи 
  

Разположението на детските градини в селищната структура зависи от редица 

фактори между които: големина на населеното място, демографски характеристики, 

наличие на свободни терени с подходящи размери и екологични показатели, 

комуникационна достъпност, близост до обитаването. В последните години решаващ е 
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социалният фактор. Значителното разслоение на обществото в периода на преход от 

планова към пазарна икономика разширява спектъра на детските заведения и 

разнообразието на предлаганите услуги. Тази тенденция се отразява на капацитета и 

разположението на детските градини в градската структура. Капацитетът намалява за 

сметка на разнообразието, а градоустройствените ситуации значително се разширяват. 

Могат да се очертаят три основни принципа в това отношение: 
 

 Интеграция с местообитаването.  

 Интеграция с местоработата.  

 Интеграция по интереси. 

 

Интеграция с местообитаването 
  

Традиционното разположение на детските градини в близост до местоживеенето 

запазва водеща позиция. Предимствата на пешеходната достъпност са известни: удобство 

за родителите и пестене на време, създаване на социални контакти в извънучебно време, 

формиране на познанства в жилищната среда и в крайна сметка на устойчиви социални 

общности. Изграждането на затворени комплекси за постоянно обитаване също съдейства 

за подобно развитие, както и възможностите за използване на приземните нива на 

новопостроени жилищни сгради, които не са благоприятни за обитаване.  

Интеграция с местоработата  
 

Интеграцията на детските градини с местоработата на родителите също е социално 

обусловена. Редица водещи компании и фирми, с цел задържане на висококвалифицирана 

работна ръка, провеждат значителни социални програми за своите служители.  И тук 

основната цел е спокойствие и удобство за семействата и не на последно място 

осигуряване на подходяща сравнително еднородна социална среда за децата. Към тази 

категория могат да се отнесат всички ведомствени детски градини. В последните години 

подобна тенденция се наблюдава и в държавния/общинския сектор с цел пестене на 

време, спокойствие и по-успешна реализация на държавните служители. Пешеходният 

изохрон в този случай не е задължителен, но като правило близостта с работното място е 

предпочитана.  

Интеграция по интереси 
 

Интеграцията по интереси на детските градини (а именно предпочитанието на 

родителите към езикови или свързани с различни изкуства детски заведения, родителски 

кооперативи и други) също води до сегрегация на социални прослойки, които желаят да 

възпитат у своите деца определени ценности и да им осигурят подходящо социално 

обкръжение. Разположението на подобни детски градини може да бъде изключително 

разнообразно и не може да се обвързва с пешеходен изохрон. Възможна е всякакъв вид 

интеграция, както със жилищни структури, така и с обекти от сферата на обслужването и, 

разбира се, самостоятелно разположение в градската структура. Предимствата са 

културната съвместимост на семействата и съответно предпоставките за установяване на 

дълготрайни социални контакти както между децата, така и между техните родители. 

Недостатъците са изолацията/капсулирането на децата в еднородна среда, която може да 

доведе до затруднения в общуването и проблеми с адаптацията в непознато обкръжение. 
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Функционални принципи 
 

Функционалните принципи към проектирането на съвременните детски градини са 

резултат от развитието на обществото и настъпилите промени в учебно-възпитателния 

процес, които могат да се резюмират по следния начин: значително обогатяване на 

педагогическите ситуации и въвеждане на алтернативни форми, приоритет на 

индивидуалния подход към подрастващите, навлизане на съвременни технически 

средства за обучение, повишено внимание към физическата култура на децата.  

Тези тенденции се отразяват на функционалната структура на детските заведения 

чрез следните принципи:  

 Диференциация по възрастов признак на груповите пространства. 

 Многофункционалност/гъвкавост на пространствата.   

 Интеграция на пространствата. 

Диференциация по възрастов признак на груповите пространства    

Както вече беше споменато, в масовите детски градини децата условно могат да 

бъдат разделени в две възрастови групи: начална 3-5 години и предучилищна 5-7 години, 

в зависимост от психофизиологическото им развитие и характера на педагогическите 

ситуации. Двете възрастови групи се нуждаят от различна архитектурна среда: уютни 

пространства, сепарирани на малки интригуващи кътове за различни дейности за по-

малките и близки до училищната среда пространства за по-големите. 

Диференциация по възрастов признак трябва да се осигури и за откритите 

пространства на двора. Традиционното сепариране на двора на автономни площадки за 

отделните групи отдавна не е актуално. Необходима е интеграция и плавен преход между 

отделните зони: наситени с елементи за повишаване на двигателната активност за по-

малките и такива с обучаващи елементи за предучилищна възраст.  
 

Многофункционалност / гъвкавост на пространствата  

Функционалната универсалност на груповите пространства е принцип за 

съвместяване на различни функционални процеси, респективно – педагогически ситуации 

в рамките на определена квадратура. Многофункционалността на груповите пространства 

позволява в тях да се провеждат разнообразни по характер дейности. По този начин се 

постига икономия на площи поради факта, че отделните занимания не се провеждат 

паралелно, а последователно. За целта интериорното обзавеждане трябва да предоставя 

възможности за разнообразие и промяна на отделните функционални зони.  

Особено важна е многофункционалността на общите пространства. Дали е 

необходимо да се предвиждат отделни помещения за спорт, музика, занимания по езици 

или изкуство с епизодично използване или може да се предвиди едно универсално 

пространство? Дали утилитарното предназначение на комуникациите не трябва да бъде 

обогатено с допълнителни функции?  
 

Интеграция и преливане на пространствата 

Ефективното използване на площите на детските градини може да се усъвършенства 

чрез групиране на някои функции с цел избягване на дублиране на помещения и съответно 

редуциране на необходимите площи. Този принцип означава, че не е нужно всяка отделна 
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функция да се обособява в отделно помещение и да се тиражира многократно за всяка 

група. Интеграцията на общите пространства и плавното им преливане в различни 

функционални зони значително би разнообразило възможностите за 

многофункционалното им използване от различни по големина групи деца. 
 

Функционалните принципи в проектирането на съвременни детски градини целят 

намаляване на броя на помещенията с еднакви функции за сметка на увеличаване и 

обогатяване на общите пространства, създаване на адаптивни многофункционални 

пространства с възможности за разнообразни занимания с вариращ брой участници, 

ефективно използване на площите. 
 

Принципи на обемното изграждане 
 

Основна цел при избора на конкретна композиционна схема (павилионна, компактна, 

полиблокова, модулна, периметрална) е реализирането на оптимално организирана, 

безопасна, достъпна и здравословна детска среда. Постигането на тази цел е възможно 

посредством съобразяване с урбанистичния и архитектурен контекст на прилежащата 

среда и с природо-географските характеристики на населено място. Във всички случаи 

изборът на конкретна композиционна схема зависи от капацитета и функционалното 

съдържание на детските заведения. 
 

В архитектурната композиция на съвременните детски градини могат да бъдат 

очертани два основни принципа: 
 

 Разчлененост / модулност. 

 Компактност. 

 

Модулност  

Познатият постулат на модернизма  „Формата следва функцията“ намира широко 

приложение в обемното изграждане на детските заведения чрез повторението на основния 

функционален елемент - груповите пространства. Разчленяването на обемите позволява 

по-дребен мащаб и лесна ориентация, поетапно изграждане на сградите, възможност за 

добавяне на допълнителни модули и като негатив – известно еднообразие при многократно 

повторение. 
 

Компактност 

Противоположният подход е обусловен от идеите за устойчиво развитие: пестене на 

земя и енергия. Компактните обеми осигуряват благоприятно съотношение между кубатура 

и околна повърхнина, т.е. по-добри енергоспестяващи характеристики както за отопление, 

така и за охлаждане и минимизиране на вътрешните комуникации. Предвиждането на 

зимни градини или озеленени покриви не само подобрява микроклимата, но се отразява 

положително на качествата както на интериора, така и на околната среда.  
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Естетически принципи 
 

Естетическите принципи са свързани с психологическото възприемане на 

архитектурната среда на детските градини. Емоционалната реакция, положителна или 

отрицателна, зависи от закодираната в архитектурния образ информация, в случая 

предназначена преди всичко за въздействие върху детската психика. Това семиотично 

отношение към материалната среда обуславя два основни принципа в изграждането на 

архитектурния образ на детските заведения (с привърженици и в двете направления в 

проектантските среди) :  

 Тематичност. 

 Универсалност. 

Тематичност  

Тематичността, като подход за естетическо въздействие, разчита на вече утвърдени 

познания от детето, заложени в околната среда, приказките, анимациите. Изградената на 

този принцип архитектурна среда трябва да създава определени сценарии, в които се 

развива даден сюжет, да насити средата с приказни герои и елементи от виртуалната 

реалност. Образите на къщи, замъци, пещери пресъздават една паралелна реалност, 

която ситуира детето в приказен свят.  

Тематичността може да носи и познавателен характер на средата. Тя следва да 

предизвиква интерес и като цяло, и в детайли. Използването на различни геометрични 

фигури, разнообразна палитра от цветове, подходящи материали и елементи от живата и 

неживата природа са предмет на ежедневно възприятие и обогатяват познанията на 

подрастващите. По тези причини особено значение в естетическото въздействие на 

средата на детските градини има цветовото оформление, което се препоръчва да бъде 

използвано както в интериора, така и в екстериора. Цветът е важен фактор и за 

ориентация, който прави разпознаваем образа на детската градина в заобикалящата 

монохромна среда или акцентира на различните кътове в пространството на интериора. 
 

Универсалност / конвенционалност 

Универсалността като принцип залага на утвърдени абстрактни образи, които могат 

да бъдат присъщи на сгради с различно предназначение. Този подход се съобразява с 

характерните особености на различни стилови направления, например на модернизма или 

минимализма, понякога дори на деконструктивизма. Екологичното направление също 

борави с универсален инструментариум, чието приложение в детските градини е обогатено 

с различно оцветяване на засенчващите устройства или с метафори от живата природа 

като окачени фасади.  
 

Посочените принципи могат да бъдат илюстрирани със следния теоретичен модел на 

съвременната детска градина (Фиг.20): 

 



39 
 

 

 

Фиг. 20 Теоретичен модел а детска градина 

Въплъщаването на теоретичния модел в практиката налага формулирането на някои 

основни насоки, ориентирани към проектантите на детски градини в страната, както и към 

законодателната администрация в сферата на предучилищното образование. Те имат за 

цел усъвършенстване на проектите и актуализиране на нормативните документи в 

съответствие със съвременните тенденции при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на сградите за отглеждане, възпитание и обучение на деца в 

предучилищна възраст. 
 

Насоки, свързани с интеграцията 
 

   Интегрирането на детските градини с обекти с различно функционално 

предназначение е препоръчително поради редица преимущества при подобни решения: 

обогатяване с дейности и функции, организиране на комплексна, полифункционална, 

гъвкава и вариабилна детска среда, непосредствена близост до местообитаването или 

местоработата, ефективно използване на материалната база на различни обекти, 

съвместяване на обслужващи функции, което води до икономия на площи, специализирано 

оборудване и обслужващ персонал. 

   Детските градини могат да се интегрират с многофамилни жилищни сгради, 

жилищни комплекси от затворен тип, общежития, хотели и ваканционни комплекси, 
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училища, административни и бизнес сгради / центрове. Възможно е да се разполагат както 

в приземните етажи на съответните сгради, така и на територията на прилежащите имоти. 

   Интеграцията на детските заведения с обекти от сферата на обитаването, 

образованието, отдиха и други е възможна само при съблюдаване на регламентираните в 

наредбите санитарно-хигиенни изисквания към терена и достъпността на средата.  

   Интеграционният процес е свързан с редуциране на капацитета и функционалното 

съдържание на детските градини. В тези случаи е достатъчно предвиждане на 

необходимите според капацитета групови помещения и открити пространства. Общи и 

обслужващи пространства не се предвиждат защото могат да ползват базата на обектите, 

към които се интегрират.  

   За осигуряване на безопасността на децата в предучилищна възраст откритите 

пространства трябва да бъдат сепарирани и защитени от достъп на външни лица или по-

големи деца при интеграция с учебни заведения чрез подходящи ограждения, зелени 

пояси и бариери, моделиране на релефа и др. 

   Интеграционната политика включва и епизодично ползване на материална база на 

здравни, културни, търговски и спортни обекти, паркове, градини и други за провеждане на 

различни мероприятия и тържества, за изграждане на физическата и духовна култура на 

децата в предучилищна възраст. 
 

Функционални насоки 

   Различен подход при организацията на архитектурната среда на груповите 

помещения за двете възрастови групи /3-5 години/ и предучилищна /6-7 години/. В 

подготвителната група е необходимо пространството да се раздели на няколко зони: за 

тихи занимания, за шумни игри и за следобедна почивка, които се обзавеждат по различен 

начин.  Трите зони трябва да бъдат както функционално сепарирани, така и интегрирани в 

общото пространство.  

   В предучилищните групи вниманието следва да бъде насочено към доминиращия 

дидактически процес. Тук архитектурната среда също е нужно да се третира 

многофункционално. Необходимо е както фронтално обзавеждане с фокус към учебната 

дъска и медийното обзавеждане, така и по-непринудена обстановка с възможности за 

почивка в следобедните часове. Мебелировката е гъвкава и позволява прегрупиране на 

местата за различните педагогически ситуации и занимания на групи с различен числен 

състав. 

   Препоръчва се организация на груповите пространства на едно ниво в общо 

многофункционално пространство с възможности за сепариране. Проектирането на 

основните функционални зони (занимания-почивка) в две отделни помещения създава 

благоприятни условия за следобеден сън и облекчава работата на персонала, но е 

предпоставка за неефективно ползване на площите в груповото пространство. 

Планирането на основните функционални зони на две нива не се препоръчва защото е 

предпоставка за инциденти сред децата, затруднения за персонала и неефективно 

оползотворяване на пространството. 

   С цел намаляване на квадратурите и ефективното използване на площите, е 

целесъобразно обединяване на санитарните възли за две групи. По този начин е възможно 

да се обособят санитарни възли за децата от различен пол и за тези с двигателни 

проблеми без преразход на площи и ресурси. 
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   Интеграцията на гардеробните помещения с коридорите е препоръчителна не само 

от съображения за икономия на площи. Подобни решения биха осмислили 

комуникационните пространства и подобрили естетическото им въздействие. 

   Евентуално предвиждане на общо помещение за хранене на всички групи с 

непосредствена връзка с кухнята, особено при детските заведения с малък капацитет. Така 

би отпаднал кухненският офис към всяка една от групите. 

   Отпадане на чисто утилитарното предназначение на комуникационните площи 

посредством обогатяването им с различни функции и трансформация на 

комуникационните елементи в многофункционална атрактивна част от общите 

пространства. 

 

 

 

 

               б.                                                                                                                                              в. 

Фиг.21. Схеми на организация на груповите пространства на едно ниво: 

а) Групови пространства със самостоятелно обособени към всяка група обслужващи зони 

б) Групови пространства, при които две съседни групи ползват общи обслужващи зони, организирани към 

общата комуникационна площ. 

в) Групови пространства, при които две съседни групи ползват общи обслужващи зони, вместени между 

помещенията на групите.  

 

 

   Интеграция на специализираните пространства за общо ползване, както помежду 

им, така и с комуникационните пространства. Гъвкаво използване чрез възможности за 

сепариране на отделни кътове. 

   Многофункционалност на общите пространства. Планиране на по-малко на брой 

многофункционални помещения/пространства за провеждане на различни дейности и 

занимания с възможност за сепариране на отделни тематични зони или организиране на 

група от специализирани пространства за общо ползване с възможност за пространствено 

обединяване при необходимост от по-голяма площ. 
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Фиг.22. Схеми на организация на груповите пространства на две нива: 

а) Групови пространства със самостоятелно обособени към всяка група обслужващи зони. 

б) Групови пространства със самостоятелно обособени към всяка група обслужващи зони и гардероби в 

комуникационната площ. 

в) Групови пространства, при които две съседни групи ползват общи обслужващи зони, организирани към 

общата комуникационна площ.  
 

   Оптимизиране на площите и освобождаване на сградата от неефективно ползвани 

пространства чрез: 

- Централизиране на стопанските функции (особено при детските градини с малък 

капацитет). 

- Изнасяне на част от административните функции извън сградата на детската 

градина, чрез аутсорсинг фирми за извършване на счетоводна дейност или 

интеграция с обекти от системата на здравеопазването. 

   Постигане на оптимална и балансирана комбинация между застроената площ 

(сграда/сгради) и всички компоненти на незастроената площ  (съоръжения за игра, 

елементи за обзавеждане, настилки, растителност и свободно пространство). 

   Интеграция и преливане на външните и вътрешни пространства в търсене на 

максимален контакт с природата. Проектиране на полуоткрити зони (под еркери, навеси, 

козирки и други), позволяващи децата да имат различни занимания на открито. 

   Оползотворяване площта на терасите (в т.ч. и покривите-тераси) като площадки за 

различни игри и занимания - открити класни стаи. 

   Разнообразие, многофункционалност, адаптивност и безопасност на площадките 

за игра, като в допълнение към тях е препоръчително да се предвиди мини 

многофункционално игрище за практикуване на различни видове спорт, природен кът с 

опитна градина, както и площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата 

(БДП). 

   Организиране на достъпна външна архитектурна среда. 

   Осигуряване на необходимия брой паркоместа и стоянки за велосипеди и 

предвиждане на бързи и удобни външни комуникационни връзки. 
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   Обособяване на стопанска зона с удобен автомобилен достъп за зареждане и 

изнасяне на бельо и отпадъци с площ според степента на централизация на обслужващите 

функции. 
 

Функционалният модел на съвременната детска градина залага на приложение на 

основните принципи: многофункционалност, гъвкавост, адаптивност, интеграция, 

диференциация, ефективно използване на площите (Фиг. 23). 

 

 

    
 

 

 

1. ГРУПА – ЗАНИМАЛНЯ+СПАЛНЯ         

1а.   ГАРДЕРОБ 

1б.  САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ 

1в.   ОФИС 

2.  АДМИНИСТРАЦИЯ 

3. МЕДИЦИНСКИ К-Т 

4.  МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА             

4а.   СКЛАД 

4б. САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ 

5.  КУХНЯ 

6.  ПЕРАЛНЯ 

7.  МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРОСТРАНСТВО  

       / КОМУНИКАЦИЯ 

 

Фиг.23. Функционален модел на детска градина 

 

Обемно-пространствени насоки 

   Оптимални условия за организация на пространствата и за комфортно обитаване, 

при съобразяване с характеристиките на климата в България и изискванията на 

нормативната база, осигуряват полиблоковата и модулната композиционна схема. Те 

разполагат и с това предимство, че са отворени за присъединяване на допълнителни 

модули при увеличаване на капацитета, както и за приложение на модулите при 

реконструкция на съществуващи детски градини.  

   Павилионната схема, при която отделните функционални елементи са изградени 

самостоятелно е подходяща за южните райони с по-топъл климат. От съображения за 

енергоефективност и оптимално използване на терените за застрояване не е приложима 
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в урбанизираните територии. При по-голям капацитет вътрешните комуникации нарастват, 

което води до неудобства в експлоатацията и разхищение на средства. При детски градини 

с малък капацитет, е възможна и компактната схема, при която многофункционалните 

пространствата за общо ползване представляват композиционен център. 

   Поради климатичните условия в страната, необходимостта от оптимална 

ориентация на помещенията обитавани от децата и потребността от достатъчно ослънчена 

дворна площ, периметралната композиционна схема е по-скоро изключение и би довела 

до редица компромисни решения при организацията на функционалните елементи. 

 

Естетически насоки (архитектурен образ и интериор) 

Архитектурен образ 
 

При следване на основните принципи за формиране на архитектурния облик на 

сградата – тематичен, колористичен и екологичен, целта е постигане на следните 

приоритети: 

  Съобразяване с контекста на архитектурната среда, отразяване на регионалната 

специфика и търсене на индивидуалност. 

  Стремеж посредством архитектурния образ сградата да отразява своята функция, 

връзката си с децата и техния детски мащаб. 

  Постигане на атрактивен, запомнящ се и характерен архитектурен образ, лесно 

разпознаваем и отговарящ на психологията на децата. Това може да стане посредством 

подходящото подбиране на материали, цветове, текстури и орнаменти, тяхното единство 

или пък контраст. 

  Използване на рециклирани материали, на екологични алтернативи на 

конвенционалните продукти. 

 

Интериор 

   Обзавеждане на груповите помещения с мебели, чиито размери отговарят на 

антропометричните характеристики на децата от съответната възраст (БДС 8478:1988) 

или могат да се коригират във височина.  Използването на еднакви мебели от всички 

възрастови групи е нецелесъобразно и може да доведе до гръбначни изкривявания, 

нарушения в зрението на децата и други. 

   Обзавеждане с многофункционални, леки и удобни мебели, даващи възможност 

за лесна реорганизация на пространствата и обособяване на различни зони/тематични 

кътове според конкретните нужди и интереси. 

   Внедряване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в 

предучилищното образование. 

   Различно третиране на груповите пространства на различните възрастови групи. 

Търсене на характерност и индивидуалност, така че помещението да е лесно 

разпознаваемо, да предизвиква определени асоциации и да създава чувство за част от 

малка общност. 

   Умело и премерено комбиниране и съчетаване на форми, цветове, материали, 

фактури, текстури и мебелировка с цел осигуряване на психологически комфорт у 

подрастващите. 

   Гладка фактура на стените, позволяваща лесно почистване. 
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   Топъл под с противохлъзгаща настилка, с висока степен на износоустойчивост и 

лесна за почистване. 

   Текстил за създаване на уют в помещенията с възможност за периодично изпиране. 

   Осигурено естествено и изкуствено осветление съобразно нормативните 

изисквания. 

   Отопление, вентилация и климатизация за осигуряване оптималните параметри на 

микроклимата в помещенията.  

 

Други 
 

Енергийна ефективност 
 

Постигане на енергоефективна архитектура посредством т.н. пасивни или активни 

слънчеви системи за преобразуването на слънчевата радиация в топлинна или 

електрическа енергия. 

  Оптимална ориентация на жилищните единици на групите. Най-благоприятната 

посока за занималнята + спалнята е юг. 

  Компактни обеми. 

  Съвременни материали и технологии за ефективна топлоизолация. 

  Използване на допълнителни технически устройства за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлинна или електрическа, а именно слънчеви колектори и 

фотоволтаици. 

Насоки при реконструкция и модернизация на съществуващата материална 

база 
 

При реконструкция и модернизация на съществуващата материална база могат да 

бъдат обобщени следните основни насоки: 

   С цел повишаване енергийната ефективност на сградите на детските градини и 

максималното им доближаване до т.н. „пасивни сгради“: 

-  подмяна на старата дограма със съвременни решения предлагащи по-добра топло- 

и звукоизолация; 

-  предвиждане на допълнителна топлоизолация; 

-  повишаване енергийната ефективност на сградите и с помощта на т.н. ЕСКО 

компании – специализирани в предлагането на енергоефективни услуги. 

-  предвиждане на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) за добиване на топлинна 

и електроенергия. 

-  монтиране на ефективни засенчващи устройства. 

   За организиране на достъпна архитектурна среда отговаряща на съвременните 

изисквания – изграждане на асансьори, подемници, рампи, платформи и т.н. 

   С оглед подобряване на микроклимата в детските градини, разположени в 

интензивно застроените градски части или в близост до източници на замърсяване и шум, 

да се предвидят средства за понижаване на нивото на шума, подобряване на качествата 

на въздуха, засенчване или насочване на слънчевата светлина, превенция срещу силни 

ветрове посредством различни съвременни методи за защита. 

   За подобряване на акустичния комфорт в обитаваните помещенията да се 

предвиди добра звукоизолация за превенция както от външни източници на шум, така и 

редуциращи шумовото натоварване от обитателите. 
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   Организиране на тематични кътове в груповите помещения с мобилни мебели и 

леки прегради. 

   Търсене на възможности за обединяване на пространствата на специализираните 

зали с общите пространства и комуникации. 

   Разширение не само чрез добавяне на нови групови пространства, но и чрез 

изграждане на просторни общи многофункционални комуникационни пространства (зимни 

градини и атриуми и др.). 

 

Организационни насоки 
 

   Ефективност на бъдещото използване. При планиране местоположението на 

детските градини, с цел ефективно бъдещо използване на сградите, е необходимо 

детайлно проучване на характеристиките на съответното населено място/район/квартал – 

демографска структура, брой деца и пр. Резултатите от такова проучване биха 

гарантирали капацитет на детското заведение, отговарящ на характеристиките на 

населеното място. 

   Граждански мониторинг и възможност за обществено обсъждане на въпроси и 

проблеми свързани с детските заведения. 

   Привличане на извънбюджетни средства, т.е. осигуряване на финансиране на база 

публично-частни партньорства или фирми, проявили интерес към инвестиране. 

 

Изведените принципи и практически насоки за проектиране на детски градини са 

основа както за подобряването на състоянието на материалната база в страната, така и на 

усъвършенстване проектирането, изграждането и експлоатацията на новите обекти в 

областта на предучилищното образование. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В непрестанно променящия се динамичен информационен и глобален съвременен 

свят, както и в условията на променена обстановка в страната (пазарно ориентирана 

икономика, демократично управление, глобализация, социална и икономическа 

фрагментация на обществото и пр.), проблематиката на детските градини в България е и 

ще продължава да бъде актуална и дискусионна в търсенето на оптимална среда за 

отглеждане, обучение, възпитание и социализация на децата в предучилищна възраст.  

Настоящият труд е обзорен преглед и анализ на тази проблематика. Той разглежда: 

- Социално-икономическите, педагогическите, психологическите, санитарно-

хигиенните и градоустройствените фактори и изисквания, оказващи влияние върху 

детските градини – класификация и капацитет, законова и нормативна база, физически и 

психологически характеристики на децата от различните възрастови групи, видове 

дейности и съвременни методи на педагогическо взаимодействие, параметри на 

микроклимата, местоположение и възможност за интеграция. 

- Съвременните тенденции при проектирането и изграждането на сградите за 

предучилищно образование, включващи локализирането на обектите в селищната 
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структура и интеграционните процеси, обемно-пространственото решение на сградите, 

функционалната структура и вплетените в нея функционални елементи, архитектурния 

образ, интериора и организацията на двора.  

На база на проведения анализ на българския и чуждестранен опит са синтезирани 

съвременни принципи при организацията на средата за обитаване за децата в 

предучилищна възраст и са изведени основни насоки за проектиране, изисквания и 

препоръки към интериора и екстериора на детските градини - важно условие за 

реализацията на успешни модели за формирането на детската среда.  

В дисертационния труд проблемите свързани с детските заведения са обхванати и 

систематизирани в различни направления: нормативни, педагогически, 

градоустройствени, функционални, интериорни и екстериорни, като са приложени два 

основни изследователски подхода – анализ и синтез.  
 

Приноси 
 

Основните приноси от дисертационния труд могат да се формулират в два аспекта: 

Научно-теоретически и научно-приложен.  

Научно-теоретически аспект. 
 

От направената разработка е възможно да бъдат откроени следните научно-

теоретически приноси: 

- Изяснени са и са систематизирани основни социално-икономически, педагогически, 

психологически, санитарно-хигиенни и градоустройствени фактори и изисквания, които 

оказват влияние върху проектирането и изграждането на съвременните  детски градини. 

- Актуализирана е класификацията на детските градини в страната в съответствие с 

действащите нормативни документи и съвременните модели за отглеждане, възпитание и 

обучение на децата в предучилищна възраст. 

- Изяснен е функционалния модел на детските заведения и са определени главните 

функционални елементи в структурата на съвременните детски градини (групови 

пространства, общи пространства и комуникации, обслужващи пространства, открити и 

полуоткрити пространства). 

- Предложена е класификация на основните типове обемно-пространствени 

композиционни схеми според съвременните тенденции за проектиране на сгради за 

предучилищно обучение (павилионна, компактна, полиблокова, модулна и периметрална). 

- Формулирани са водещи принципи при изграждане на архитектурния образ и 

интериора (тематичен, колористичен, екологичен), както и на дворното пространство на 

съвременните детски градини. 
 

Научно-приложен аспект. 
 

Като практически принос на труда може да бъде посочено разработването на насоки 

за проектиране, изграждане и експлоатация на детските градини в следните основни 

аспекти: градоустройство, функционална структура, обемно-пространствено решение, 

архитектурен образ, организация на двора, интериор, организационна структура и други. 

База за разработването на тези насоки са детайлното проучване и анализиране на 

българския и чуждестранен опит, проведената сред педагози работещи в сферата на 

предучилищното образование в страната анкета и синтезирането на основни принципи и 

подходи при планирането, изграждането и организацията на средата за деца в 

предучилищна възраст. 
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Приложение 
 

Трудът може да намери приложение в следните направления: 

- Като теоретичен и приложен материал при обучението на студенти и повишаването 

на квалификацията на специалисти по архитектура, интериорен дизайн, педагогика и 

други, които проявяват интерес в областта на планирането, проектирането и 

експлоатацията на сградите за предучилищно образование. 

- Като справочен източник, включващ насоки за проектиране на детски градини, за 

управляващи, специалисти и педагози, работещи в сферата на предучилищното 

образование. 

- Като основа за усъвършенстване на нормативните документи, свързани с 

проектирането, изграждането и експлоатацията на детските градини.  
 

Насоки за бъдещи изследвания  
 

Логичното продължение на работата по труда може да бъде насочено към следните 

аспекти: 

- Предложения за нови нормативни документи за проектиране с конкретизиране на 

съответни параметри.  

- Интериор на детските градини – оразмеряване и обзавеждане на отделните 

функционални елементи. 

- Оптимизация на общите пространства и обслужващите елементи – прецизиране на 

техните оптималните площи в зависимост от капацитета на сградата. 

- Организация на двора – детайлна разработка на отделните функционални 

елементи, оразмеряване и обзавеждане. 

- Реконструкция на съществуващата материална база – ефективни и икономични 

решения за осъвременяване на детските градини в страната в съзвучие със съвременните 

потребности. 

 

 

 

 

Настоящата разработка е една основа за формирането на съвременна концепция за 

сградите за отглеждане, обучение, възпитание и социализация на децата в предучилищна 

възраст и предпоставка за организирането на оптимална (безопасна, достъпна, обучаваща 

и атрактивна) среда за малките обитатели на детските градини – важен фактор за тяхното 

физическо, психологическо и емоционално развитие и тяхната успешна бъдеща 

реализация в обществото защото „ВСИЧКО, което трябва да зная, съм научил в 

детската градина. Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се науча как да 

живея, какво да правя, как да се държа, съм усвоил в детската градина. Мъдростта не 

е горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската 

площадка в предучилищната група.“ 

Робърт Фулам 
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