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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Двадесетият век – векът на промишления напредък, векът на 
комуникациите и технологичния оптимизъм смали Земята, направи я 
обозрима и даде нова гледна точка за процесите върху нея. 
Всеобхватността на новата оптика направи възможно да се видят 
нещата в тяхната цялост и взаимовръзка, да се осъзнае 
необходимостта от съхраняване на крехкото равновесие върху 
планетата, при все по-ускоряващото се развитие на човешката 
цивилизация. 

В настоящата книга е направен опит да се очертае теоретичното 
поле на урбанизма като относително нова професия, но вече с век и 
половина история. Обектът на дейност на урбанизма са човешките 
поселения в цялост  и градът в частност, които като жизнена среда на 
човека са сложни и разнолики структури, при това необособени, 
неразривно свързани с природата, зависещи от нея, но и стимулиращи 
икономическите процеси, захранващи човешката цивилизация.  

Градът от една страна е рожба, дете на човешката култура, но от 
друга страна е и неин създател, неин родител. Като най-сложен 
пространствен и антропологичен феномен, той не може да бъде 
обхванат интелектуално наведнъж, в едно цяло, той не е обозрим 
едноактно, както отделният предмет или сграда. 

Поставя се въпросът – как този сложен обект да се проучва, 
анализира, диагностицира, планира, строи, управлява.  

В книгата е направен опит да се дефинира градът, да се опишат 
различните възможности за анализ, различните похвати за неговото 
планиране. В случая тези подходи не са разгледани изчерпателно, а са 
показани конспектно - в тяхната цялост, специфика и взаимодействие.  

Градът може да се разглежда от различни гледни точки – 
икономическа, демографска, транспортна, функционална, хуманитарна, 
политическа, етнографска... Проблемът е как да се определят най-
важните и най-необходими изследователски “разрези”, как да се сглоби 
адекватен модел на града, как да се използва той за достоверен анализ 
и без да се загуби същественото, без да се игнорира съвременната му 
проблематика,  да се планира неговото бъдещо развитие. При това, 
новият век ни налага да пренасочим мислите си от функционалното, 
машинното, рационалното – към човешкото, ирационалното, 
душевното, задължава ни да обогатим погледа си върху града, да 
намерим и разкрием в него културните му и душевни аспекти. 

В книгата са дефинирани основните термини, използвани в 
урбанизма като една относително нова наука, положени са отправните 
точки за разбиране на явленията в урбанизма, като ядро на 
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специфични познания. Показани са връзките на урбанизма с другите 
науки. 

Книгата е предназначена за студентите по урбанизъм в 
Архитектурния факултет и представя основния лекционен материал по 
курса “Теория на урбанизма”. Това определя нейната структура и 
съдържание, тя е в паралелна близост с лекционния курс по 
“Градоустройство” и е последвана в по-горните курсове от отделни 
дисциплини по различните профили на урбанистичната дейност. В 
същото време тя може да се ползва и от студентите по архитектура, 
както и от колегите от практиката, работещи в сферата на 
устройственото планиране.  

Като първи опит да се изгради цялостна представа за спецификата 
на урбанистичната дейност, тя безспорно се нуждае от развитие и 
авторът ще бъде благодарен за всички бележки и препоръки по 
нейното съдържание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 5 

 

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. URBANUS, 
УРБАНИЗАЦИЯ, УРБАНИЗЪМ, УРБАНИСТ, 
ПЛАНИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, 
ГРАДОУСТРОЙСТВО. ДРУГИ ПОНЯТИЯ. 

 
 

Поява, развитие и еволюция на понятията в урбанизма.  
Понятията, използвани в ежедневния език и в научната област, 

еволюират и се развиват. Те имат собствен живот, появяват се в 
момент  на необходимост от обозначаване на ново явление, нов факт, 
ново направление в науката или практиката. В своето развитие, 
понятието се обогатява или изчиства, придобива еднозначно или 
многозначно звучене, ражда нови термини, нови понятия – или се 
загубва, изчезва. Тоест, то следва и покрива развитието на съответното 
направление в науката.  

От друга страна, то няма ясно фиксирани граници, има така да се 
каже “поле” на обозначаване, което е с плуващи и преливащи граници. 

От трета страна, в практиките на различните научни общности или 
държави тези понятия имат различно тълкувание, различно 
обозначаване. 

Също така се оказва, че в някои области или дейности в 
българската практика и теория  все още няма точни думи, които да ги 
определят по адекватен начин, така както е в развитите страни. 

Поради това, още в началото ще се опитаме да фиксираме за 
нашите цели значенията на някои базови понятия. 

 
 
 

Urbanus 
 
Урбанизация, урбанизъм, урбанистичен, урбанистика, урбанитет – 

общият корен на всички тези термини и понятия – “урбан“, произхожда 
от латинското “urbanus” – град, крепост, полис, изисканост, бонтон и 
означава всичко онова, което засяга града, характеризира града като 
опозиция на селото, на аграрното, на първичното. В самото си начало 
терминът “урбанизира” е означавал “прави вежлив”, тоест обозначава 
процеса на преобразуването на нещо в по-изискано, по-изтънчено. 
Съвременният смисъл на понятието – “да се придава градски 
характер”, “да се превръща в град”, се е появил във втората половина 
на 19 век, когато градът става обект на специални проучвания и то 
свързани най-вече със социалните и териториални последствия на 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 6 

промишлената революция. Но и в по-късни времена, първоначалното 
значение на понятието е повлияло и досега на начина на осмисляне на 
селото и града, на селското и градското като два противоположни 
образа, съществуващи в дихотомия: 

- селото е мястото на истината, на традицията, на природния 
начин на живот, на опознаваемите, обозримите общности, 
обединени от общи традиционни ценности. 

- градът е мястото на цивилизацията, на изтънчеността, на 
вежливостта, на активността, на свободата и промените. Но 
градът е и мястото на отчуждението, на разпадането на 
традиционните общности. Той е мястото на парите и закона, на 
богатството и разкоша, на тълпата и масите, на мобилността и 
изолацията. 

Това са две противопоставени социокултурни системи, едната от 
които – селото, се разрушава под въздействието на 
индустриализацията, а другата – градът, се развива. Едната е 
патриархалния образ на доиндустриалните общества, другата е 
агресивната рожба на индустриалната революция. 

 
 
 

Урбанизация  
 
Най-общо казано, урбанизацията е термин, с който се обозначава 

повишаването на ролята на градовете и градския начин на живот в 
съвременната цивилизация. 

Този процес има две страни, две лица: 
- социално – концентрация на населението в градовете или 

градските агломерации, повсеместно доминиране на градския 
начин на живот, концентрация на труда, специализация на труда, 
формализиране на човешките взаимоотношения. 

- пространствено – увеличаване на територията на градовете, 
увеличаване на плътността на усвояване на тяхната среда, 
развитие на транспортните системи. Пространствена проява на 
урбанизацията е и процесът на създаване на нови градове или 
превръщане на селата в градове. 

Проследявайки историческото развитие на процеса, можем да 
говорим за пет стадия на урбанизацията. 

 
Първият стадий на урбанизацията започва фактически с 

историята на градовете, с тяхното раждане. Тяхната поява се дължи на 
първия скок в развитието на човешката цивилизация – началото на 
уседналата земеделска и животновъдна дейност.  
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Първите градове се появяват около 1000 години след 
земеделската революция. Например в Шумер земеделската революция 
е от 5000 години преди Новата ера, а първият известен град в тази 
област е Ериду – възникнал там хиляда години по-късно. Към 3500 
година преди Новата ера в Шумер са налице вече редица градове - Ур, 
Урук, Лагаш, Киш, Ниппур. По същото време са възникнали градовете и 
в Египет, а към третото хилядолетие преди Новата ера и в Близкия 
Изток. От второто хилядолетие преди Новата ера датират градовете в 
Средиземноморието, в същия период са възникнали градовете и в 
Китай. Градовете в Предколумбова Америка са възникнали в първото 
хилядолетие преди Новата ера, докато в Африка и Северна Европа те 
се появяват значително по-късно - в първото хилядолетие след Новата 
ера. 

Първата урбанизация остава ограничена. Слабата продуктивност 
на земята ограничава числото на хората, които тя може да изхранва, 
без да участват в земеделските работи. Тяхната част в началото е 
твърде малка – 1 до 2% и не е била повече от 5%. В зоните на старите 
цивилизации – Средиземноморието или Китай – пропорцията остава 
генерално около 10% и никога не надхвърля 20%. Тъй като транспортът 
тогава е труден, градовете могат да разчитат само на близките села и 
на ограничен в периметъра си изхранващ ги селскостопански пояс. 
Това ограничава техния ръст и те са малки спрямо сегашните мащаби. 
Само морските райони и пристанищата надхвърлят това ограничение. 
Например във вековете преди индустриалната революция градовете на 
Холандия са били вече сравнително големи, а частта на градското и 
население е била почти наполовина от цялото. 

 
Вторият стадий, този на същинската урбанизация, е свързан с 

промишлената революция, която води началото си от 18 век. 
Промишлената революция по начало е свързана с откриването на 
парната машина и възможността от това за концентриране на 
промишлените дейности. Обществото започва да се развива под знака 
на формулата “концентрация на труда = ефективност”. Развитието на 
промишлеността и новите технологии водят от една страна до 
паралелен напредък в транспорта с появата на железниците, а от 
друга, до усъвършенстване на земеделското производство. Това дава 
възможност за освобождаване на работна ръка от селскостопанските 
зони, която новите промишлени центрове поемат. Това води до много 
бързо разширяване на териториите на градовете с нови жилищни и 
промишлени зони, което бидейки безсистемно в първите десетилетия, 
води до криза в тяхното екологическо състояние. В същото време 
развитието на транспорта разширява областите, от които градовете се 
изхранват със селскостопанска продукция и подсигурява техния 
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растеж. Разширяват се и зоните, в които градовете могат да продават 
своите фабрични продукти. 

Урбанизацията се провежда бързо в развитите  в тоя момент 
страни, които с нарастващ темп  ускоряват своя напредък. Населението 
на градовете навсякъде в тях преминава 50%  към края на 19 век, а в 
Англия достига до 75%.  

След едно поколение, разширяването на градовете в по-
напредналите страни показва тенденция на забавяне, но общото 
развитие на урбанизацията не спира, тя просто приема други форми. Тя 
се изявява повече чрез социалните и културни трансформации на 
живота в градовете. Установява са т. нар. “градски начин на живот”, 
масовизиран и усреднен по своя характер, появяват се жилищните 
комплекси, нараства значението на крайградските зони, развиват се 
близкоразположените селища като сателитни градове. Нараства 
ролята на транспорта и чрез него големите градове разпростират 
своето влияние извънмерно - и в околните, неурбанизирани 
селскостопански зони. 

В страните от третия свят урбанизацията се ускорява през 
петдесетте години на двадесетия век. От 1800 до към 1950 год. делът 
на гражданите в тези страни не е повече от 8 до 15%. Но към 1980 год. 
той достига 28%, през 2000 год. е вече 41%, като се очаква да достигне 
57% през 2025 год. Еволюцията в тях се различава от тази в 
индустриалните страни със своята бруталност и радикалност. И именно 
в големите страни от третия свят стихийно се развиват градове с много 
повече от един милион жители, в които живеят над 35% от населението 
на страните. Този темп продължава и сега и води до сериозни 
диспропорции – градове-гиганти сред слабо развити региони. В книгата 
си “Речник на бъдещето”, Жак Атали твърди, че в близките 10-15 
години най-големите 12 града в света ще бъдат градовете-гиганти на 
третия свят и на развиващите се страни, докато от развитите страни в 
тази група ще остане само Токио. 

 
Третият стадий се изразява в появата на по-сложни урбанистични 

форми – агломерациите. Агломерацията е резултат на 
териториалното нарастване на градовете, когато благодарение на 
транспорта те разпростират своето влияние върху много по-големи 
зони, включващи предградия или сателитни градове. Тези периферни 
зони съществуват в единство с големия  централен град и на практика, 
бидейки урбанизирана зона, могат да се разглеждат като широко 
разпрострян град, най-често с линейна или звездообразна 
конфигурация. Тук особена роля изпълняват комуникационните трасета 
като организиращ скелет и свързващ различните зони в едно цяло.   

Резултат на интензивното урбанизиране и строителство в полосите 
на комуникационните трасета е конурбацията, при която застрояването 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 9 

в зоните на взаимното влияние на два близки града заличават 
границата между тях и те се превръщат в една пространствено и 
функционално непрекъсната структура. 

Тези феномени показват голямото значение на комуникационните 
трасета. Те улесняват връзките между отделните градове и така   
разширяват зоните на тяхното въздействие до тяхното припокриване. 
Тези трасета определят и местата на преимуществено разполагане на 
нови градски дейности. При определено ниво на интензивност на 
междуградските връзки и застрояване по комуникационните трасета, се 
оформят непрекъснати урбанизирани полоси, свързани в цялостна 
мрежа,  характерна за страните с висока степен на урбанизация. 

 
Четвъртият стадий на урбанизацията е скрит вътре в нейния общ 

поток и проява - това е дезурбанизацията. Тя намира място в 
развитите страни като тенденция на изнасяне на дейности извън 
градовете. Основно това е обитаването, което се насочва към 
запазените и неурбанизирани природни места. Тези центробежни сили 
и насочване към природата и селата са налице, но те като цяло нямат 
обхвата и мощността на равностоен и противоположен на 
урбанизацията процес. По-скоро те са коректив на прекалената 
компактност и струпване на население в градовете. В последните 
години в Европа, поради намаляване на демографската маса на 
големите градове, се появи и явлението “свиващи се градове”. Това се 
изразява в освобождаването на терени вътре в компактните градове и 
“перфорирането” на тяхната структура. Или в зрелия си стадий на 
развитие урбанизацията води да нови, некомпактни структури  от 
мрежест тип. 

 
Петият стадий е протичащият в момента процес на 

глобализация. Всеобхватното развитие на комуникациите и особено 
развитието на дигиталните комуникации дават нов образ на селищната 
мрежа, която съществува вече в условията на тотална свързаност и 
общност. Вече урбанизираното пространство трябва да се разбира като 
място – и реално, но и виртуално, представляващо единство на 
множество пространства, места, пътища и мрежи от връзки, свързващи 
локални места, субекти и фрагменти в глобализиращата се мрежа от 
социални, икономически и културни промени. Можем да смятаме, че не 
остават населени места  или каквото и да е място на планетата, което 
да не е засегнато от урбанизацията. Свиването на планетата до едно 
“глобално село” означава превръщането и в един “глобален град”... 
 

Урбанизацията води до следните измерими ефекти: 
– увеличаване на размера на урбанизираното пространство 

спрямо неурбанизираното; 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 10 

– увеличаване на плътността на урбанизираното пространство; 
– увеличаване на градското население спрямо селското. 
На тази основа са въведени и показатели, характеризиращи 

степените на урбанизация. Най-важните от тях са: 
 
Ниво на урбанизация, което се представя по различни начини: 
– с процентното увеличение на градското население спрямо 

цялото или селското население;  
– с процентното увеличение на  размера на урбанизираната 

територия спрямо неурбанизираната или цялата територия; 
– чрез увеличаването на плътността на използване на градското 

пространство. 
 
Темп на урбанизация, който се представя чрез процента на 

увеличение на горните показатели - за определена година, за целия 
период или спрямо някаква базисна година. 

 
Тези показатели отразяват различни страни и прояви на 

урбанизацията. Така например САЩ или Великобритания имат по-
високо ниво на урбанизация, отколкото Китай или Индия, но значително 
по-нисък темп на урбанизация от тях, защото в последните страни 
много по-голяма част от населението е в селскостопански райони и 
процесът на преместването му в градовете и нарастването им е 
значително по-интензивен. 

Процесът на урбанизация се изразява в увеличаването на 
градските територии, увеличаване на плътността им, както и 
увеличаване на градското население. Последното увеличение се 
дължи както на естествения му прираст, който по правило е по-малък, 
отколкото в селските райони, така и на миграцията към градовете, или 
на ефекта и от двете. 

Процесът на урбанизация не протича едновременно и с еднаква 
сила във всички страни на планетата. Като цяло, в началото на 19 век в 
градовете на планетата са живеели 20,3 млн. човека (3% от 
населението на Земята), към 1900 год. те са 224,4 млн. (13,6%), към 
1950 год. са 729 млн. (28,8%), а към 1980 год. са 1 милиард и 821 млн. 
(41,1%). Съответно в 2005 год. градското население е 3 милиарда и 180 
млн. (49,2% от 6 464 750 000 човека). Прогнозите сочат същия 
засилващ се темп – 2010 год. 51,8%, 2030 год. 60,8%.   

Основният етап на урбанизацията, свързан с масовото преселване 
на селските жители в градовете, е завършил в страните на Западна 
Европа и Северна Америка към 50-те години на 20 век. В развиващите 
се страни на Латинска Америка този етап в момента е към 
приключване, в някои страни на Азия все още е в пълния си размах, а в 
страните на Африка още не е започнал. Най-висок процент на 
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градското население и ниво на урбанизация в момента имат 
Великобритания – 91%, Германия – 85%, Франция – 78%. 

В България урбанизацията и нарастването на градското население 
бележи ръст през годините на социалистическата индустриализация - 
петдесетте до към седемдесетте години на миналия век. През 1880 год. 
процентът на градското население е бил 16,7%, през 1900 е 19,7%, 
през 1920 – 19,9%, през 1946 – 24,7%, а в 1965 е вече 46,5%, през 1985 
е 64%, и вече през 2005 год. е 72,2%. Този висок процент в последната 
година се дължи вече не на нарастване на градското население, а на   
обезлюдяването на селата, поради застарялото население там. 
Проблемът в България е, че “резервоарът” на урбанизацията – селата, 
е вече изчерпан откъм младо население. 

 
Макар и първоначално да се е смятало, че развитието на 

градовете, в опозиция на селото, е отделен научен проблем, бързо се 
възприема фактът, че градовете съществуват в единство с тяхната 
селскостопанска околност, която ги захранва. Възприема се 
конструкцията “градски център – хинтерланд”, която съществува като 
едно цяло. Макар това да е очевидно в модерния свят, благодарение 
на комуникациите, то е валидно и за прединдустриалното общество. 
Дори можем да видим античните гръцки и римски градове като 
социални, политически и икономически центрове на единство, 
изградено от градски център и хинтерланд. Урбанизацията, освен чрез 
разширяването на градовете, оказва и дълбоки ефекти върху 
екологичното състояние на средата, както и върху човешката 
психология и начина на живот на хората – променяйки тяхната околна 
среда и установявайки повсеместно така нареченият “градски начин на 
живот”… 

 
 
 

Урбанизъм  
 
Според най-популярните представи и източници, урбанизмът се 

дефинира като “наука, изкуство или техника на пространствена 
организация на човешките поселения”. Той се занимава с изучаване на 
градовете – тяхната икономическа, социална, културна и политическа 
среда и прилагане, “отпечатване” на тези проучвания в материално-
пространствената и териториална структура на градовете. В 
допълнение урбанизмът е практиката на създаване на 
пространствената среда на човешките общности за живеене, работа и 
забавления, като покрива повече хуманните аспекти на градското 
планиране. И макар че първоначално понятието “урбанизъм” се 
свързва повече с “градското”, като опозиция на “селското”, то днес той 
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се свързва изобщо със застроената среда, градска или селска, и 
тяхното обкръжение. Ако за прединдустриалния свят е била 
съществена разликата между града и селото, то днес, в модерния свят, 
е по-трудно да дефинираме къде свършва градът и къде започва 
неговата околна среда. Благодарение на комуникациите той 
съществува задно с хинтерланда си и става все по-очевидно, че 
урбанизмът трябва да се занимава с урбанизирано пространство, 
съставено от множество пространства, времена, елементи и мрежи, 
локални места, субекти и фрагменти в глобалната мрежа от 
икономически, социални и културни промени на човешката общност. 

Терминът “урбанизъм”, е използван за пръв път в смисъла на тази 
дейност от Илдефонсо Серда, испански инженер-архитект, в неговата 
книга “Обща теория на урбанизацията” /Ildefonso Cerdà, Theoria general 
de l’urbanizacion, 1867 год./. В нея той определя тази нова дисциплина 
като наука за пространствената организация на градовете: “Аз ще 
започна изучаването на една напълно нова материя. Както за всичко 
ново, тук е необходимо създаването на нови думи, за да се изразят 
новите идеи, чието обяснение не се намира в никаква съществуваща 
лексика”. 

 
Илдефонсо Серда, испански инженер-архитект, който за пръв път използва 

термина “урбанизъм” в неговия автономен бъдещ смисъл 
 

Фактически за пръв път в историята Серда дава научен статут, като 
нова дисциплина, на дейността по създаването, устройването и 
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изграждането на градовете. При това тази нова дисциплина е 
обозначена, легитимирана като наука и дейност, която се занимава с 
развитието на градовете и планирането им не като случаен, спонтанен 
процес, като обект на изкуството, или като строителство на сграда по 
начертан план, а като създаване на система от правила и закони, 
интегрирани в една генерална теория, по която теория да се проучват и 
планират градовете. 

Задачата на урбанизма, според първоначалния замисъл, е да се 
открият скритите закони, по които функционира спонтанното развитие 
на градовете и жилищните територии и да се интегрират в една 
генерална теория, която да даде основните концепции за 
организацията на застроените и незастроени пространства. 

Общото налагане на този термин се извършва до началото на 
двадесетия век. 
 

В историческите времена въпросът с устройството на човешките 
поселения винаги е стоял на дневен ред, макар и да не е бил 
формулиран и обособен като отделна дисциплина, като научно поле на 
“автономна рефлексия”, и като самостоятелно поле на практически 
занимания. Винаги са съществували правила, ритуали, предания за 
устройството и разполагането на човешката общност при придвижване 
от едно място на друго, или усядане и постоянно заселване. Този 
своеобразен “протоурбанизъм” се е изразявал или като правила за 
стануване, за разполагане на военния лагер, или като правила за 
разполагане на основните елементи на селището. Тези правила са или 
вплетени в делничните дейности в по-простите случаи, или са изведени 
като обособени формулировки в по-сложните и при по-големите 
размери на градовете. При това организацията на селищното или 
градското пространство в план и построяване, е свързано директно с 
функционирането на определени социални практики, фиксирани в 
определени религиозни или юридически правила. Поради тяхната 
историческа перманентност  се конституират пространствени типове, 
постоянно възпроизвеждани, трайни във времето. Така са се създавали 
градовете на ислямския Ориент или през европейското средновековие. 
Известни са също така и моделите на градове, описани и закодирани в 
свещени религиозни текстове или изразяващи космологически 
принципи на всеобща хармония – градовете на древен Китай, Индия. 
Налице са и още градски типове, конституирани, конструирани по 
емпиричен начин, емпирично развивани, интерпретирани и 
усъвършенствани в процеса на колонизация – градовете на древна 
Гърция или Римската империя. Накрая, във всички култури 
съществуват и градове, изграждани по волята и описанието на 
владетеля – например Багдад. 
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“Вашту-пуруса” - “вместилище на духа на мястото”, мандала на древната 

индийска градоустройствена традиция, модел на идеалния град, споед който духът 
на Пуруса, пазителят на града е закрепен в неговият план. 

  

 
План на новата столица на Япония – гр. Киото, основан около 800 

год. след новата ера. Реализация на китайския класичаски модел за 
града от това време. 
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Схема на Палмануова на Скамоци – представителна за европейската 

ренесансове концепция на “Идеалният град”. Единствената реализирана схема. 

 

 
План на Вашингтон, създаден от майор Пиер Ланфан през 1791 год. Един 

план с превъзходни композиционни качества и зараждащ се функционален подход 
към града. 

 
 
Първата революция по отношение на тези практики е в Италия – 

през 15 век. Тя се концептуализира в “De re aedificatoria”, трактат по 
архитектура на Леон Батист Алберти, предложен на Папа Николай 5 
през 1452 год. и публикуван след смъртта му през 1485 год. Според 
Алберти, изкуството да се строи е една автономна дисциплина – 
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теоретична и приложна. Архитектът, владеейки нейните правила и 
принципи, е основният създател на пространството на хората, негов 
демиург. Той има за задача да структурира и построи техния “кадър” и 
пространствена рамка на живот, съобразявайки и включвайки в нея 
околната среда, природния пейзаж, големите пътища и градските порти 
на града, неговите градини, неговите дървета и постройки. Във всички 
тези случаи се касае до включване и свързване по един рационален и 
съгласуван начин на елементите в една цялост, в една тоталност. 
Базисната постановка, декларирана в труда е: “къщата е един малък 
град, а градът е една голяма къща”. На пръв поглед трудът на Алберти 
предхожда и предугажда четирите века до Серда – същата 
автономност на дейността, същото поле на приложение на 
дисциплината. 

При все това, двете концепции за проектирането и изграждането на 
града са добре диференцирани в своите рамки, различни са като 
разсъждения и се вписват в различни контексти. 

Алберти е в предгалилеевите, прединдустриални времена, където 
модерната наука все още не е конституирана, начинът на производство 
все още не е промишлен и все още не е трансформирал градските 
общества и техните пространства. За Алберти строителството като 
дейност трябва да удовлетворява три критерия – здравина, полза и 
удоволствие. Постигането на здравината изисква познаване и 
включване на законите на естествения свят и правилата на 
строителството. Постигането на ползата и удоволствието означава да 
се влезе в диалог между архитекта и този, или тези, за които се строи. 
Тоест, процесът на проектиране и строителство е една активност в 
диалог, насочена към конкретните потребности и вкусове.  

Урбанизмът на Серда не познава и не признава този диалогичен 
характер, който създава свързаността между архитект, 
клиент/общество и сграда/град. Напротив, урбанизмът на Серда е 
монологичен. В него се постулира, че законите, по които се изгражда 
градът, са научни, включват всички познания на природната наука и се 
базират, подкрепят се от една универсална стойност на истината. Те не 
бива да се поставят под въпрос. 

Що се отнася до удоволствието, което доставя красотата, то е 
конституирано от Алберти като истинският естетически финал на 
строителството. Тази естетическа визия на създаване и градско 
устройство е на преден план при Ренесанса и Барока, Класицизма и 
Неокласицизма, тя е подчертана и от израза “арт урбен” – “градско 
изкуство”. При теоретиците на урбанизма в началния период на 
неговото развитие този стремеж към красота, украсяване, удоволствие 
и благородство е вторичен, ако дори и не отсъства. 

Изграждането на градовете, теоретизирано от Алберти като 
“градско изкуство”, включва в себе си правила и принципи на 
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генериране на пространства и форми, изначално различни, конкретни и 
съобразени с волята на времето или различните поръчки. Урбанизмът, 
теоретизиран от Серда и неговите последователи, е под влиянието на 
утопичното мислене в зората на индустриалната революция и търси 
създаването на пространствени модели, базирани на универсални 
научни стойности и позволяващи индиферентни, универсални и 
анонимни репродукции. 

Постановките на урбанизма в момента на неговото зараждане не 
са случайни, те не се появяват от нищото и на случайно място. От една 
страна те са съзвучни на индустриалната революция, която проявява в 
момента своите незабавни ефекти върху градската среда като нова  
историческа мутация, а от друга тези постановки са резултат на един 
логически демарш към традициите на утопизма и позитивизма на 19 
век.  

Основните идеи на този, зараждащ се урбанизъм, са изразени в 
проекта на Серда за Барселона от 1859 год, който именно създава 
характерния сегашен образ на града. 

 
“Индивидуалната свобода, семейното уединение, 

проветривостта, слънчевостта и естествената светлина във 
всички жилища, стремежът към равнопоставеност на всички 
квартали за достъп до качество и услуги, подредбата на потоците 
като основни компоненти при използването на територията, са 
някои от целите на интегралния град. Главните характеристики на 
този град в “новата цивилизация”, обособила се в резултат 
въвеждането на парата, са мобилността и комуникативността. 
Тези идеи са в основата на проекта “Ensanche” за Барселона през 
1859 год., както и на “Обща теория за урбанизацията” през 1863 г. - 
двете основни произведения на Иделфонс Серда - пътен инженер, 
посветил се изцяло на урбанизма.” 
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Сателитна снимка на Барселона, показваща характерната структура на града, 
резултат от проeкта на Серда. 
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Характерната ортогонална структура на кварталите със скосени ъгли, показва 
добро взаимодействие с традиционните исторически части на Барцелона. 
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Ортогоналната мрежа и правилата, които тя задава, определят степента на 
свобода при конкретното и индивидуално изграждане на средата. 
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Спецификата на този проект трябва да бъде съпоставена с една друга 
мащабна и основополагаща реализация от тези години – това е 
голямата реконструкция на Париж, извършена от Осман, 
префектът на Париж по времето на Наполеон ІІІ. Тази мащабна 
реконструкция се извършва в периода 1853-1869 год. и преобразява 
образа на Париж за столетия напред. Заради тази реконструкция 
Осман понякога е определян също като създател на урбанизма. 
Корбюзие в своята книга “Лъчезарният град”, го определя като 
предвестник на “хирургическия” урбанизъм. 
 
 

 
Една смела хирургическа операция на Осман, която фиксира структурата на Париж 
като едно композиционно цяло. 
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Твърдо и радикално провеждане на комуникационните оси и създаване на 
пространствени възли. 
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Ясни кореспонденции между важни градски пространства и обществени сгради.  
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Париж е характерен пример на планиране на града като една художествена цялост, 
една система от оси, възли, площади,  обществени пространства, безкомпромисно 

създадени, рамкирани и акцентирани. 
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Същината на реконструкцията на Париж се състои в радикалното 
прокарване на широки булеварди, които реорганизират хаотично 
застроения до тогава град в осова схема, със звездообразна и 
елиптична структура. С това Осман прави ефективна трансформация, 
мутация на парижкото пространство, за да го адаптира към 
изискванията на индустриалната ера и да му даде този вид, който ние 
сега познаваме. Той разрязва по хирургически радикално живата 
градска тъкан, което е свързано и с доста разрушения. Но той 
изпълнява първия план на града като една тоталност, като едно цяло, 
схващайки го като един ансамбъл от свързани системи – пътища и 
транспорт, зелени пространства, водоснабдяване и канализация. Тази 
операция дава един пример не само за Франция, но и за други градове 
– Виена, Будапеща, Рим, до САЩ – Чикаго. Осман описва в своите 
“Мемоари” методите и принципите, от които се е ръководил – и това са 
принципите на “регуляризацията”, изведени като конкретни, 
практически и нямащи претенциите за научност и универсалност. 

 
На основата на тези начални събития, се оформя полето на 

практическа и теоретична дейност на новата дисциплина и нейното 
отделяне от архитектурата. Без претенции за исторически преглед на 
развитието на урбанизма, трябва да кажем, че последните десетилетия 
на 19 век и първата половина на 20 век са изпълнени с интензивна 
работа – теоретична и практическа по въпросите на планирането на 
градовете. Това е масова задача във всички развити и развиващи се 
страни. Тук трябва да споменем имената на Камило Зите, Сориа и 
Мата, Ебезнер Хоуърд, Тони Гарние, Льо Корбюзие, Франк Лойт Райт, 
които в своите проекти и теоретични работи създават и запълват 
теоретичното поле на урбанизма. Възлов момент е появата на 
“Атинската харта” с нейните постановки за функционално зонирания 
град, която става базата за последвалото развитие на урбанизма и е 
причина за доминирането на функционално-конструктивния период на 
урбанизма, намерил широко приложение както на Запад, така и на 
Изток. В последните десетилетия се отчита недостатъчността и 
непълноценността на функционалния подход към градовете и теорията 
и практиката се обогатява със социологически и културно-
антропологични изследвания и търсения. 
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Класическата схема на английския урбанист Ебезнер Хоуърд на “Идеалния 

град-градина”, публикуван в 1898 год. 
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“Линеарният град” за развитие на Мадрид на Сориа-и-Мата, публикуван през 

1894 год. 

 
План и перспектива на “Лъчезарния град” на Льо Корбюзие от 1922 год. 

Зареден с хипертрофирания патос на тоталното социално и градско инженерство, 
характерен за началото и средата на 20 век. 
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Схема на “Линейния град” на съветския архитект А. Милютин. Конвеирна 

философия и социално-инженерен патос за създаването на новото общество, на 
новите градове. 

 
 

 
Перспективна скица на Антонио Сант Елиа от 1914 год. Един от образите на 

футуристичния град на бъдещето, според тогавашните представи. 
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План на Стара Загора на арх. Лубор Байер от 1878 год. Счита се за първият 

градоустройствен план в България. 

 
План на Димитровград на арх. П. Ташев от петдесетте години на миналия век.  

Характерен за социалистическия период на индустриализацията у нас. 
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План на жилищният комплекс “Люлин”, характерен за градоустройствените 

постановки за планиране на жилищните територии у нас от седемдесетте години на 
20 век. 
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Урбанизацията, пътищата, взаимосвързаността и 
взаимозависимостта между градовете и селата, липсата на 
самодостатъчност, мрежите и модерните комуникации, модерните 
технологии, ни изправят пред една цялостна картина на урбанизацията, 
на взаимосвързана, холистична територия. Не можем да отделим само 
градът – сред пустиня, той е елемент от общо действащ организъм – 
тоест, урбанизацията като термин обхваща вече не само градовете, но 
и цялата територия, включително “защитените” зони – в които не бива 
да стъпва човешки крак. Дори дезурбанизацията – дефинирана като 
антипод на урбанизацията – няма самостоятелна стойност, а е 
включена вътре в урбанизацията, тя е форма пак на урбанизацията. 

Урбанизмът следователно придобива характеристиката на обща 
дейност, теоретична и практическа, на проучване и планиране на 
всички населени места, на мрежата от населени места, както и на 
природната среда, в която са разположени тези населени места, 
включително и на териториите без такива. Фактически няма място на 
Земята, което в по-малка или в по-голяма степен, косвено или пряко, да 
не изпитва влиянието на човека – следователно да не е подвластно, да 
не е обект на урбанизма. Така, че урбанизмът е науката, изкуството и 
практиката да се планира човешката среда в планетарен мащаб и 
обхват, от най-концентрираното и интензивно изградено ядро на 
градската агломерация, до девственото кътче на някой природен парк 
или резерват. Неотделими парчета от териториите, едно цяло… 

 
 
 

Урбанист 
 
Нарастващата сложност и взаимосвързаност на проблемите на 

планирането на съвременните населени места, налага необходимостта 
от адекватно синтетично познание, което да интегрира в едно 
автономно цяло познанията от различни специалности и направления в 
науката. 

Урбанистът е специалист, който се занимава с планирането и 
устройството на градовете – това е най-общата и общовалидна 
дефиниция.  

Професията на урбаниста е относително нова – с около век 
история – и като обособена професия или професионална 
специализация, тя е обект на дебат, рефлектиращ върху множеството 
от дейности, разбиращи се, или включени в термина “урбанизъм” – или 
разнообразието от автори, които дефинират урбанизма като 
специфично научно и практическо поле. 
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Характеристиките на професията на урбаниста варират в 
различните страни, в зависимост от системите на образовение в тях, 
както и от наследствата на специфичните им практики, които са се 
установявали в продължение на последния век.  

В края на 19 и началото на 20 век например – лекарите-хигиенисти 
и инженерите, занимаващи се с въпросите на санитарните условия на 
жилищната среда и градовете дават началото на теоритичните и 
професионални разсъждения – и основават и първите асоциации на   
специалисти, занимаващи се с градската хигиена.  

Хомогенността на професията не е придобита случайно или 
изведнъж. Урбанизмът включва занимания компетентности и знания, 
които се дискутират и борят за превъзходство, за предимство. В лицето 
на тези професионални конфронтации се оформя една обща концепция 
за урбанизма, оформя се фигурата на специалиста и кръга от знания и 
умения, които трябва да притежава.  Оформят се и системите и 
местата за образование. Между двете световни войни професията на 
урбаниста се оформя като професия на специалист, основно 
занимаващ се с разработка на общи планове за устройство на 
градските и комунални територии, за подобряването им, за планиране 
на благоустройства, за разширение, предписано от законите. В тази 
професия вече взимат участие и геодезисти, инженери, други 
изследователи. Вече се и определя разделението на работите, между 
архитектите, които разработват плановете и инженерите, които се 
занимават с мрежите и захранването. 

В течението на миналия век различните професии са различно 
включени в урбанистичната дейност и тези тенденции с малки разлики 
се повтарят в различните страни. 

- инженерите по различните градски комуникации са в началото 
мнозинство в тази дейност, като в периода между двете войни има 
тенденция за намаляване на тяхната бройка. Все пак някои от тях 
запазват позицията си на пилотни проучватели на планирането на 
градовете. 

- архитектите – в началните години схващат урбанизма като едно 
просто разширение на тяхната професионална област. Тази 
урбанистична компонента доминира като важен културен фактор в 
дейността на архитектите, например в Италия. В Германия 
урбанистичната компонента говори за задълбоченост в научните 
познания за града и има фундаментален характер в подготовката на 
архитектите. Във Великобритания урбанистичните познания на 
архитекта показват по-широк поглед върху социалните процеси в 
архитектурната и градската среда, във Франция добавката “урбанист” е 
гаранция за превъзходство в професионалната област. В 
социалистическите страни, по линията на господстващата доктрина за 
конструируемостта на обществото и патоса на социалното инженерство 
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при неговото изграждане, урбанистичната добавка е много 
съответстваща на спецификата на архитектурната дейност – да се 
проектира и изгражда новата среда, новите градове, да се преобразява 
целия свят.  

- секторът на изследванията и образованието до към 60-те години 
остава по-неглижиран. Основно във Великобритания и Италия, както и 
в социалистическите страни архитектите са в центъра на 
урбанистичните изследвания и проучвания. Във Франция обаче 
изследванията и науката са привилегирована област на географите, 
историците. В образованието на икономистите това е съществен дял, 
както и в образованието на юристите.Те възприемат правото на 
урбанизма като един съществен дял на тяхната дейност.  

- специалистите по математика и количествени, статистически 
изследвания са в ядрото на изследователските дейности в урбанизма в  
САЩ. 

Социолозите и политолозите правят едно масирано навлизане в 
полето на урбанистичните изследвания към края на 60-те години, за да 
го напуснат към 80-те, докато специалистите, занимаващи се с 
администрация и управление, остават в това поле и го обогатяват и 
разширяват. 

Тези процеси, водещи началото си от 60-те години, вече затихват – 
и се обособява една дисциплина и еманципирана професия, която 
намира своята комплексност, автономия и равновесие, но тя все още е 
в процес на утвърждаване и на разпределение на ролите. Така или 
иначе, трябва вече да се отхвърлят претенциите на някои дисциплини – 
архитектура, география, икономика, социология, че урбанизмът е едно 
просто разширение или прилепване към полето на тяхната дейност. 

Характерен проблем на професията на урбаниста е този на 
пространствения  мащаб на обектите на тяхната дейност.  

На първо място това е мащабът на региона, държавата или 
интернационалното пространство, устройство на техните територии, 
регионално планиране /териториално устройство, регионално 
планиране/.  

На второ място това е мащабът на града или агломерацията – това 
е мащаб, преференциално за работа на урбанистите, така както трябва 
да се установи в нормативните документи. 

На трето място, мащабът на квартала или на части от града е 
мащаб на работата, както на урбанистите, така и на архитектите – 
дотолкова, доколкото това е мащабът на срещата между 
урбанистичните проблеми и пространствено-функционалните, които са 
дело на архитекта. 

Мащабът на строителството и реконструкцията на градската среда 
е мащаб на съвместната работа както на урбанистите, така и на 
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архитектите, дизайнерите, художниците, а така също и на инженерните 
специалисти. 

Накрая, в аспекта на диверсификация на практиката на урбаниста 
се пресичат различни области на работа – фундаментални 
изследвания, градски проучвания, разработване на документи за 
развитие на градовете и части от тях, концепции за териториите, 
оперативни документи за реализация. 

В последните години професията на урбаниста еволюира още, 
което е свързано със забавянето на темпа на урбанизация в развитите 
страни, с икономическата криза и генерираната несигурност, която тежи 
на дългосрочните предвиждания. Безпокойството на управлението, 
техническите и финансови проблеми, съучастието на обитателите, 
нарастващата роля на комуникациите правят от урбаниста един 
медиатор, по-голям от един експерт или един човек на изкуството. 
Професията на урбаниста, чието поле беше трудно да се огради, вече 
трябва да се разширява още, тъй като проблемите на обществото 
стават по-комплицирани, по-разностранни и по-сложни. 

У нас, в България в първата половина на миналия век поради 
европейското влияние и образованието, получено в Европа, 
професията на урбаниста остава скрита зад професиите на архитекта и 
по-малко на инженера. Тя е прибавка към другите титли: архитект-
урбанист, инженер-урбанист, и обозначава, че носителят на тази титла 
е със занимания и в новата, модерна тогава област – 
градоустройството. Тогава се връщат в България и специалисти, 
получили образованието си като урбанисти, но в квалификационния 
списък пак са именувани “архитекти”. 

По времето на социализма у нас, по силата на историческата 
реалност и поради доктрините за плановостта и “конструируемостта” на 
обществото и на града, архитектите заемаха и заемат и досега 
водещата роля.  
 
 

 

Планиране 
 
Планирането е определяне на целите и задачите на развитие на 

икономическата или териториална система за конкретен, планов 
период, както и определяне на необходимите ресурси и порядъка на 
тяхното обезпечение за целия период на реализация на плана, 
включително определяне на изпълнителите и източниците на 
финансиране. Планирането е процес на създаване или преработка на 
план, или включването му към други планове. Този план е формалното 
описание на формални процедури – или последователност от 
действия, или създаването на правила или документи, карти, диаграми, 
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за постигането на определени цели или стратегия, която трябва да се 
следва. Планирането е един по-гъвкав и отворен процес, касаещ и 
евентуално поведение на планираната система по начин, различен от 
предвижданията, както и възможностите за вмешателство в развитието 
на системата; то е работа с динамичен обект. 

В англоговорящите страни е въведено едно обобщаващо понятие – 
“land use planning”, най-общо - “планиране на използването на 
територията”, което е близко до нашето “устройствено планиране”. То е 
“научно, естетически и системно подредено използване на територията, 
ресурсите, средствата и услугите, с цел да се осигури физическа, 
икономическа и социална ефикасност, здраве и благосъстояние на 
градските и селски общности.” /Канадска асоциация на урбанистите”/. 
Тази дейност включва в себе си и “градското планиране”, което идва от 
английското “urban, city, or town planning”. На български близката по 
съдържание дума е “градоустройство”, а по-широкият в териториално 
отношение обхват принадлежи на регионалното планиране, което пък е 
близко по съдържание с “териториално устройство”. 

Българското понятие “градоустройство” обаче е двойствено по 
своето съдържание. Tо обхваща както планирането на градовете, така 
и проектирането на части от тях. И тук следва да направим разлика 
между планиране и проектиране като дейност. Планирането е един по-
гъвкав и отворен процес, то е работа с динамичен обект и в тесния 
устройствен смисъл се занимава с определяне на предназначението на 
териториите и градските терени, оконтуряването им и определянето на 
съответните показатели – гъстота, плътност, интензивност на 
застрояване, допустими функции, екологични показатели, собственост, 
но без да се ангажира с конкретния вид, обем, функционална и 
пространствена структура на обектите в него, докато проектирането е 
именно произвеждането на конкретни проекти – “протообрази”, модели 
на обектите в тях. Планирането задава рамките и съдържанието, без да 
детерминира структурата на обектите вътре. 

 
 
 

Проектиране 
 
Проектирането следователно е еднозначно детерминирано 

описание на обекта, въз основа на което описание обектът следва да 
се изпълни. Това описание може да бъде дадено в словесен вид, или 
най-често под формата на диаграми, схеми, чертежи – и по-рядко на 
макети и тримерни модели. Тези чертежи и проекти се правят в 
съответствие с действащите правила и нормативи, те са гаранция, че 
обектът ще отговаря на определените изисквания и ще бъде ползваем. 
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Въз основа на тези чертежи,  в идеен и работен вид – проектираният 
обект се изпълнява в точно съответствие с тях и под надзора на 
проектанта. Евентуалните отклонения от предварителните чертежи се 
нанасят в т. нар. “екзекутивни чертежи /планове/”, които впоследствие 
са основният документ на изградения обект. В крайна сметка, всеки 
обект, всяка сграда, път, тротоар, улична лампа трябва да има 
съответния проект, което го кара да съществува не само във 
физическото пространство, но и в законовото, в юридическото. 
Проектът е “паспортът” на обекта, той го прави легитимен в 
общественото пространство.  

В смисъла на градоустройството може да се използва термина 
“градско проектиране” или “градски дизайн”, което е конкретното 
архитектурно проектиране на откритите публични пространства – 
площади, улици, паркове, кътове за отдих, елементи на градския 
дизайн, паметници, пластични знаци, т.е. всички онези елементи, които 
са предмет на дейността “благоустройство”. Така определено, 
градското проектиране е своеобразно проектиране на обществената 
среда, на обществената “дневна”; публичните пространства, разбирани 
като сграда, като градски “интериор”. В допълнение - и в чисто 
градоустройствените планове има елементи на проектиране, когато в 
особени случаи – ансамбли, паметници на културата, сключено 
застрояване, трябва да се фиксират, определят точни размери, 
наклони, повърхности, материали на обектите, които ще се проектират 
в бъдеще. Тези проекти са т. нар. “работни устройствени планове”. 

Тоест градоустройството, така както е разбирано досега, обхваща 
два типа дейности: планирането и проектирането, които следва в 
бъдеще да се разграничават. Планът регламентира поредицата от 
действия и условията при които ще се реализират, проектирането 
регламетира конкретното изпълнение на строителството. 

 
 
 

Други понятия 
 
В конспектен вид по-важните понятия в планирането се 

определят както следва: 
Прогнозиране – Описване на предполагаемите направления и 

параметрите на развитие на икономически системи, направено на 
основа на анализа на нейните движещи сили, закономерности, 
структури и други фактори с вероятно поведение в течение на 
определен период, а също и възможните последствия от такова 
развитие.  

Програмиране – установяване на целите на развитие на 
икономическия обект, промеждутъчните задачи, направления, методи и 
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срокове на достигане на поставените цели, а така също и оценките на 
необходимите средства и ресурси.  

Генерализирано може да се каже, че прогнозирането е научно 
предвиждане на най-вероятното поведение на системата в бъдеще, а 
програмирането е установяване на порядъка за целенасочено 
вмешателство в поведението на системата; планирането е съставяне 
на конкретното описание на действията и обезпечаването на тези 
действия с ресурси и изпълнители. Времевите интервали, обхващащи 
различните акции, се съотнасят между себе си както 1:2:4, тоест ако 
плана се съставя за по 5 години, то програмата разглежда описание на 
действията за 10 години, а прогнозата – за 20 години.  

За всичките три вида предвиждания действа правилото на 
историческия паралел за съставяне на  десетгодишна програма – 
предходния 20-годишен период, а за 20 годишната прогноза – 
предходния 20-годишен период. Научно-техническата революция, за 
която е свойствено явление – ускоряването на обществения процес на 
развитие, внася известни поправки: историческия анализ трябва да 
бъде извършен за в известна степен по-дълъг период, от този на 
предвиждането. 

Хипотеза. Предположение, непротиворечиво обясняващо едно или 
друго явление, основано на обективни фактори и очевидни постулати, 
но не е потвърдено експериментално. Хипотезата по такъв начин, след 
експерименталната проверка може да стане теория… /а в урбанизма – 
хипотезата е предположение, което няма амбицията да стане теория… 

Теория. Стройна и непротивиречива на съвременното ниво на 
знания, обедняваща външния свят или отделните негови елементи. 
Потвърдена като правило с експерименти или разчети… 

Концепция. Съвкупност от най-съществените елементи на 
теорията, на теориите, изложена в конструктивна, приемлива за 
практиката форма. Това е теория, преведена в алгоритъм на 
решаването на конкретните проблеми…  

Сценарий. Сценарият е опис или резюме на проектирана 
последователност/курс от акции, събития или ситуации. Сценариите на 
развитието е използван в планирането, организационното развитие или 
най-общо там, където организацията иска да изпробва стратегиите 
срещу несигурното бъдещо развитие. Сценариите се използват широко 
за да се разберат различните пътища по които бъдещето може да се 
развие. Сценарийното планиране е метод, който се използва, за да се 
построят гъвкави дългосрочни планове. Сценарийното планиране води 
началото си от военните проучвания и прогнози. Базисния метод е – 
група от експерти да генерират симулации, симулационни игри – 
използвайки познати или сигурни факти за бъдещето – демографски, 
политически, индустриални, военни, минерални ресурси, социални, 
технически или политически тенденции, които могат да бъдат 
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дефинирани по подходящ начин. Сценарийното планиране може да 
включва елементи, които трудно могат да бъдат формализирани или са 
субективно интерпретирани. Тези комбинации от факти и възможни 
социални промени се наричат “сценарии”. Главната полза от 
сценарийния подход е да се предпазват от значителни грешки в 
реалния живот... Тези грешки могат да се проиграят в игрови и приятни 
ситуации, които отговарят, са базирани на голямото разнообразие от 
конкретно представени факти в реалния живот.  

 
Методология – съвкупност от най-съществените елементи на 

теорията, конструктивни за развитието на самата наука; методологията 
за разлика от теорията не носи ново знание, за разлика от концепцията 
не служи за основа на практиката, но тя развива в науката такива 
елементи без които е невъзможно развитието на самата наука… 
образно казано, методологията е концепция за развитието на теорията, 
а концепцията е методология на прехода от теорията към практиката… 

Методика – съвкупност от техническите прийоми и похвати и 
организационни форми за провеждане на научните изкследвания – или 
съответния интелектуален продукт, проект, план… пътя, 
последователните стъпки, технологията на изработване… 

Обект на изследване /планиране/ - това е което изучава даденият 
отрасъл на науката, какво обективно материално явление или 
категория от духовен порядък, онова, което изследователят си 
представя като конкретна съвкупност от независими от него явления, 
подлежащи на изучаване, планиране… 

Аспект на изследване, планиране – каква страна от изучаемия 
обект привлича учения, под какъв ъгъл на зрение се разглежда този 
обект, тъй като една и съща онтологическа категория може да се 
изследва от различни науки от различни страни – например човекът /а 
и градът/ попада в сферата на интересите на анатомията, 
социологията, антропологията, етнографията /за градът още - …/ За 
географските дисциплини са характерни пространствените, по-точно 
геопространствените аспекти на изучаваните явления – често се 
използват изрази като “териториален”, “регионален” и други аспекти… 

Метод на изследване – виж по-горе… 
Цел на изследване, планиране – предполагаемият, 

предпоставяният резултат от научния процес и неговото отношение или 
към обществената практика, или към развитието на самата наука,  

В съвкупност, обекта, аспекта, метода и целта на изследване – е 
предмета на научната дисциплина, своеобразен “паспорт”, 
удостоверяващ нейната обществена функция, необходимост и право на 
съществуване… 

Територия – ограничена част от твърдата повръхност на земята з 
просъщите и природни и антропогенни свойства и ресурси, 
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характеризиращи площта и като особен вид пространствен ресурс, 
географско положение и други качества, явяващи се обект на конкретна 
дейност или изследване. В това определение се подчертава, че всяка 
територия – е вместилище, носител на /определени/ всички, или почти 
всички ресурси , и колкото е по-голяма, толкова, по правило е по-богата 
на ресурси – притежава определен пространствен ресурс – като 
операционен базис за дейностите на обществото – има освен 
количествените и качествените характеристики, като географско 
положение, особености на релефа, разчлененост на бреговите линии, и 
др… еднаквите по площ територии могат да имат и различна ценност 
за обществото… капацитет на територията? 

Акватория – ограничена част от водната повръхност на земята, с 
присъщите и природни и антропогенни свойства и ресурси – 
характеризираща се с площ и дълбочина… стр. 50 терминът акватория 
е подобен на термина територия, понякога – в повечето случаи той е 
включен в територия…включените в нея водни площи и течения с по-
малък мащаб… 

Пространство – тримерно определена – с дължина, ширина, 
височина част от вселената – или земната повръхност – или, както е в 
популярната си употреба – част от обитаемата от човека среда. В 
теорията и практиката на планиране често е синоним на територия, тъй 
като на практика всяка територия има и вертикални параметри – 
територията не е идеално равна... при териториално – акцентът е върху 
двуизмерността и се използва повече в едромащабното планиране, при 
пространствено – акцентът е върху триизмерността и се използва 
повече в дребномащабното плани(ране и проектиране.  

Плановик, планировчик, урбанист – предстои създаване на 
термина, за разлика от проектант, което е утвърдено… 

Трябва да се каже, че системата от понятия в областта на 
урбанизма – ако приемем общо, че това е науката и практиката за 
планиране на населените места и териториите – е доста размита и с 
термини, които “плуват” и нямат точно определени полета на 
обозначаване – градоустройство – селищно устройство – териториално 
устройство – ландшафтно устройство – регионално планиране... 
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3. НАСЕЛЕНО МЯСТО. ГРАДЪТ И СЕЛОТО. 
СЕЛО, ГРАД, СЕЛИЩНА МРЕЖА. 
 
 
Населено място 
 
Дефинирането на населеното място е заложено още в думата, 
термина, с което се обозначава. Населеното място е: 

- група хора, социална общност – население,  
- което е свързано, локализирано на определено място. 
Това определя и двойствеността на човешките поселения – 
градовете и селата. Те имат две характерни проявления, те са 
единство на две структури: 
- социална – това е населението, хората, социалната общност 

със своите демографски характеристики и проблеми, 
социалните и културни процеси, които протичат в тях, 
икономическите процеси. Тоест, това е същността на 
населеното място като социална общност, като социална 
група, като социално и културно явление. И тази компонента, 
част, съставка на населеното място е обект на проучвания – 
хуманитарни, икономически, психологически, културни. 

- Материално-пространствена – това е построената среда на 
селището, произтичаща и свързана с околната среда, 
пространствената и материална структура, сградите, 
улиците, площадите, обществените сгради, пазарите. Тази 
съставка на селището е обект на проучване, планиране и 
проектиране със специфични методи. 

 
Образно казано, тези две компоненти са като черупката и 

тялото на живото същество, те са в същото взаимоотношение 
както съдържанието и формата, те са във взаимна зависимост. От 
една страна живото съдържание изгражда своето обкръжение, своя 
дом, а от друга, вече изграденото обкръжение, изградената черупка, 
дом - повлиява върху процесите, извършващи се в тялото. Тоест те 
са в състояние на права и обратна връзка. При това всяка промяна в 
качеството, количеството на съдържанието означава и промяна в 
черупката – и обратно... 

В българския език е популярно и другото име – селище... 
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Градът и селото 
 
Човешките поселения са много и разнообразни по своите 

характеристики и видове. Ще разгледаме в по-чист вид двете 
полярни явления – градът и селото, като направим уговорката, че в 
реалността – още повече в съвремието – тези характеристики се 
размиват – и двата типа са обвързани... Градът и селото – взети в 
своя чист вид – са две полярни социокултурни системи, като в 
исторически план селото доминира в прединдустриалните 
общества, а градът доминира в индустриалните общества.  

В селото доминира природният цикъл. То е привързано по 
силата на аграрния си характер към изгрева и залеза на слънцето, 
деня и нощта. 

В града часовникът-машина опредаля времето, и парите-магия 
определят стойностите на нещата. 

 
 

Село 
 
Селото е малко населено място, основно намиращо се в 

селскостопанските територии. То е обикновено по-малко от града, като 
в своята история е представлявало минималната единица на социална 
общност – до периода на промишлената революция и урбанизацията. В 
традиционния си исторически вид типичното село се е утвърдило като 
пространствен тип на малко заселване – от 5 до 50 фамилии, като 
домовете са групирани заедно за защита и общ социален живот, а 
околността е селскостопанска – това са обработваемите земи от 
селските жители, където си изкарват прехраната. В селото се намират 
и основните обществени сгради и пространства, които осигуряват 
неговия общ социален живот. Именно наличието на тези обществени 
сгради и пространства показват пълноценността на селищното 
образувание – и са разделителната линия между по-малките и по-
големите села. Във Великобритания например, както и в 
англоговорящите страни – съществуват две селищни форми. По-малка, 
“hamlet”, в която липсват елементите на социален живот и които са 
налице в по-голямата,  “village” - църква, магазин, която пък няма 
постоянен пазар, няма кмет, кметство... И за двете форми определящи 
са фермерството, мелничарството, миньорството, пристанищната 
дейност...  

 
В Русия, например поради обширните територии с аграрен профил 

малките населени места са представени в по-широк спектър: 
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Хутор – населен пункт с крайно малък размер, не повече от десет 
къщи – селскостопанска единица? и е обикновено на фамилен принцип; 

Деревня – населен пункт с няколко десетки до стотици къщи. 
Основното занятие е селското стопанство и обслужващите го занаяти. 
Характерното е, че няма църква. 

Село – характерният елемент, който отличава селото от по-
малките форми е църквата – и по този начин селото се е явявало 
център на религиозната енория, обединяваща няколко села или хутори. 
Селото е и основният, най-масов тип населени места – и в него се 
разполагат и предприятия за преработка на селскостопанската 
продукция – мелници, складове, дървопреработващи  цехове. 

Посёлок - населено място, разположено извън градската черта, но 
свързано с него. Тези селища могат да бъдат: 

- работнически – свързани с някаква добивна или преработваща 
промишленост, мини, строежи, железопътни възли; 

- курортни – свързани с балнеологията, отдиха, лечебните 
дейности, туризма; 

- дачни – на български – вилни селища. 
Станица – в историята  е било център на казашка 

административна единица, състояща се от няколко села или хутори, 
нещо като военен окръг в Руската империя, с управител – атаман. 

Посёлок городско го ти па – тип селища, мотивирани и създадени 
от съветската градоустройствена политика, като елемент на 
изравняване на условията на живот в града и селото. За разлика от 
селата, в тези селища от градски тип основната част от населението – 
над 85% трябва да е заета в неселскостопански труд, като населението 
му трябва да бъде над 3000 жители. В тези селища са се разполагали 
едно или няколко “градообразуващи” предприятия. 

 
В България типовете малки селищни форми могат да бъдат 

определени като: 
Махала – група от 5 до 10 къщи, често възникнала на фамилен 

принцип, което личи и от имената им – Стойковци, Новаковци, 
Райневци, Руховци... Предимно в планинските територии на България...  

Село – населено място с няколко десетки до няколко стотици 
къщи, в което задължителните елементи са училището и църквата. 
Обособено и автономно като териториална и социална общност. 
Любопитно е да се знае, че в периода преди и след Освобождението 
доста български села са се премествали или са основавани наново. 
Онези села, които са се премествали  и са запазвали своята цялост, са 
носели със себе си камбаната на църквата  и са я поставяли на новото 
място, като знак за селото. 
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Град 
 
Градът се определя като голямо населено място. Но това не е 

достатъчно определение за него. В англоезичните страни има разлика 
между двете понятия за град – “town” и “city”.  

Town е по-общото понятие, което е свързано въобще с големината 
на населеното място, като се подразбира, че town е по-малката и 
хомогенна селищна форма.  

 

 
Ръгби – традиционен малък английски град, характеризиращ понятието “town”. 

 
 

 
Чикаго – характерен пример за “city”. 
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City е понятие, което характеризира по-големите градове, с по-

голяма гъстота, по-голямо регионално значение и легален статус. При 
това в него са налице оформени жилищни, индустриални, 
административни и бизнес зони. 

В допълнение на значението на “city” трябва да споменем и новото 
понятие “global cities”, характеризиращо свръх големите градове със 
световно значение и с изградени централни бизнес зони, ядра на 
световния икономически живот. 

 

 
Манхатън – деловото ядро на един световно значим град. 

 
В българския език понятието за град е общо и произлиза от 

“градеж”, “градина”, “о-градено” място. В нашата литература, в 
планирането и в административната ни практика няма точна 
количествена граница за определянето на едно населено място като 
град или село, граничната зона е размита между 2000 и 5000 жители. 
От по-голямо значение е възприетата “функционална типизация на 
населените места”, в която те са класифицирани в девет функционални 
типа – от първи до осми, а София е нулев. Критериите, които 
определят тази класификация са определени в зависимост от 
функциите, които те изпълняват в селищната мрежа – 
административни, производствени, транспортни, обслужващи и 
градоустройствената им категория.. 

И все пак е необходимо в по-общ теоретичен и антропологичен 
план да дадем определение за град, да определим белезите, които 
характеризират града от “не-града”  и причините за наличието на тези 
белези. 
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В различните речници и енциклопедии обикновено се изтъкват три 
условия, за да бъде наричано едно населено място “град”:  

- съсредоточаването на едно място на сгради. (Санзон – “голямо 
скупчване на близкостоящи жилища”, Ларус – “струпване...”, 
Робер – “събиране... на конструкции”) ,  

- някои определени социални черти или статут, предоставен на 
населението (Санзон – “жителите имат право на гражданство и 
образуват общност”), разнообразието в наши дни (Робер – 
“жителите работят в търговията, в индустрията, в 
администрацията”),  

- съсредоточаване на едно място на различни дейности и 
комуникации. (Ларус – “жителите са ангажирани с разнообразни 
професионални дейности, главно в сферата на обслужването (в 
третичния сектор”), както и определена големина (Санзон – 
“голямо скупчване...”, Робер – “събиране на административни и 
икономически дейности, което е относително голямо...”, Ларус – 
“относително значима агломерация... ”). 

Тези определения обаче не отстраняват трудностите да бъде 
намерен универсален и задоволителен критерий, който да установява  
от една страна, разликата между села и градове, а от друга, между 
различните типове градове. Границата за броя на жителите от 5000 
заселени обитатели, според повечето международни норми за 
сравнение, разнообразието от дейности и характера на околната среда 
са външни и формални критерии.  

За да се избегнат тези трудности, добре е да се тръгне от идея, 
която позволява да се разгледа това, което географи, демографи, 
социолози, икономисти, етнолози или историци са допринесли в 
изучаването на урбанистичните същности: градът се ражда от 
необходимостта за връзки между хората и предимствата, които 
тези връзки предоставят. Той е ограничен от лимитите, които са 
неизбежни за обвързания с другите живот или от неудобствата, които 
предизвиква.  

Следователно градът се заражда основно от централните функции 
на обмена, на конфронтацията или на колективната среща (събиране). 
Тези, които взимат участие във въпросната “среща”, трябва да се 
установят възможно най-близо до пространството, в което се 
съсредоточава основната част или целостта от активния им живот: така 
се комбинират възможностите за взаимодействия и местообитаване. 
Необходимо е също така за обитателите да се предвидят пространства 
за игра, за забавления, за почивка, необходими извън работното време. 

Мотивите за взаимодействие варират до безкрайност и това 
именно обяснява необичайното разнообразие от градове. Погледнато 
исторически, религиозните функции, организирането на общите култове 
за човешките общности са изиграли определяща роля. Възможността 
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да се разположи военна сила, която да бъде подсилена от 
укрепленията, е осигурявала доминацията на градове над равните 
територии и често им е давала възможност да черпят от селячеството 
провизиите и средствата, от които са имали нужда, без да предоставят 
в замяна друго, освен защита и повече или по-малко ефикасна 
администрация. 

Когато градовете са изградени по начин, осигуряващ им военна 
сигурност, политическа и административна доминация, осигурени с 
достатъчни ресурси, те са се обособили като центрове на консумация. 
Предимствата, които поземлените собственици и военната 
аристокрация намирали в пребиваването си в града поддържат 
разнообразието от възможности за избор, които им се предоставят и 
които им позволяват да живеят показно и суетно. 

Но традиционният град като цяло не е ограничен само до 
функциите си за лукс и репрезентация. Той е населен от свещеници, 
войници, съдии, административни чиновници; също така и занаятчии и 
търговци, които снабдяват клиентите (купувачите) със стоки. Луксът и 
грижата да изглеждаш добре многократно са били отричани от 
моралистите. Но те са почвата за възникване и развитие на модата и 
нововъведенията: градът създава изкуство в това да се живее, създава 
определена учтивост, изтънченост, която съблазнява и приласкава 
всички слоеве на обществото. Оттам идват вкусът към новите продукти 
и идеите, които улесняват производството им. 

На резидентния град, такъв, какъвто го намираме още от 
Античността в сърцевината на селските райони, се противопоставя 
търговският град – този, който черпи ресурсите си от връзките, които е 
изградил с близки региони или далечни страни. В него има пазари, 
панаири, борси. Търговците  се занимават с работата, необходима за 
производството на стоки, които впоследствие продават и като такива 
търговските градове са също градове на производство, ядра на 
икономическа активност.  

Казаното дотук обяснява значимостта и жизнеността на градовете 
в прединдустриалния период.  

С индустриалната революция и произтичащите от нея 
концентрация на производството, събиране на много хора в тях, 
развитие на транспорта и увеличаване на търговския обмен, 
значението на градовете взривно нараства и те стават своеобразни 
“локомотиви” на все по-ускорено развиващата се цивилизация, стават 
културните и научни ядра на обществото. 
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4.ТРИТЕ ХАРАКТЕРНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЕПОХИ 
В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ОКОЛНА 
СРЕДА 
 

Трите характерни исторически епохи в развитието на 
човешката околна среда. Роля и място на субекта на планиране в 
различните исторически епохи.  

Доиндустриална епоха. Градът – черупка. Архитектът – 
занаятчия и художник. 

Индустриална епоха. Градът – машина. Архитектът и 
урбанистът – инженер на пространството.  

Постиндустриална епоха. Градът – организъм. Архитектът и 
урбанистът – инициатори на човешкото общуване и комуникация.  

 
Връзката между човека и околната среда не е само технологично 

взаимодействие на човека с природата, а е и културен процес, процес 
на одухотворяване на околната среда, на пространствен диалог между 
самите хора чрез сградите и предметите, които те създават. Каноните и 
стиловете в човешката дейност намират отражение в каноните и 
стиловете в архитектурната и градска среда. Архитектът е включен в 
този процес, зависим е от общите промени в него и променя своята 
позиция.  

В историята на развитието на човешкото общество и неговата 
околна среда можем да отделим три характерни етапа на различни 
позиции и различна роля на архитекта при изграждането и развитието 
на околната - включително градската и архитектурната среда. Те не са 
строго разграничени, преплитат се един с друг, но тъй като акцентът 
върху професионалната дейност на архитекта е различен, ще се 
опитаме да ги разчленим един от друг. 

 
А / Архитектът в доиндустриалната епоха - занаятчия и 

художник; " градът-черупка". 
През този период архитектурната среда е естествено продължение 

на човека, на неговите дейности. Работи се с трайно установени 
стереотипи, строителни материали, планови схеми на жилищата, 
храмовете, другите сгради. Строителството е на относително малки 
порции, нарастването на градовете и населените места е било бавно. 
Художественият процес не е самостоятелен, автономен, той е бил 
естествено вплетен в живота на цялата общност. Тук всички са били 
ако не творци, то поне сътворци, съизпълнители. Архитектурната и 
художествената дейност са занаят, те са се развивали в рамките на 
специални съсловия - касти, но са се променяли бавно, еволюционно. 
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Органичното съответствие между човека и средата е резултат от 
труда на много поколения, естествената съразмерност "човек - околна 
среда" се е формирала в продължение на много години, даже 
хилядолетия. Градът се е развивал като черупката на охлюва - плавно, 
еволюционно, нараствайки заедно с него. Художественият му образ е 
отпечатал за векове знаците на социалното битие вътре в него. Градът 
е черупка.  

 
Б / Архитектът в епохата на индустриалната революция - 

инженер на пространството и диктатор за живота в него. "Градът-
машина".  

Доминира функционалистическия подход, човешките дейности са 
обект на рационално обмисляне и калкулиране, включени в логиката на 
технологичните процеси. Архитектът е дистанциран от своето 
произведение, а човека - обитаващ го. 

Функционализмът на пионерите на модерната архитектура 
разчленява пространството на отделни блокове, подчинява го на 
функционалната логика на масовите промишлени технологии, 
канализира и усреднява разнообразните човешки дейности. С това 
средата се свежда до механизъм, създаван не от субекта /творец или 
потребител/, а от индустриалните технологии. Тук архитектът се отделя 
от живота на своето произведение и се превръща е инженер - 
конструктор на пространството за масова дейност, където фабрично се 
произвежда човек. Домът става машина за живеене, строи се серийно, 
живее се серийно. Архитектът, откъснат от конкретния потребител, 
създава среда, подчинена от начало до край на една логична схема, 
еднозначно определена, едномерна и анонимна. 

Ортодоксалният рационализъм, с който се изгражда жизнената 
среда, с присъщата му естетика на техницизма и в съчетание с 
индустриалните строителни технологии, все по-често се разминава със 
сложната и богата човешка личност, с динамиката на обществения 
живот. На преден план излизат проблемите на унификацията и на 
прекаленото рационализиране на архитектурната среда, на опростения 
механичен подход (отношение) към човека при нейното проектиране и 
изграждане. Стандартизиран и усреднен, отделният индивид се 
превръща в анонимна човекоединица, свежда се до мащаба 
(геометричен и биологичен) на проектантската калкулация и се отчита 
дотолкова, доколкото запълва средата и функционира в отделните зони 
и възли на архитектурното и урбанистичното пространство. Цялото 
богатство на човешкия живот и разнообразните връзки между хората се 
представят чрез набор от функции, свързани в опростен технологичен 
цикъл - труд, обитаване, отдих. Човешките отношения се разглеждат 
като масово, усреднено и твърде канализирано безлично 
взаимодействие в определени зони или обществени центрове. 
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Реалното богатство на човешките дейности се запечатва (оформя) в 
опростени схеми и решения. Необходимото в изграждането на средата 
се взема за достатъчно - и в това е главната грешка на архитектурния 
рационализъм. Естетиката на тази среда с нейната яснота и лаконизъм 
на архитектурните средства също е подчинена на такъв подход и по 
същество обеднява и схематизира средата. Градът е функциониращ 
механизъм, машина.  

Но човекът не само "циркулира", подчинявайки се на 
функционално-геометричния ред на средата, но и активно усвоява 
своята среда, окачествява я с различни оценки, присвоява й 
символични значения, обича я или я проклина, т.е. възприема я от 
своята собствена човешка позиция и я подлага на най-различни 
коригиращи въздействия, съобразно своите разбирания, вкусове и 
възможности, не само в утилитарен, но и в естетически план. Тази 
своеобразна критика на потребителите не е само израз на масовия 
вкус, но и една искрена реакция срещу неадекватността на средата към 
конкретните й обитатели, срещу дейностната и социокултурната 
бедност и емоционалната стерилност на средата. 

Този стремеж към реабилитация на човешкото присъствие в 
средата е изразен не само в това стихийно самодейно "украсяване", но 
и в професионалните опити да се разчупят каноните на рационализма. 
Това са многобройните архитектурни течения по света през 70-те 
години, обединени под общото название "постмодерна архитектура". 

Постмодернизмът с многообразието и еклектичността на своите 
прояви навлезе в нови, все още неопределени от никакви културни 
форми сфери, които не се побират в принципите на рационалната 
архитектура. Така ние можем да го окачествим като междустилово 
явление на границата между отделните етапи в развитието на 
архитектурата. Майсторите на постмодернизма се ориентират към 
търсенето на духовните измерения на човешкото съдържание в 
архитектурата. Декоративността, бутафорността, изобилните цитати на 
исторически стилове, провокативните и иронични решения са 
фактически едно възвръщане към културния смисъл на средата като 
текст, информация, послания, общуване между хората. 
Вече можем да говорим, че сме навлезли в третия етап на отношение 
на архитекта към средата.  
 

В / Архитектът в постиндустриалната епоха - инициатор на 
човешкото общуване, закрепено в и чрез материалните форми. 
"Градът-организъм". 

Възстановяването на човешкия смисъл на средата, естетическото 
й преосмисляне не може да се осъществи единствено по пътя на 
ирационалното изграждане, като някакво външно допълнение към 
технологичната структура, чрез привнасяне на външни елементи, 
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независимо дали се касае за буквални или смислови заемки от минали 
архитектурни стилове, интензивни колоритни решения, или допълване 
с пластични и визуални изкуства. 

Съвременната архитектура не може да се откаже от рационалното 
конструиране на средата. Необходимо е обаче да се възстанови 
органичността и да се изведе на ново ниво връзката "човек - архитект - 
среда". Това изисква: 

първо - архитектът да опознае и разбере по-добре богатия спектър 
от човешки дейности, но взети не единствено в механико-биологичните 
и геометричните им характеристики, но и преди всичко сложните 
социално-психологически условия, необходими за тяхното 
реализиране, културните и знакови форми в които се реализират те, 
значението им за другите хора, ритуалният им или новаторски 
характер. Тук плодотворни решения могат да бъдат намерени в 
близкото взаимодействие със социологията, психологията, семантиката 
и др., т.е. с науките, които се занимават с човека и със 
закономерностите на неговата социална дейност. Защото изкуствената 
среда е адекватна и пълноценна за човека само тогава, когато нейната 
емоционална наситеност, смислова значимост, разбираемост и т.н. 
съответства на дейностите, за които е предназначена 

второ - архитектът да предоставя свобода и отвореност в своите 
проекти спрямо бъдещи трансформации, спрямо желанията и 
корекциите на обитателите. 

трето - да се развиват всички онези строителни форми и структури, 
които позволяват програмируемост, вариантност, комбинативност. 
Повишаването на гъвкавостта и мобилността на средата ще нарастват 
и възможностите за въздействие от страна на потребителя. 
четвърто - близък контакт с потребителя, партиципация... 

Архитектурната професия не е подреждане на стени и обеми, а е 
създаване на пространствените форми на човешкото общуване. 
Архитектът е един от инициаторите на това общуване. 
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5.ТРИЕДИНСТВОТО: НАСЕЛЕНИЕ –
ИКОНОМИКА - ПРОСТРАНСТВО 
 
 

Градът като икономическа машина.  
 

Всяко населено място, всеки град е триединство на население, 
икономика и пространство. Тоест, в обратен ред можем да дефинираме 
града, селището като:  

1. място  
2. на производство  
3. и потребление. 
Градът е своеобразна икономическа машина, в която 

населението встъпва в ролята както на производителна сила, така и на 
потребител и консуматор.  

Първият баланс, който се осъществява по естествен път при 
развитието на града – това е балансът между населението, 
икономиката и пространството, в което се разполагат те. Този баланс е 
базовият, фундаменталният, на който се дължи раждането на града и 
който определя жизнеността и перспективите му на развитие. Разбира 
се, той е динамичен, градовете имат периоди на икономически разцвет 
или упадък, но това са пак периоди на установяване на равновесие и 
съответствие между хора, икономика и пространство, но на друго ниво. 
При икономическо развитие хора се заселват в града, при икономчески 
упадък хора го напускат – и това е естествен принцип на само-
регулация, макар и твърде инерционен. 

При планирането на града първата базисна задача, която трябва 
да се решава е именно установяването на този баланс и съответствие 
между население, икономика и пространство. В по-конкретен вид и с 
известни уговорки, това означава да се установи равенството между: 

1. броят на жителите, които могат да работят, 
2. броят на предлаганите работни места, 
3. територията на града, установена по съответните нормативи за 

необходимо пространство. 
По същество и в най-изчистен вид, основният проблем 

впоследствие при пространственото планиране на селищните структури 
е установяване на добро пространствено и функционално съответствие 
между местообитаването на хората и местата на трудовата им дейност. 
Всекидневното движение на човека от неговото място на обитаване ди 
неговото място на работа е основният жизнен цикъл, който е залегнал в 
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теоретичните постановки на градоустройството от Атинската харта до 
сега и задава координатите на пространствената и функционална 
задача при планирането на един град – оптимално организиране на 
този жизнен цикъл. От определените в Атинската харта четири ключови 
градски функции – обитаване, труд, отдих, комуникация (плюс 
прибавената впоследствие пета – общественото обслужване),  
фактически връзките между обитаване и труд са най-масовите и най-
интензивните и като такива са основополагащи в пространствения, 
транспортния и икономически модал на планирания град. 

От тази гледна точка връзките “обитаване-транспорт-труд” са 
пространствен израз на базисното взаимоотношение в града – 
“население – икономика” и задава неговия пространствен като 
икономическа машина. Образно казано, населението и икономиката са 
двата полюса, между които протича “електричеството”, задвижващо 
градската машина, а транспортната мрежа, разположена в 
пространството, ни показва проводниците на тая машина. 

Триадата “демография – икономика – пространство” е базата на 
града, определя неговата жизненост и възможности за развитие. 
Проучванията, анализите и прогнозите за развитие на нейните 
елементи са основните дейности при планирането на градовете.  

 
 
 

Демография  
 
Населението е основа, природна определеност, субект и обект но 

общественото производство. То е производител, но е и ползвател на 
произвежданите блага, то е в началото на производството, но то е и в 
неговия край, негова цел.  

Необходимо е да познаваме в количествен и качествен аспект 
характеристиките на населението, както и множеството сложни и 
многообразни връзки между населението и стопанството, между 
населението и природата, между населението и самото общество. 

Общите закономерности на развитието на населението, 
взаимовръзките между неговото движение, изменение в количествен и 
качествен аспект, изследването на многобройните социални, 
психологически, културни и други фактори, са обект на изучаване от 
различни науки – социология, социална психология, психология, 
медицина, етнография, икономика, юридически науки. Но общите 
закономерности на развитие на населението като биологически 
материал и икономически потенциал се извършват от демографията.  

Демографията /от гръцки: ”демос” – народ и “графия” – описание/ е 
наука, която се занимава с изучаване на числеността, състава и 
структурата, териториалното разпределение и състоянието на 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 53 

населението, измененията в количествения и качествен състав и 
причините за тях, а също така и обществено-икономическите 
взаимоотношения и последствия от измененията в населението, в 
неговото възпроизводство.  

За целите на урбанистичното планиране е особено важно 
правилното прогнозиране на числеността, структурата и качеството на 
населението в даден район или отделно населено място. Това е 
необходимо условие за правилно оразмеряване на всички елементи на 
населеното място – големина на жилищните територии, капацитет на 
транспортната мрежа и на обществените центрове, големина на 
териториите за отдих и т. н., независимо дали в по-твърди, еднозначно 
определени размери, или пък в по-широки граници и толеранс. От друга 
страна правилното му изучаване и прогнозиране е важно, за да се 
оценят тенденциите в неговото развитие – и да се набележат мерките и 
политиките за подобряване на състава на населението и качеството на 
неговия живот.  

В този смисъл, основна задача на демографските проучвания е 
изясняване на взаимовръзките между измененията на населението и 
социално-икономическото развитие, изясняване взаимодействието 
между икономически и демографски явления. От една страна - от 
състоянието, качествено и количествено на населението зависи 
съответното развитие на икономическите фактори, изменението в 
населението предизвиква изменението им, а от друга – социално-
икономическите фактори са основа за изменението на демографските 
показатели, те са тяхна първопричина. Изменението в тях предизвиква 
изменение в населението. От тази гледна точка, при проучване и 
планиране на селищната мрежа и градът е важно да се анализира 
населението: 

- като активен производител, като главна производствена сила; 
- като потребител, завършващ процеса на производство; 
- като възпроизвеждаща се структура – в процеса на неговото 

лично възпроизводство. 
 
Промените в населението се изучават в две посоки  
– естествени промени – естествен прираст на населението, 

раждаемост и смъртност, продължителност на живота, промени в 
полово-възрастовата структура, структура на трудоспособното 
население; 

– механични промени – главно миграционните промени, дължащи 
се на движението на населението между отделните населени места, 
вътре и извън страната, както и денонощната миграция, подходящо 
наречена на руски “маятникова” /махаловидна/. 

 
Освен това демографските проучвания са в две посоки: 
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- базисни, диагнозни и ретроспективни;  
- прогнозни, перспективни.  
 
Количествени промени и структура на населението. 
Населението в едно населено място е динамична величина – която 

се променя по две посоки – на естествения прираст и на изкуствения 
прираст. На схемата – естествения прираст е по вертикалата, а 
изкуствения е по хоризонталата. В изходния времеви момент “Т” е 
определено с базисния квадрат, а в следващия времеви момент “Т1” е 
изместения квадрат: а) нагоре - плюс родените, минус починалите и б) 
настрани – плюс заселените, минус напусналите. 

 
Естествен прираст 
Естествения прираст е главния фактор, който определя 

възпроизводството на населението. Това е разликата между броя на 
ражданията и броя на умиранията в даден период. Тази разлика, 
отнесена към броя на населението определя коефициента на 
естествения прираст – и се изразява в промили /на хиляда/. 

Съответно определянето на този коефициент може да се получи и 
от разликата между аналогичните коефициенти: а) на раждаемост – 
броя на родените, отнесени към цялото население, или б) коефициента 
на смъртност – броя на починалите към броя на населението. 

 
   Брой родени за 1 година 
Кражд.=  ------------------------------------------------ х 1000 

Брой на населението 
 
Коефициентите на раждаемостта и смъртността дават представа 

за основната характеристика на населението: 
- прогресивно – ако раждаемостта е по-висока от смъртността; 
- стационарно – ако раждаемостта е равна на смъртността; 
- регресивно – ако раждаемостта а по-ниска от смъртността. 

 
Нормалните величини на тези коефициенти са съответно: на 

раждаемостта – 10-15%, на смъртността – 10-12 %. 
Разкриването на тези закономерностите в естествената промяна на 

броя на населението означава да се разкрият и причините за 
определеното състояние на естествения прираст – за да може да се 
влияе върху тях. 

Върху раждаемостта влияние оказват следните фактори: 
- структура на населението по пол и възраст; 
- благосъстоянието на населението; 
- жилищните условия; 
- икономическите стимули; 
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- традициите, възпитанието, образованието; 
- миграцията на населението и други фактори. 
-  
В крайна сметка най-важният фактор е броят на жените във 

фертилна /детеродна/ възраст и тяхното желание да раждат и 
отглеждат деца – така, че основните усилия трябва да бъдат насочени 
в тая посока. Трябва да се има предвид и факта, че с повишаване на 
стандарта на живот намалява раждаемостта, както и при някои 
събития, например следвоенен период настъпва повишаване на 
раждаемостта – т. нар. “бейби бум”. Така също има и други любопитни 
явления – по начало се раждат повече момчета, но смъртността при 
тях е по-висока, или пък в следвоенен период раждаемостта на 
момчета се увеличава... 

Върху нивото на смъртността влияние оказват структурата на 
населението по пол и възраст, състоянието на здравеопазването, 
стандарта на живот, културното ниво, условията на труд и други. Така 
например при едно общо застаряване на населението в развитите 
страни има предел на задържане на смъртността, след който тя пак се 
увелчава. 

Фактическият естествен прираст на населението представлява 
разликата между числеността на населението в края и в началото на 
изследвания период, а средногодишния коефициент на прираст е 
общия, бруто коефициент, разделен на броя на годините. 

 
Изкуствен прираст 
Изкуственият прираст се дължи на миграцията и както естествения 

е резултат на две противоположни миграционни движения: а) на 
заселване и б) на напускане, изселване.  

Миграцията може да бъде свързана с постоянно заселване – 
основна, постоянна, а може да бъде и периодична, временна – за 
определен период от време – годишна, сезонна, за сезонна работа, за 
образование, временна работа, командировка и т.н. Характерна е и 
денонощната, дневната миграция, която е особено в планирането и се 
нарича още “косвена урбанизация”, тъй като тя фактически отразява 
влиянието на градовете върху съседните територии и е вид 
урбанизация 

По причини тя може да бъде: икономическа, политическа, културна, 
за отдих и т.н. 

По териториален обхват миграциите могат да бъдат локални, в 
рамките на общината, регионални, вътрешнодържавни, извандържавни, 
междуконтинентални... 

Прието е в практиката изкуственият прираст да се отбелязва като: 
а) положителен, когато броят на заселените надвишава броят на 
напусналите и б) отрицателен – когато е обратното. Обикновено тя се 
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измерва, отбелязва, параметрира в абсолютни цифри, бройки, по-рядко 
е да се отбелязва в относителни пропорции и коефициенти. 

 
Общ прираст 
Общия, сборен прираст е сумата от естествения и изкуствения 

прираст. Той може да бъде положителен или отрицателен, което се 
дължи на различни комбинации, например отрицателния естествен 
прираст да се компенсира с висок изкуствен прираст... 

 
Полово възрастова структура 
Половата структура се характеризира с показатели, които 

определят съотношението между половете – обикновено е 50/50%, с 
леки отклонения – в млада възраст процентът на мъжкото население е 
малко по-голям, но от средната до зряла възраст – превесът е вече на 
жените. 

Този показател се съчетава с възрастовата структура, която се 
определя от броя или относителния дял на населението по възрастови 
групи, или на 5 години, или по друг признак, например: 

- деца в яслен период – 0-3 год. 
- деца в предучилищен период /детски градини/ - 4-7 год. 
- деца в училищен период – начален курс – 8-11 год. 
- прогимназия – 12 – 15 год. 
- гимназия -  16 – 19 год. 
Тази класификация служи за определяне на необходимите 

училища и детски заведения – или пък други детски учреждения. 
Известна също така е и друга класификация по възраст на 

населението: 
- под трудоспособна възраст – 0-15 год. 
- в трудоспособна възраст – 16 – 63 год. 
- над трудоспособна възраст – над 64 год. 
Бъдещата структура на населението е заложена в съществуващата 

полово-възрастова структура на сегашното население. 
 
Структура на заетостта и трудови ресурси. 
Трудовите ресурси са основно населението в трудоспособна 

възраст, но плюс работещите пенсионери и минус учениците, 
военнослужещите и студентите. Качеството на трудовите ресурси се 
определя от полово-възрастовата структура, образованието, 
квалификацията, съществуващите традиции, възможностите за 
образование и квалификация, от миграционните движения. 

Трудово-демографската структура на населението се разделя в три 
групи: 

Група А – градообразуваща. Това са лицата от активното 
население, които са заети в производствени предприятия и 
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обслужващи учреждения, чието стопански и административно значение 
излиза извън пределите на населеното място. 

Група Б – градообслужваща. Това са лицата, заети в предприятия и 
учреждения, чиято продукция или функции са предназначени 
изключително за задоволяване потребностите на местното население.  

Група В – обслужвана, неактивно население. Това са гражданите, 
които са трудово незаети и са обслужвани – деца, ученици, студенти, 
пенсионери. 

Група А и Б формират активното население. Неговият относителен 
дял е различен за различните видове населени места – като 
обикновено активното население е половината от населението, а 
разликата е вътре – между А и Б - за по-големите градове е 
градообразуващото спрямо градообслужващото е 25% към 25%, а в по-
малките населени места достига до 45% към 5 %. Всъщност у нас вече 
има и села, в които почти изцяло населението е в обслужваната група – 
пенсионери и възрастни хора. 

Съотношението между активното население и трудовите ресурси 
пък показва: 

- пълна заетост, когато А+Б е равно на броя на  трудоспособното 
население, 

- недостиг на работна ръка, когато А+Б е по-голамо от броя на 
трудоспособното население, 

- излишък на работна ръка – безработица, когато А+Б е по-малко от 
броя на трудоспособното население. 

В практиката се използва т. нар. “Коефициент на използване на 
трудоспособното население: 

 
       А + Б 
К изп. на тр. нас. =  ---------------------------------------------------------- 
     Население в трудоспособна възраст 
 
Този коефициент е по правило по-малък или равен на единица. 
 
Социална структура на населението. 
Социална структура на населението се проучва чрез 

разпределението му по социални групи – служещи, работещи, свободни 
професии, селскостопански работници, както и структурата на 
семействата и домакинствата – брой членове на семейство, 
несемейни... 

 
Перспективни проучвания – прогнози. 
За нуждите на планирането на града е необходимо да се знае 

броят на населението в бъдещия, планиран период, неговата полово-
възрастова структура и други характеристики. 
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За тази цел се правят демографски прогнози, които се основават 
на актуалния брой и структура на населението и на установените 
тенденции в неговото развитие. Бъдещото състояние и брой на 
населението са заложени в неговата актуална структура – и е възможно 
да се определят по математически път. Към тези пресмятания трябва 
да се включват и факторите с по-непредвидим характер, например 
миграционните движения и причините, които ги предизвикват. 

 
Демографските прогнози са сложни, трудоемки и все пак – с не 

особено висока степен на достоверност и реализируемост, което 
следва да се има предвид при планирането на градовете и те да се 
възприемат по един по-широк в мисловно отношение начин. 

 
 
 

Икономика 
 
В цялостния комплекс от задачи, които трябва да се решат с 

урбанистичното планиране, особено важно  място заема въпросът за 
оптималното развитие и териториално разположение на 
производителните сили. Икономическото развитие на територията е 
базисно за развитието на населените места и жизнеспособността на 
градовете. Така, оптималното развитие на икономиката се превръща в 
основа за оптималното развитие на селищните структури. В този 
смисъл, рационалното разполагане на производителните сили в 
пространството и тяхното оптимално взаимодействие с населението е 
важна планова задача.  

Като цяло е необходимо всестранно и задълбочено проучване на 
икономиката в границите на планираната територия. Това е важно, за 
да се разкрият основните тенденции и закономерности в нейното 
минало развитие, както и предпоставките за бъдещо развитие и 
обвързването и с територията. За изучаване на развитието на 
икономиката в териториален аспект се занимава отделна наука – 
Регионална икономика, но за нуждите на планирането на градовете пак 
са необходими такива проучвания,  за да се определи икономическата 
рамка на развитие на населеното място, както и възможностите за това 
развитие на конкретната територия: какви са потенциалите на 
територията, нейните капацитети, транспортни връзки, връзки със 
суровини, пазари, работна ръка. Тези проучвания се извършват за най-
важните отрасли.  

 
Промишленост.  
Задачите на проучванията не са за промишлеността въобще, а са 

насочени към връзките на промишлеността с населението и 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 59 

териториалните аспекти на нейното развитие. Проучванията се правят 
чрез анкетиране на промишлените предприятия, както и от 
материалите на различните ведомства, на общините и на областите. 
проучванията стават главно за основните показатели: ОПП – обем на 
произведена продукция, ОПФ – обем производствени фондове, брой 
заети /работни места/. Проучванията обхващат: 

- поименно всички промишлени предприятия, разпределени по 
отрасли, 

- прави се обща характеристика на отраслите, като се посочва 
обемът и структурата на промишлената продукция, 

- дават се данни за заетата работна ръка във всяко предприятие, 
нейната структура по пол и възраст, съотношението на 
административен и производствен персонал, 

- посочват се размерите на производствените площадки и 
застроената площ в нея, необходимостта от териториални резерви и 
бъдещи разширения, 

- проучват се видът и размерът на потребяваните суровини, 
материали, готова продукция, източниците на тяхното доставяне, 
консумацията на вода, на електроенергия, 

- определя се обема и направленията на транспортните връзки – от 
суровинните източници и към други свързани предприятия, както и към 
пазара на продукцията, 

- проучват се ежедневните трудови връзки – броят и направленията 
на пътуване на работещите, 

- проучват се технологичните връзки с други свързани предприятия 
или звена на предприятието, разположени нап други места. 

 
Всички тези данни се систематизират и анализират. На тази основа 

се правят изводи за съществуващата промишлена база и се 
установяват нейните характеристики, имащи отношение към 
устройственото планиране. Правят се анализи на териториалната 
локализация на промишлените предприятия и се преценява 
териториалната организация на промишлеността в промишлените зони 
на града. Определят се оптималните зони за различните производства 
по степен на благоприятност, както и по степен на тяхната вредност и 
необходимост от дистанция спрямо другите зони на града. 

 
Въз основа на тези проучвания и анализи се прави хипотеза за 

развитие, както в количествен аспект, така и в териториален аспект, 
което е особено важно. Тази хипотеза се оформя като модел за 
перспективно развитие, който се включва в общата урбанистична 
хипотеза за развитие на града или системата от населени места и 
региона. 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 60 

В тези проучвания следва да се има предвид пазарната 
ориентираност на икономиката, технологичната диверсификация, 
модернизацията, необходимостта от технологична и производствена 
гъвкавост, възможностите за трансформации на производствата.  

 
Селско стопанство.  
Проучването на селското стопанство като икономически отрасъл се 

извършва по същата схема, но спецификата на отрасъла налага друг 
подход. Най-важната характеристика на селското стопанство като 
икономически отрасъл е неговата териториална разпростряност и 
свързаност с климатичните условия. То зависи от природните условия – 
теренни характеристики, релеф, изложения, почви, растителна 
покривка, екологични условия, води. 

Зависи и от обществено-икономическите условия и традиции. Тази 
зависимост е двустранна, от типа селско стопанство се е е определяла 
селищната мрежа. При селското стопанство “фермерски тип” в 
селищната мрежа по същество няма села, а има равномерно 
разпределени фермерски стопанства. При нас, на Балканите и в 
България по-конкретно, традицията е наложила села от “скупчен” тип, 
където собствениците на относително малките земеделски площи са 
събрани в селото, а в рамките на определен пешеходен изохрон са 
техните земеделски земи. Тоест, това е първото прякво отражение на 
типа земеделско стопанство върху типа на селищната мрежа. 

Селското стопанство не само има най-площни измерения, ами и 
самото то е сложно организиран в територията комплекс: 
“производствено поле - складове – преработка – отпадъци – техника – 
поддръжка...” 

Характеризират се двата основни отрасъла – растениевъдство и 
животновъдство по обема на продукцията /ОПП/, обема 
производствени фондова /ОПФ/ и броя заети. Посочват се броя вида, 
капацитета на отделните селскостопански единици – ферми, 
преработвателни предприятия, складове. Прави се баланс на 
използваната територия, на формите на нейното използване. 
Анализира се земеразделянето, степента на уедреност на стопанските 
единици и начина на земеползване. 

По-съществени въпроси, които имат отношение към планирането 
на територията са: 

- почвените и климатични условия във връзка с районирането но 
културите и специализацията на отделните стопанства, 

- релефът и конфигурацията на терена, условията за внедряване 
на механизация, опасностите ит ерозия, наводнения и други стихийни 
бедствия, 
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- екологичните условия във връзка със замърсяването на почвата, 
въздуха и водите от вредни селскостопански или промишлени 
отпадъци и други замърсявания, 

- наличността на промишленост, свързана със селскостопанската 
дейност – складове, преработващи предприятия, 

- състоянието на транспортната мрежа и влиянието и върху 
развитието на отделните подотрасли, транспортната достъпност до 
отделните терени, достъпността до пазара, 

- състоянието и териториалната организация и обвързаност на 
отделните населени места, 

- демографските процеси и наличието на работна ръка, 
- възможности за свързване на селскостопанската дейност с други 

дейности, например със специфични форми на отдиха, на лова, 
риболова, билкосъбирането, както и със сезонността на заетост на 
работната ръка. 

Съставя се хипотеза за бъдещото развитие на отрасъла в 
следващите 15-20 години, въз основа на която която се прави и 
териториален модел, който се обвързва с урбанистичната концепция.  

Въпреки че пазарната икономика предоставя свобода на отделните 
стопански единици, не отпада задължението за предвиждане на 
екологични и инфраструктурни мероприятия от страна на държавата 
или общината, които да създадават подходящи условия за 
селскостопанската дейност. И тези неща са много важни в съвременния 
период, както и и необходимостта от комасация на земеделските земи, 
която пък трябва да става и със съблюдаването на определени 
урбанистични принципи, нещо което не стана при извършеното вече 
земеразделяне. 

 
Горско стопанство.  
Проучванията в областта на горската стопанство са по отношение 

на: 
- териториалното устройство и организацията на горския фонд по 

категории гори, видов състав, стопански класове и състояние на 
горските площи – залесени, незалесени, непроизводителни, пасища, 

- ерозионните процеси и условията на поройност и други 
неблагоприятни условия, 

- подробна характеристика на екологическите и биологическите 
условия на отделните горски комплекси, 

- предвидените добиви по лесоустройствен план, 
- странични дейности в горския фонд: лов, риболов, отдих, 

билкосъбиране, добив на смола, кора и т.н.. 
Горите са стопански отрасъл, но са и природна ценност и основен 

ландшафтно-устройствен фактор. При перспективните проучвания 
особено е важно да се решат следните по-главни задачи: 
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- запазване и увеличаване на почвозащитните и водоохранни 
качества на горските насаждения, 

- използване на горите за биологично саниране на пустеещи земи, 
нарушени ландшафти, укрепване на ерозирани терени, 

- създаване на нови насаждения – горски комплекси, зони и пояси 
покрай населените места, пътните и транспортните съоръжения, ЖП 
линиите, както и за отстраняване на неблагоприятни климатични 
явления – замърсявания, ветрове и т.н. 

- използване на горите като важен ландшафтно-устройствен 
фактор 

- използване на горите за отдих, спорт и туризъм, развитие на 
паркове и лесопаркове – национални, народни... 

 
Транспорт 
Транспортът в селищното устройство е с двояк характер – от една 

страна той е връзката между различните елементи и като такъв има 
структурообразуваща, скелетообразуваща роля при изграждането и 
функционирането на града, а от друга – той е самостоятелен стопански 
и икономически отрасъл, със своя икономическа структура и 
взаимоотношения. В случая е важно да се проучи транспортът като 
специфичен отрасъл на икономиката, който обуславя, но и зависи от 
конкретното разположение на производителните сили в територията. 
Самият транспорт и има вътрешна икономическа логика на своето 
съществуване и развитие. 

 
Показателите, по които се проучва състоянието на транспорта са: 
- превозени товари /в тона/ и превозени пътници /в брой/, 
- товарооборот /т/км/, пътникооборот /пътник/км/, средно 

разстояние на превозените товари, 
- експлоатационна дължина в км., 
- гъстота на пътническите превози, 
- извършени превози, 
- себестойност на превозите на товари и пътници, 
- заета работна ръка – общо и диференцирано по видове дейности, 
-  други показатели. 
Видовете транспорт са: 
 
- Железопътен 
- Автомобилен 
- Воден 
- Въздушен 
- Тръбопроводен. 
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Строителство.  
Строителството като отрасъл също е в двояка роля, от една страна 

то има обслужваща функция за всички други дейности и отрасли, а от 
друга то е самостоятелен икономически отрасъл. Проучват се: 

- обемът и структурата на видовете строителство – промишлено, 
жилищно, селскостопанско, административно, обществено, 

- производствените мощности на отделните строителни фирми, 
- местоположението на техните строителни бази и площадки, 
- заетата работна ръка. 
 
Туризъм.  
Туризмът също е обект на двупосочно анализиране и планиране. 

От една страна той е ресурс на територията, на населеното място, 
който е свързан и произтича от неговите природни, исторически, 
културни и други качества и този ресурс следва да се изявява в плана. 
От друга страна той е самостоятелен стопански отрасъл. Проучват се: 

- видът, разположението и капацитетът на обектите, включени в 
системата на туризма, 

- общият контингент на туристите в района и сезонният им обем, 
- броят лица, заети в системата на туризма, 
- приходите от туризма, 
- съчетанието на туризма с природните ресурси, културните 

паметници и другите привлекателности на средата, 
- капацитетът на природната среда да приема определен брой 

посетители. 
 
 

Други отрасли.  
В зависимост от особеностите на конкретно планираният град или 

териториална общност се правят проучвания и на други икономически 
отрасли, които имат отношение към развитието им и повлияват тяната 
пространствена организация, например като търговия, спорт, 
балнеолечение, наука и други. 

 
 
Прогнозиране 
Сложността на дългосрочното прогнозиране на икономиката 

произтича от това, че трябва да се намери оптимална за бъдещето и 
развитие структура, както иоптимална и траектория на промени. Тово 
трябва да става при голяма неопределеност и променливост на почти 
всички съставки и елементи, дължащи се на факта на в пазарните 
динамични, конюктурни, променливи и непредвидими условия. 

Обаче общата структура на развитието и дългосрочната прогноза 
трябва да бъде изградена по такъв начин, че да не създава 
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препятствия при една или друга траектория на развитие в бъдеще, тя 
трябва да бъде приемлива при различните случаи и алтернативи на 
развитие.  

При тези условия, устройствената задача се свежда до намирането 
на такива устойчиви елементи, главно в инфраструктурата, които да 
работят добре и оптимално в различните случаи на бъдещо развитие. 

 
 
 

Пространство. 
 
Пространството е третият, базов компонент на “икономическата 

машина”. Тук е и основната задача на урбаниста: да съвмести 
действието на другите два фактора, демографския и икономическия в 
пространството, да намери подходящите им пространствени 
конфигурации и сглобяване, така че те да работят ефективно. При това 
трябва да се имат предвид и качествата на географската, земна, 
ландшафтна повръхност. 

Първата задача, която трябва да се реши по отношение на 
предприятията на различните отрасли е оптималното им ситуиране 
спрямо техните изисквания към средата. Според изискванията си към 
факторите на околната среда, различните производства се делят на 
суровиноемки, водоемки, енергийноемки, наукоемки, трудоемки...  

Тези териториални фактори са преки локализационни фактори и 
пряко влияят върху местоположението на обектите. Те могат да бъдат 
количествено оценени както като потенциал, така и да бъдат включени 
в комплексната оценка на възможностите за локализация. Отделните 
фактори могат да бъдат групирани: 

- Суровини и изходни материали. Съществуват редица 
производства, които се характеризират с висока степен на потребление 
на суровини – руда, полезни изкопаеми, селскостопанско производство, 
производство на строителни материали. Такива са минната и рудната 
промишленост, металургията, енергодобива, дървопреработващата 
промишленост, производството на строителни материали – цимент, 
гипс, тухли, керемиди, хранително-вкусовата промишленост, тежкото 
машиностроене. Тези предприятия е прието да се наричат 
суровиноемки. 

- Вода. Като водоемки производства се характеризират 
топлоелектроцентралите, водноелектроцентралите, металургичната и 
целулозно-хартиената промишленост, химическите заводи. 

- Енергия. Енергоемки са производствата, които са зависими от 
големи енергийни потоци в производствената си технология. Това са 
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химическите производства, металургията, машиностроенето, 
целулознохартиената промишленост. 

- Труд. Трудоемки са производствата, които са свързани със  
значително приложение на ръчния труд. Следва да се отчита, че 
трудовите ресурси са динамичен и променлив елемент и като 
количество и като качество – квалификационно ниво, ниво на 
образованост, възраст, пол и т.н. Това са предимно предприятията от 
третичния сектор – производство на потребителски стоки – облекло, 
обувки, автомобилостроене, мебелно производство, бяла техника. 

- Транспорт. Необходимост от удобен транспорт имат тези 
предприятия, които имат голям обем произведена продукция или 
необходимост от суровини – строителни материали, селскостопанска 
продукция и т.н. За тях е важна близостта да големи транспортни и ЖП 
възли, водни пътища.  

- Пазар. Предприятията с “крайни” производства – на потре-
бителски стоки и продукти, особено онези продукти, които са по-трудни 
за транспортиране или са бързоразвалящи се – храни, тъкани, дрехи, 
обувки. 

- Територия. Площоемки са такива предприятия, които по 
технологически и други причини имат особени изисквания към 
територията като площ, наклони, изложение, ветрове и т.н.. Особено  
важен е е териториалния и пространствения фактор за добивните 
предприятия – селскостопанска продукция, строителни материали, 
въгледобив. 

- Наука. Наукоемки са производствата,за които е от значение 
прилагането на  висококвалифициран човешки труд и научни продукти 
и чиято дейност е свързана с научни изследвания, електроника, 
компютърни технологии, програмни продукти. 

- Екологичен фактор. Този фактор е важен при локализацията на 
предприятията в две посоки: веднъж, разглеждайки самото 
предприятие като източник на вредности и налагащо отдалеченост от 
жилищни зони и втори път като изисквания към екологичните качества 
на средата по отношение на самия технологичен процес. Добрия 
климат и чистотата на въздуха, както и качествата на водите са важни 
предимно за хранително-вкусовата промишленост и прецизните 
технологии. 

- Влияние за локализацията оказват и инфраструктурната 
съоръженост, специализацията и кооперирането на технологиите, 
изградеността и качеството на сградните фондове и т.н. 

 
 
Съвременни тенденции. 
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Върху локализацията на производителните сили и тяхната връзка 
със зоните за обитаване влияние оказват някои съвременни тенденции, 
резултат на техническия и научен прогрес. 

- Намаляването на вредността на някои производства създават 
възможност за приближаването до зоните за обитаване. Това са така 
наречените “чисти производства” или “бяла промишленост”. 

- Появата на нови вредни производства – химически, ядрени 
технологии и др., налага необходимост от отдалечаването им от зоните 
за обитаване, отдих, селскостопанско производство. 

- Развитието на телекомуникациите, автоматизацията и широкото 
навлизане на компютърните технологии създават възможности за 
отдалечаване на предприятията от населените места и от местата за 
управление. Налице са вече възможности създаване на предприятия 
без работници. 

- Компютризацията, развитието на комуникационните технологии, 
интернет и т.н. създават възможност за сливане на работното място с 
местообитаването, правят самото местообитаване по-свободно, 
независимо от другите. Тези технологии създават предпоставки за 
мрежови, дисперсирани из цялата планета колективи, нещо, което е 
вече факт. 

- Възможностите за разтваряне на технологичния цикъл на някои 
производства създават възможност за дисперсиране на производството 
в няколко населени места, правят го териториално по-разпростряно. 

- Съвременните технологии правят производствените дейности 
значително по-компактни, изискващи по-малко място, а пък развитите 
комуникации и компютризацията правят необходимите складове 
значително по-малки. 

 
Пространствената задача 
От технологична гледна точка, организацията на града е 

организация на:  
- Ежедневния цикъл на човека – местоживеене – транспорт – труд – 

транспорт – отдих – търговия – местоживеене. Разбира се, това важи 
само за част от населението, това което е трудовозаето. Картината на 
жизнените цикли в града значително по-сложна, но така или иначе – 
фундаменталната схема е тази. 

- Взаимното разположение на промишлените зони и техните 
елементи и обвързването им в компактна и ефективна, икономична 
откъм транспортни разходи мрежа, както за тях, така и по отношение на 
суровините и пазара. 

- Взаимното разположение на зоните за обитаване и отдих. 
- Доброто смесване и напластяване на тези дейности вътре в 

града. 
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- Добро комуникационно обвързване на системата: “суровини - 
икономика – население – пазар – население.  

 
В теорията съществуват т.нар. “локализационни теории”, които 

дават отговор на въпроса: “какви са най-добрите и оптимални 
взаиморазположения на местата за труд, суровините, пазарите и 
местообитанията?” от математическа гледна точка. Макар и в реалния 
град да имаме вече утвърдени конфигурации и местоположения, макар 
и върху тези конфигурации да влияят и други фактори, тези теории са 
полезни като отправна точка на разсъждения. 

Локализационните теории водят началото си от промишлената 
революция. Развитието на промишлеността, интензификацията на 
труда и неговата териториална концентрация в края на 19 и началото 
на 20 век правят особено важни въпросите за оптималното 
пространствено разположение на суровините, предприятията, пазара и 
трудовия ресурс. По същество тази задача – за оптималното 
разположение е задача за минимизиране на транспортните разходи и 
за постигане на най-голяма печалба. Трябва да отбележим и това, че за 
нашата страна, малка по размери и при изградеността на селищната 
мрежа, прилагането на тези задачи в чист вид е невъзможно, но е 
добре да се знаят принципите, които са залегнали в тези решения.  

- Първият пространствен модел за оптимална локализация е в 
селскостопанското производство – това е моделът на немския 
икономист Йохан Тюнен от 1826 год. Това е моделът за “затворените 
територии”. Градът, като потребител на селскостопанска продукция е в 
средата на концентрични пояси -  най-вътрешния е зеленчуковият пояс 
на интензивно зеленчукопроизводство и овощарство. Вторият пояс е на 
интензивно горско стопанство, третият е на интензивното 
зърнопроизводство, четвъртият е на полевъдството и 
животновъдството, а след това е неизползуваната годна за усвояване 
земя. Тоест, този модел е изграден на схващането, че най-важните 
фактори за разположението на селскостопанското производство 
спрямо града и пазара, са производствените разходи, плодородието на 
почвата и транспортните разходи. 

- В по-чист вид като представител на теорията за локализациите са 
моделите на немския икономист Вилхелм Лаунхарт, 1881 год. Той 
предлага локализационен триъгълник за определяне мястото за 
изграждане на дадено предприятие. Двата от върховете на 
триъгълника са съответно източниците на суровини, а третия е пазарът 
за реализация на готовата продукция. Оптималното положение на 
предприятието е точката, равноотдалечена или пропорционално 
отдалечена спряво “тежестта” на  върховете на триъгълника. 

- Алфред Вебер е развил “теорията за най-малките производствени 
разходи”. В книгата си “Теория на локализациите в индустрията” от 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 68 

1909 год., той определя рационалния избор на място на предприятие 
чрез най-малките производствени разходи за получаване на 
продукцията. Най-важни са транспортните разходи и работната сила –
Най-важни са разходите, направени за транспорт на суровините, 
готовата продукция и работната ръка, както и разходите за 
производство на готовата продукция. В случая Вебер отчита и 
въздействието на вече изградените агломерации 

- Американския учен Едгар Хувър в книгата си “Локализационна 
теория в обувната и кожухарската промишленост” от 1937 год. въвежда 
като фактори за локализацията и разходите за крайни операции, 
конкуренцията между видовете транспорт, нееднородността на 
повърхнината. По-късно в своята книга “Локализация на 
икономическата дейност” той разглежда икономиката на 
агломерациите, пространствените структури на градските ареали  и др.  

- Характерна и популярна е теорията на немския географ Валтер 
Кристалер /1933/ за “централните места”. Според него централните 
места са онези икономически центрове, които произвеждат и снабдяват 
с услуги другите населени места в административната единица. Те се 
изграждат върху територия с аграрна структура, която захранва и 
доставя продукти за централните места, които от своя страна 
осигуряват обслужване на по-малките населени места. При това 
централните места са иерархично подредени, в зависимост от обема и 
обхвата на услугите. В идеализирания си, геометричен вид, моделът на 
Кристалер представлява хексагонално геометризирана решетка, което 
произтича от факта, че влиянието на съответните точки най-оптимално 
се разпространява върху територия с шестоъгълна конфигурация. 
Тоест, моделът “пчелна пита” е най-компактния от геометрична гледна 
точка. Разбира се, в реалното пространство този модел следва да се 
възприема като деформиран. 

- По темата “пространствено разполагане на промишлените и 
икономическите елементи има значителен брой разработки – тук 
следва да се спомене и теорията за “полюсите и центровете на 
растежа” на френските автори Франсоа Перу и Жан Будвил – която е в 
основата на френската политика на децентрализация и създаване на 
полюси на децентрализация в територията на Франция и обхващането 
и в система от центробежни и центростремителни силови линии, 
“вектори” и “оси” на урбанизацията. 
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6. ОСНОВНИ ФАКТОРИ /АКТЬОРИ/ ПРИ 
ПЛАНИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА 

 

Основни фактори /”актьори”/ при планирането и развитието на 
града. Трите групи: гражданство, бизнес, администрация. Цели и 
стратегия на поведение на трите групи. Ролята на урбаниста – 
експерт и проектант. Взаимоотношение между трите групи. 
Симулационната игра като специфичен метод на моделиране на 
тези взаимоотношения. 

 
В условията на демокрация градът става поле на преплитане, на 

отстояване на интереси, сътрудничество и противопоставяне на 
множество различни групи от хора – “актьори”, фактори на градското 
развитие. Най-важните групи са тези на: 

Гражданството – с различните си възрастови и социални групи; 
Представителите на бизнеса и предприемачеството; 
Представителите на властите и градската управа. 
 
Цели и стратегия на поведение на трите групи 
Тези три групи имат различни цели, стратегии и тактики на 

поведение – най-общо те могат да се определят като:  
Гражданството – съхраняване на природните, културни и други 

ценности на града, превръщането му в удобен за живеене и сигурен 
град; 

Бизнесът – реализиране на икономически печеливши дейности; 
Властта – съхраняване на статуквото, осигуряване на преизбиране 

в следващ мандат. 
 
Ролята на урбаниста – експерт и проектант 
Ролята на урбаниста е да подпомага взаимодействието на тези три 

групи, като осигурява планови възможности за реализирането на 
техните групови стратегии. Основна негова грижа е съхраняването на 
равновесието и осигуряването, подсказването на перспективи за 
развитие на града. 

 
Взаимоотношение между трите групи 
Тези три групи, заедно с групата на занимаващите се с планиране 

на града, са в постоянно взаимодействие, конфликти или 
сътрудничество – в явното, публично пространство, или в скритото, 
кулоарно пространство. 
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Симулационната игра – специфичен метод на моделиране на 
тези взаимоотношения 

Симулационните процедури широко се прилагат не само като 
обучаваща, но и като диагностична и изследователска процедура. Чрез 
разиграване на симулативна ситуация, в която на участниците се 
предлага да действат така, сякаш очакваните от тях промени в 
конкретната област на живот “вече са се осъществили”, се стимулира 
дискусията. Като резултат  се изясняват не само много важни  аспекти 
на конкретните процеси в различни  сфери на обществения живот, но и 
скритите, често неосъзнати в пълна мера от самите граждани, 
мотивации и нагласи, които остават недостъпни за стандартните 
изследователски  методи. 
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7. ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ СУБЕКТА И ОБЕКТА НА 
ПЛАНИРАНЕ В УРБАНИЗМА 

 

Връзките между субекта и обекта на планиране в урбанизма. 
Планирането и развитието на града – непрекъснат процес. 
Цикълът “реалност-проблем-идентификация на проблема-задание 
за планиране-планиране-проектиране-реализация-нова реалност-
нов проблем…” Мониторинг и управление на развитието на града 
и плановите въздействия върху него. Интердисциплинарният 
характер на дейността на проучване, планиране, реализация и 
мониторинг. 

 
Планирането на града не е еднократен акт, а следва да се разбира 

като една перманентна дейност, съпътстваща неговото развитие. 
Градът е един жив организъм, който непрекъснато се променя, макар и 
тези промени да са разтеглени във времето и да са незабележими на 
пръв поглед спрямо мащаба на 24-часовия ден. В този смисъл може да 
се каже, че градът никога не достига етапа на своята завършеност, 
както отделната сграда, например. Той е принципно незавършваем. 
Във всеки етап на неговото развитие в града се решават едни 
проблеми и се появяват нови. Така процесът на изработване на един 
устройствен план трябва да бъде разглеждан като един етап, фаза от 
серия от последователни действия. 

 
 
Цикълът “планиране-реализация” 
В разгърнат вид този цикъл можем да опишем в следната 

последователност: 
Реалност /обектът на планиране в реалността/ 
Поява на проблем 
Идентификация на проблема 
Задание за планиране 
Планиране: анализ – диагноза – прогноза – избор на решение 
Програма за реализация 
Реализация 
Интегриране, “обживяване” на реализацията в реалността 
Наблюдение на процеса на интегриране 
Поява на нов проблем в реалността. 
Мониторинг и управление 
 
 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 72 

 
 
Необходимо е да коментираме следните по-важни особености в 

този цикъл: 
А/ За времето, през което е идентифициран проблема, решението 

е планирано и е реализирано, обектът на планиране също се е 
изместил напред във времето и се е променил. 

Б/ С появата на нов проблем в реалността цикълът 1-10 започва 
отново. 

В/ Тази цикличност има характера на синусоида: движение от 
реалността – нагоре – към абстрактизацията на планирането – и 
надолу, чрез реализацията – към реалността. 

 
Г/ По този начин се оформят два потока на развитие и 

взаимодействие във времето – единият, това е развитието на обекта на 
планиране, вторият е развитието на субекта на планиране. 

Д/ При този непрекъснат процес наблюдението на обекта на 
планиране и промените, които настъпват в него, е особено важно, с 
оглед установяване на тенденциите на развитие и създаване на 
възможности за прогнозиране на развитието. 

Е/ Управлението и поддържането на цялостния процес “проблем – 
планиране – реализация” изисква създаването на единно звено към 
общинската/градската управа, за да не се разпада целостта на процеса 
и да се гарантира приемственост и последователност на отделните 
действия. 
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Интердисциплинарният характер на дейността на проучване и 
планиране. 

Урбанистичното планиране е една от най-комплексните и 
разностранни интелектуални дейности. Развитието на населените 
места, тяхното взаимодействие в обща селищна мрежа, 
взаимоотношението им с природната среда и социалните, 
икономически, културни, исторически и други явления и фактори, на 
които те се явяват пространствен израз, ги правят един от най-
сложните обекти на планиране и проектиране. Правилното поставяне 
на задачата, анализирането и разкриването на проблемите, 
формулирането на основните цели на планирането, разработването на 
различни варианти за развитие, изборът на оптималните варианти, 
очертаването на траекториите на бъдещо развитие, формулирането на 
програмите за реализация и тяхната подредба в пространството и 
времето, обвързването им с икономическите ресурси и с политическите 
и културни процеси, правят обекта на проектиране и планиране сложен 
и многопластов. Всичко това изисква комплексен и 
интердисциплинарен подход при планирането.  

Необходимо е прилагането на различни науки, изучаващи 
различните прояви на живота на града и региона – разностранен и под 
въздействието на множество фактори. Планирането на града изисква 
комплексно обвързване в единна логическа структура на неговите 
различни проблеми, процеси и фактори:  

пространствени, 
функционални,  
икономически,  
демографски,  
културни,  
исторически, 
екологични… 
При това следва да се отчита и взаимозависимостта между 

пространствената и материалната структура на града, която е резултат 
от определени икономически и демографски процеси, но и въздейства 
обратно – стимулиращо или задържащо върху тяхното развитие. 
Планирането на оптимална пространствена структура, адекватна на 
протичащите процеси в нея, е една от главните задачи на 
урбанистичното планиране. 

 
Основни видове специалисти, участващи в урбанистичното 

планиране. 
В основни линии, специалистите, участващи в комплексните 

колективи, са различни в зависимост от спецификата и сложността на 
конкретната задача. По един начин ще бъде организиран екипът, 
разработващ регионален план за развитието на Черноморското 
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крайбрежие, по друг начин, ако планира транспортната инфраструктура 
по поречието на Дунав. Различен ще е при разработването на Общ 
устройствен план на голям или малък град, друг ще бъде съставът му, 
ако изследва, например, възможностите за социализация на културно-
историческото наследство в даден регион, или пък планира 
комплексното развитие на даден курортно-туристически район.  

Съставът на колективите е променлив в зависимост от целите и 
задачите на работата им, но и при различните конфигурации на екипите 
има сравнително устойчиви позиции. В практиката се е утвърдил 
спектърът от названия на отделните специалисти, някои от които имат 
работен, жаргонен характер – “комуникатор”, “пътищар”, “демограф”, 
“регулатор”, като не всички названия съответстват точно на 
академичната номенклатура. Освен това доста от проблемите и 
проучванията в урбанистичното планиране нямат точно съответствие с 
подготвяни специалности, има и припокриване, промяна, придобиване 
на нови познания в хода на работата. Матрицата на подготовката на 
специалисти не съответства точно на матрицата на потребностите на 
планирането. При това практиката на самото планиране е в процес на 
промени, преливане и преместване на области на занимания. 

Общо можем да определим урбанистичното планиране като синтез 
на интелектуална дейност, обединяваща теоретичните и практически 
познания и умения на представители на различни научни и творчески 
области. Това са областите на:  

природните науки,  
икономическите науки, 
социалните науки, 
техническите науки, 
изкуствата. 
 
Природни науки 
Специалисти по физическа география, геология, хидрография, 

почвознание, биология, лесовъдство, агрономство, екология, 
климатология и др. 

Изходна база при пространственото планиране е информацията за 
природните особености и качества на планираната територия. Важна е 
оценката на условията на природната среда за развитие на човешките 
дейности. Нейните компоненти изпълняват ролята на фактори или 
ограничители за развитие на: 

 икономическата дейност – минерални суровини, почви, води, 
растителен и животински свят, климат. 

 транспорта и комуникациите – релефа на терена, водните течения.  
 обитаването – екологични качества на природната среда, климат, 

ослънчаване, качества на терена, водите, ландшафта. 
 отдиха – специфични качества на ландшафта, въздуха, водите. 
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По-специално географията, като клон на науката, е с най-стари и 
най-дълбоки връзки с устройственото планиране, от нея са се отделили 
впоследствие и други природни науки. В някои части на своята дейност, 
географите и по-конкретно  специалистите по икономическа география, 
са най-близко до урбанистите. В последните години в географията се 
появи и клон – конструктивна география, с което тя модернизира своя 
облик от констативно-описателна наука към наука, занимаваща се с 
промените – естествени или инициирани в околната среда.  

 
Икономически науки 
Специалисти – общо за икономиката, както и по различните 

отрасли – промишленост, транспорт, строителство, туризъм, а също 
така и икономгеографи, аграрикономисти, специалисти по статистика. 

Икономическите науки в сферата на урбанизма имат за задача да 
изследват икономическата ефективност от разполагането и развитието 
на различните стопански отрасли в територията, формирането на 
териториално-пространствената структура на икономиката, условията и 
факторите на икономическото развитие на районите.  

Специалистите в тази сфера разглеждат всички въпроси и 
проблеми на развитието на икономиката в дадения териториален 
обхват. Установяват състоянието на различните отрасли на 
икономиката от производствената и обслужващата сфера, тенденциите 
на развитие, състава и вида на предприятията на територията, техните 
икономически показатели – обем произведена продукция, обем 
производствени фондове, заета работна ръка, суровинна база. 
Установяват тенденциите на развитие, промените в това развитие, 
промените в пазара. Установява се териториалното разположение на 
производителните сили, техният капацитет и мощности, необходимост 
от суровини, връзки между отделните предприятия, както и връзките с 
пазара – количествени, качествени и пространствени. На базата на тези 
проучвания се планира оптималното и ефективно разполагане или 
стимулиране на производителните сили в територията. Разработват се 
програми и стратегии за развитие.  

 
Социални науки 
Представителите на тези науки проучват хуманитарния, човешки 

компонент и фактор за развитието на градовете и регионите. 
Проучванията в тази сфера са с най-разнообразен характер и засягат 
както количествените, така и качествените характеристики на 
населението в дадената територия. Тъй като населението е и 
двигателят, и консуматорът на градското развитие, от най-голямо 
значение е правилното и достоверно установяване на проблемите, с 
които то живее и на тенденциите в тяхното развитие, на устройствените 
възможности за въздействие върху тези проблеми и тенденции. От 
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значение е и познаването на социално-психологическите нагласи на 
хората, тяхното отношение към средата, техните традиции и 
специфично културно развитие. 

Специалисти по демография проучват населението в дадения 
териториален обхват – неговата численост, полово-възрастова 
структура, образователно ниво, териториално разпределение. 
Установяват се тенденциите на демографското развитие – 
естественият и изкуствен прираст, миграционно движение, причините 
за това миграционно движение, тенденциите в миграционните процеси. 
Проучва се количеството и качеството на трудовите ресурси – онази 
част от населението, което е в трудоспособна възраст. Проучва се 
нивото на трудовата заетост, нивото на безработицата. Проучва са 
териториалното разположение на населението и неговата обвързаност 
с разположението на производствената инфраструктура и 
териториалното развитие на селищната мрежа. Прави се прогноза за 
демографското развитие – каква ще бъде числеността на населението 
в прогнозния период, каква ще бъде неговата структура и качество.  

Специалисти по социология, културология, антропология, социална 
психология  проучват човешкия фактор, взет в неговата духовна, 
културна същност. Градът се разглежда като  хуманитарна структура, 
като социално явление, като общност на много хора, в която 
непрекъснато се зараждат и се развиват разнообразни социални и 
културни процеси. От значение за адекватността на плана и неговото 
легитимиране в човешката общност са нагласите на хората, тяхната 
култура, бит, поведение, настроения, жизнени перспективи, възгледи за 
населеното място, желанието им да останат трайно, да се заселят или 
да емигрират, да се преместят в една или друга част на града, както и 
нагласата им за бизнес, за търговия; отношението им към града, 
интересите им в него на различните социални и възрастови групи, 
техните изисквания и нужди по отношение на развитието и качествата 
на града. 

Специалисти в сферата на законодателството, юристи. Законовата 
база и нормативните документи, както и правните взаимоотношения, 
определят една особено отговорна и засега все още непопълнена със 
специалисти област. От една страна в града се преплитат в сложна 
мозайка интересите на обитателите по отношение на имоти, сгради, 
права за използване, строителство и т.н., от друга – планът трябва да 
постави или разреши редица проблеми на преплитане на интереси в 
пространството /например реституцията в последните години, която 
беше зачената в адвокатските среди, но имаше и все още има траен 
ефект върху устройственото развитие/. Законът за устройството на 
територията е един от най-важните закони на държавата, защото 
регулира човешките взаимоотношения и интереси в пространствената 
им проява. По-големите планове са съпътствани с отделни нормативни 
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документи, правилници, които регламентират тяхното прилагане и 
връзките с другите законови документи. 

Технически науки 

Геодезисти – една от най-важните специалности в урбанистичното 
и градско планиране. Обект на тяхната дейност са топографските карти 
и кадастралните материали, които носят основната информация за 
пространството и територията на планираната общност. Една от най-
отговорните дейности е изготвянето на кадастралните карти на имотите 
– техните очертания и величини. По същество геодезистите са в в 
началото на процеса на планиране с изработването и 
осъвременяването на картната база и кадастъра на имотите, но и са в 
края на плановия процес с изработването на регулационните планове, 
които фиксират и “запечатват” всички предвиждания в точните 
очертания на терените, предназначени за съответните дейности. 

Математици като представители на точните науки. В случая са 
важни специалистите, занимаващи се с математическа статистика. 
Голяма част от проучванията са свързани със значителен обем данни. 
Необходимо е те да се обработят, да се търсят и разкрият корелации и 
взаимоотношения между различните величини, да се направят 
прогнози за демографското развитие и да се обвържат с прогнозите за 
икономическо развитие. 

Инженери по транспорта /”инженери-комуникатори”/ – специалисти 
по планирането на автомобилния, железопътния, водния и въздушния 
транспорт. Обикновено това са инженери със специалности по пътно, 
ЖП или водно строителство. Най-голям относителен дял в 
урбанистичното планиране имат пътните инженери – специалистите по 
планирането на автомобилната мрежа между населените места и 
вътре в тях. Важна съставка на общите устройствени планове са т.нар. 
“генерални комуникационно-транспортни планове” – ГКТП, които се 
изработват координирано с общите устройствени планове. Проучва се 
автомобилното движение като съществуващи връзки по трасета и 
натоварвания, прави се прогноза за бъдещите натоварвания по 
съществуващите трасета и се определя мястото на нови пътни връзки и 
трасета. Правят се планове на бъдещата автомобилно-транспортна 
мрежа.  

Инженерите по ЖП транспорта планират развитието и 
усъвършенстването на железопътната мрежа, железопътните 
съоръжения, и връзките с другите видове транспорт. Аналогична е 
дейността на инженерите по водно строителство. 

Инженери по техническата инфраструктура – занимават се с 
проблемите и планирането на мрежите по водопровод и канализация 
/ВК/, водните течения и площи, електрозахранването, 
газоснабдяването, отоплителните мрежи, телефонизацията, радиораз 
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пръскването, кабелните и радиокомуникации /”силнотокови” и 
“слаботокови” инженери/ 

Специалисти по зелените системи – инженери-озеленители, 
лесовъди, ландшафтни архитекти, агрономи. Занимават се с 
проучването и планирането на зелените площи, водните площи и 
течения; градските паркове и лесопаркове, природните резервати, био-
резерватите, защитените площи, системата на отдиха – основно 
отдихът, свързан с природната среда; горското стопанство. 

Агрономи – основно се занимават с проблемите, проучването и 
планирането на обработваемите селскостопански терени; билкодобив.  

Специалисти по екология. Дотолкова, доколкото екологията е 
относително нова специалност, в тази сфера работят специалисти, 
имащи отношение към проблемите на околната среда – агрономи, 
лесовъди, лекари по хуманитарна и ветеринарна медицина 
/специалност “градска хигиена”/, биолози, инженери по водопровод и 
канализация, по водно строителство… 

 
Изкуство 
Художници, скулптури, дизайнери – занимават се с проучването и 

планирането на визуалните системи на града, дизайна, синтеза с 
изкуствата. Въпреки че тяхната дейност е в конкретната и обозрима 
пространствена среда, възникват и въпроси – естетически, 
информационни, културни – които имат по-едромащабен характер. 
Дизайнерски са по същество и проблемите за оформяне и “опаковане” 
на материалите на плановете и превеждането им на по-разбираем и 
комуникативен за по-широк кръг хора език. 

Режисьори, масови комуникации. Планирането на града като 
множество от “събития” във времето и пространството. 
 

Урбанистът като координатор на общата дейност 
В този разнороден екип от специалисти и широк спектър от 

специализирани проучвания и планове, основният проблем е 
структурното и системно обвързване, съгласуване и координиране на 
различните проучвания и обединяването им в общ интелектуален 
продукт, в общи предвиждания и планове. 

Необходима е обединителна фигура, която да синтезира тези 
проучвания.  

Фигура, която да формулира общите постановки и цели на 
планирането, да разчлени и постави задачите или да очертае рамките 
на отделните проучвания и да покаже връзките между тях. 

Фигура, която да разчлени общия процес на проучване, да го 
структурира в подходяща интелектуална мрежа, решетка, етажерка, да 
покаже връзките между отделните модули. 
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Фигура, която да синтезира проучванията, да формулира общите 
проблеми, да намери връзките между частните, да набележи общата 
концепция. 

Възниква необходимостта от общ език, обединяващ частния, от 
общи познания, обединяващи отделните специализирани. 
Специалистите имат профилирани познания в дълбочина, докато 
познанията на обединяващата фигура са в ширина, но по-общи. Език на 
конвенцията, на разбирането. 

По исторически причини в изминалия период архитектът беше 
универсалния специалист, благодарение на широкия си кръг познания в 
техническата и хуманитарната сфера, както и в сферата на изкуството. 
Този период съвпадна и с периода на социализма, периода на 
“социалното инженерство” на конструирането на обществото като 
структура, позволяваща да бъде предначертана и проектирана 
еднолинейно и еднозначно. 

В целия спектър от специалисти досега архитектът беше  този, 
чиято творческа ориентация е предимно към пространствената 
организация на процесите, към тяхното композиционно “сглобяване”. 
Докато например, за икономгеографите процесите се изразяват 
предимно с тяхната точкова локализация, а не в тяхната конкретна 
пространствена конфигурация, при икономистите преобладава 
числено-количественото обвързване на процесите, взети в 
абстрактното “икономическо” или “пазарно” пространство. За 
географите доминира описателно-констативния подход, при 
геодезистите е важна математико-геометричната перфектност, при 
инженерите-комуникатори практиката показва хипертрофиране на 
комуникационното начало. Тоест, всеки специалист вижда и планира 
града и района по свой собствен, специфичен начин. В целия екип от 
специалисти именно обединяващата фигура е специалистът с 
пространствен подход, с универсални си познания “от всичко по малко” 
и със способности да синтезира идеи от различните сфери на 
познанието в цялостни концепции, при това – пряко обвързани с 
реалното физическо пространство, населено от човешката общност.  

И така – в този разнороден екип урбанистът трябва да може да:  
- синтезира различни проучвания и да генерира обобщаваща 

урбанистична концепция; 
- познава и владее конкретната градоустройствена и архитектурна 

организация на териториите за обитаване, труд, отдих, зелените 
площи, градските центрове… 

-  оптимизира пространствените конфигурации, в които протичат 
различните процеси, както и взаимодействието между тях. Това 
означава да има познания и усет за пространствената изява на тези 
процеси, за правата и обратна връзка между пространствените 
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конфигурации и съдържанието на процесите и явленията от 
икономическата, социалната и културна сфера на обществото. 

Взаимодействието на областите от познания и умения на 
различните специалисти в рамките на комплексната дейност по 
проучването и планирането на града можем да представим в схема, от 
която е видна обобщаващата и синтезираща роля, която изпълняват 
урбанистът и архитектът в разширената и секторирана област на 
специализираната дейност на другите членове на екипа: 
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8. МОДЕЛИРАНЕТО – ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ 
ПРИ АНАЛИЗА И ПЛАНИРАНЕТО НА 
ГРАДСКАТА СРЕДА 

 
Моделирането – основен инструмент при анализа и 

планирането на градската среда. Триадата “наблюдател – модел – 
реалност”. Необходимост от създаване и използване на модели 
при изучаването, анализа, планирането и проектирането на 
градската среда. Форми на представяне на модела. Ефективност 
на различните форми. 

 
В науката изобщо – и в по-конкретните дейности на проектирането 

и планирането, се използва принципът на моделирането, при който се 
изграждат модели като помощно средство при анализирането на 
реалността и провеждането на интелектуалните операции и 
манипулации, които са съществената част от процеса на планиране. Те 
могат да бъдат математически, графични, обемни, симулационни и др. 

Поради голямата сложност на обектите на планиране – градът и 
урбанистичните структури, е невъзможно те да бъдат обхванати в 
цялост, с всички техни особености, съставни части, най-разнообразни 
факти и проявления. Броят на елементите, от които е съставен градът, 
умножен по броя на връзките между тях, представлява множество, 
информационен масив, който е с няколко порядъка по-голям от 
информационния и оперативен капацитет както на отделния 
изследовател или проектант, така и на екипите, съставени от тях. По 
тази причина за целите на изследванията, планирането и 
проектирането се извличат само онези характерни факти и явления от 
реалността, които имат отношение и са свързани пряко с тези цели.  

Така подбрани, тези факти и явления се обвързват с характерните 
и специфични за тях връзки и се оформят като модел. Така създаден и 
оформен, този модел е опростена представа, версия, отражение на 
реалността. В него е филтрирана и представена само онази част от 
реалността, която има отношение към целите на планирането. При това 
опростяване информационният обем вече е съизмерим с капацитета на 
изследователя. Манипулациите, които се извършват в модела, вече са 
възможни, оперативни, по-лесни и по-бързи. По тях и резултатите от 
тях може да се съди за процесите и явленията в реалността. Оформя 
се триадата “Наблюдател /изследовател/ – модел – реалност”: 
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Форми на представяне на модела. Ефективност на различните 
форми. 

Моделът може да бъде представен по различни начини, като във 
възходящ ред по степента на подробност и приближаване до 
реалността те са: 

Като формула, която е най-абстрактното и формализирано 
представяне на процеси и взаимоотношения от реалността; 

Като диаграма, графика; 
Като схема, таблица; 
Като чертеж или план, които са двумерно изображение на реално 

съществуващия в пространството обект; 
Като тримерно изображение или тримерни графики; 
Като тримерен, обемен макет на реалния обект или пространство; 
Като прототип. 
По други начини – симулационни игри, анимирани модели, 

интерактивни модели. 
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Ефективността на моделите се повишава с повишаване степента 
на тяхната подробност. Тоест по оста “наблюдател – реалност” онези 
модели, които по-пълно съответстват на реалността, са и по-
ефективни, достоверността на изводите, направени въз основа на 
манипулациите с тях, е по-голяма. Опасността от грешки и неправилни 
изводи е по-малка. В същото време обаче, те са с по-голям 
информационен обем и са по-трудно управляеми. Това означава, че 
изборът на подходящ модел – максимално адекватен и в същото време 
олекотен в информационно отношение, е въпрос на професионална 
компетентност и умения. 

 
 
Форми на представяне на реалното пространство и неговите 

параметри. 
В урбанистичните анализи и изследвания е особено важно да се 

намерят адекватните – и информационно коректни представяния на 
пространството, на параметрите на неговите елементи, както и на 
особените им характеристики. Това е необходимо, за да придобият 
графичен – двумерен или тримерен вид въпросните характеристики и 
посредством тази визуализация – да бъдат по-лесно възприемаеми – и 
интелектуално манипулируеми. Тоест, трябва да умеем да прилагаме 
различните прийоми за интерпретация на реалните елементи и 
пространствените им, количествени и качествени взаимоогтношения, 
било в ръчно или компютърно генериран графичен вид. Касае се за 
специфични умения, които урбаншистът трябва да притежава – или да 
изобретява – за да прави “видими” реалните взаимоотношения, да ги 
прави по-убедителни за зрителите и консуматорите.  

Пространствените и икономическите, материалните и 
нематериалните характеристики на града могат да се представят в 
текстови вид, табличен, графичен. Безспорно на финала – схемите и 
плановете се представят по утвърден начи, повече или по-малко 
изобразителен, но особената зова на творческите разсъждения са 
анелизите, които правим на градската среда в хода на работата. В тоя 
смисъл за нас е важно да овладеем различните способи на 
трансформация на реалната среда в графичен, табличчен или текстови 
вид. 
 
 

Моделът на града, модели на града. 
При проучването и планирането на града задачата ни е да 

създадем такъв модел или такава група от модели, които да са: 
1. иконономични, да не изискват много ресурси за създаването 

им. 
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2. автентични – коректно и пълно да обхванат спецификата на 
града или онези специфики и комплекси от качества, които да бъдат 
адекватни за нуждите на планирането, 

3. балансирани – без доминиране на един или друг подход, без 
фаворизиране на едни или други проблеми, качества, решения, 

4. взаимообвързани – групата от модели трябва да бъдат във 
взаимообвръзка един с друг и да е възмоно да се отчитат промените 
или решениянта, предлагани в единия, до какви реакции ще доведе 
в другия, 

5. да са универсални и приложими към различни ситуации... 
 
В практиката се е наложил моделът на града или се използват 

прийоми, които акцентират върху функционирането на градския 
организъм главно върху разпределението на дейностите в градската 
територияV В крайна сметка един план трябва да покаже къде какво 
може да се строи, къде какава дейност може да се извършва, с оглед 
оптималното и осъществяване и непречене на другите функции. Тоест, 
при работата с този модел се извършва оптимизирането на функциите: 

- в пространствено отношение - едни към други, 
- в капацитетно отношение – колко и какво може да се реализира  

спрямо оптимални екологични, функционални, икономически 
показатели и спрямо капацитета на средата. 

По същество това е задача за териториално разпределение на 
затворени контури  и тяхното сглобяване в пространството... 

Другата задача, другият акцент, който се поставя в практиката е 
свързването на дейностите, елементите, тоест как, по какъв начин и 
в каква пространствена конфигурация, траектории и мощности на 
потоците са свързани различните елементни и зони... 

При все това, тези два подхода, тези два модела, третират града 
предимно като функционална структура, като функциониращ 
механизъм, машина, за която е важно да се конструират добре, да се 
разположат добре в пространството отделните нейни агрегати и да се 
свържат по подходящ начин. Този подход отразява доминиращият 
функционализъм в концепциите и практиката на проектиране на 
околната среда през от края на 19 и целия 20 век, той е рожба, 
представител на рационалния подход към града, който с рационални 
методи може да се опознае, измери, калкулира и конструира. 

Всъщност, най-същественото е, че градът има душа, той е и едно 
сложно културно явление, той обединява съдбите, вкусовете, 
предпочитанията, творчеството, консумацията на много хора. Той е 
едно своеобразно културно поле, в което човешкият фактор е най-
главното. Човешкият фактор, човекът, общността, която го обитава е и 
консуматор, но и създател, производител на града. Планирането на 
един град трябва да е неизбежно свързано с опознаването, 
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разучаването и на човешката общност. Образно казано, лекувайки 
човека не трябва да го разпадаме на отделни звена и органи, ами 
трабва комплексно да го третираме и въздействаме върху него. Това 
става още по-важно, тъй като навлизаме във век на особени 
етнокултурни проблеми в градовете и ако в миналият век доминираше 
инженерния патос в изграждането на средата, то днес става ясно и то 
все по-драматично, че градът е и сложна арена на социални, етнически, 
културни конфликти. Глобализацията и отварянето на границата, 
свободното движение на хора довеждат да сложно и конфликтно 
напластяване на различни култури, различни начини на живот.  

По тези причини е необходимо да се мисли и за създаването на 
адекватни модели на града, отразяващи сложните антропологически и 
културни процеси в него. Засега можем да формулираме един такъв 
модел като “урбанизъм на сюжетите”. Този модел идва да обогати 
обоснованите по-горе модели – “урбанизмът на зоните” и 
“урбанизмът на мрежите”. 
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9. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДИКА НА 
АНАЛИЗА И ПЛАНИРАНЕТО 

 

Основни принципи и методика на анализа и планирането. 
Системност – метасистема, система, подсистема. Структурност – 
дейност, форма, среда. Темпоралност – минало, настояще, 
бъдеще. Сглобяване на трите принципа в общ логичен модел. 
Двоицата индуктивност – дедуктивност. Двоицата разчленяване – 
интегриране. Еднолинейно, “твърдо” и многолинейно, 
“вероятностно” прогнозиране и  планиране. 

 
Системност 
Прилагането на принципа за системност в анализа и планирането 

означава обектът на изследване да се разглежда в неразривна връзка 
със: 

- системите от по-висок порядък – метасистеми, на които той е 
съставна част; 

- системите от по-нисък порядък, които са негова съставна част.  
Оформя се триадата “подсистеми – система – метасистема”, в 

която например кварталите са подсистеми на града, самият град е 
системата, а метасистема е регионът, в който се намира градът. Тази 
триада може да се “измества” нагоре и надолу – например кварталът 
може да бъде метасистема спрямо системата на отделната сграда, а 
елементите от които е съставена сградата – да бъдат нейните 
подсистеми. Конкретното “ситуиране” на тази триада зависи от обекта и 
целите на изследване. 

 
Структурност 
Принципът на структурността изисква всяка дейност, която се 

извършва в пространството на града, да се разглежда в единство със 
специфичната пространствена форма, в която тя се реализира, и 
материалната среда, в която тя е фиксирана и се разполага. Например 
– дейността “лекция” се извършва в специфична форма и  
пространствена конфигурация: участниците са наредени с лице към 
лектора, а средата –  залата, в която е разположена тази дейност, е 
материално-пространствено така организирана, че да съответства на 
формата и пространствената конфигурация на дейността. Оформя се 
триадата “дейност – форма – среда”. 

 
Темпоралност 
Този принцип изисква актуалното състояние на обекта на 

изследване да бъде разглеждано от една страна като резултат от 
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историческото му развитие, а от друга  като основа, предопределяща 
бъдещите му състояния. Триадата е “минало – настояще – бъдеще”, а 
принципът може да бъде обозначен също така и като “историчност”. 

 
Сглобяване на трите принципа в общ логичен модел 
Тези три принципа могат да бъдат сглобени в общ обемен модел, 

който да позволи по-ясното отчитане на взаимовръзките между тях. 
По трите координатни плоскости на пространството разполагаме 

съответно трите принципа с техните триади. При пресичането им се 
оформя трипластов куб, аналогичен на известния “куб на Рубик”. В този 
трипластов по трите координати куб, обектът на изследване се намира 
в средата, той е централния куб, а пластовете около него показват 
контекста, средата, в която той се намира, и спрямо която той следва 
да бъде изследван, с отчитане в по-голяма или по-малка степен на 
връзките и влиянията. Този кубичен модел изразява в пълен вид 
структурата на изследванията, които следва да бъдат извършвани. 
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Двоицата “индуктивност – дедуктивност” 

Индукцията е логическа операция, при която от частните 
проявления и факти се формира обща закономерност, общо правило. 
Например – характерната особеност на всички жилищни сгради в даден 
квартал е, че те са свободно стоящи в парцела. Общата закономерност, 
която се извежда е, че застрояването в този квартал е “индивидуално, 
свободно стоящо”. 

Дедукцията е обратната логическа операция – обща закономерност 
или правило се разкрива или прилага в отделните, частни случаи. В 
примера с квартала, това означава, че правилото може да бъде 
формулирано като “свободно стоящо, индивидуално застрояване”, 
което като режим да се прилага при бъдещото застрояване. 

Тези две противоположни логически операции трябва да бъдат 
прилагани едновременно. 
 

Двоицата “разчленяване – интегриране” 

Разчленяването означава изследваният обект да се разчлени, 
“разреже” по подходящ спрямо целите на изследването начин, при 
което линиите на разрязване трябва да бъдат логични и обосновани, с 
отчитане на връзките, които преминават през тях. Например, ако целта 
на изследване е установяване параметрите и характеристиките на 
жилищното застрояване, логичните линии на разчленяване на града са 
по улиците, които заграждат компактните “парчета” на жилищните 
територии. 

Интегрирането следва да се провежда с отчитане на всички връзки, 
които правят обекта на изследване цялостен и системно действащ. 
Например, за същата цел на изследване – характеризиране на 
жилищната среда, връзките между отделните модули /кварталите/, 
които следва да се отчитат – това са улиците като транспортно-
комуникационни съоръжения, като пространствени и композиционни 
коридори и като обществени пространства, които сглобяват в едно цяло 
частните жилищни имоти. 

Тези две противоположни логически операции също трябва да 
бъдат прилагани едновременно. 
 

Еднолинейно, “твърдо” и многолинейно, “вероятностно” 
прогнозиране и  планиране 

Преходният период, в който се намира урбанистичната практика и 
теория в страната, поставя въпроса за използването на два принципно 
различни подхода на планиране, прогнозиране и реализация. Тези два 
различни подхода трябва да бъдат обмислени предварително при 
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създаването на моделите, а след това и при манипулациите с тези 
модели; при прогнозирането, избора на решение и изработването на 
програма за реализация те трябва да бъдат адекватно прилагани. Тези 
два подхода съответно са:  

 
- еднолинейно, “твърдо” прогнозиране и планиране. При него 

бъдещото поведение на обекта се предвижда само в една траектория 
на развитие, в която конкретно и точно са обозначени и оразмерени 
бъдещите управленски, строителни, икономически и други действия. 
Този подход беше характерен за периода на социализма, чиято 
икономика беше от т. нар. “планов тип”. Недостатъкът на този подход се 
изразява в значителните отклонения в реалното развитие на обекта 
спрямо еднозначно определените предвиждания. 

 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 90 

- многолинейно, “вероятностно” прогнозиране и планиране. Този 
подход е адекватен на условията на пазарната икономика, където на 
бъдещото развитие на обекта се гледа като на един вероятностен и 
неопределим с точни параметри процес. По-важното в случая е не да 
се правят точни планове за в бъдещето, а да се създават стимули за 
насочване на развитието в благоприятна посока. Така развитието се 
възприема като осъществяващо се по една вероятна траектория, 
затворена в разтворената ножица на двете крайности – долу – 
недопустимото, кризисно развитие и горе – идеалната, недостижима 
траектория. Както се казва “Задачата на политиците не е да построят 
рая, а да не допуснат ада”. Същото маже да се отнесе и към 
урбанистите. 
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10. СТРУКТУРА НА ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ. 
 

Последователност, цели и задачи на различните етапи на 
процеса на планиране. Проучване, решение, прилагане. Основни 
видове устройствени планове. Цели, задачи, методика, 
съдържание. 

 
Урбанистичната дейност, като съществен елемент от управлението 

на градовете, териториите и системите от населени места е 
разностранна и многообразна. Тя обхваща изработване на проучвания, 
доклади, стратегии за развитие, програми за управление, устройствени 
планове, вземане на управленски решения, прилагане на управленски 
решения, мониторинг, контрол и т.н.  

 В по-голяма или по-малка степен основните задачи на всичките 
тези дейности ?работи се изразяват в двете стъпки: а/ разкриване на 
проблем и б/ предлагане на решение. Това са и основните задачи на 
процеса на планиране. 

От друга страна, самото планиране е основната дейност в сферата 
на урбанизма, основното негово съдържание, независимо под каква 
форма то се извършва или представя.  

Планирането като основна дейност – в различните си 
разновидности и нива има общовалидна структура, обща логическа 
последователност на различните видове работи. 

 
Изработването на различните видове планове, планови документи, 

стратегии за развитие и т.н., независимо от техните различия по нива, 
обхват, подробност и профилиране, следват същата обща логика и 
последователност на дейностите – от разкриване на проблемите – към 
решаването им – която е характерна за дейностите по планирането и 
проектирането въобще.  

Общите стъпки в тази дейност могат да бъдат групирани в три 
фази – проучване, решение, прилатане - и в разгърнат, пълен вид са 
следните: 

 
Първа фаза - проучване 
Задание за планиране/проектиране 
Изходна ситуация - анализ и изследване.  
Проблемна ситуация - диагноза и параметриране.  
 
Втора фаза – решение 
Прогноза.  
Хипотези. 
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Сценарии. 
Развитие без намеса, развитие с намеса.  
Решение - алтернативи и избор на вариант.  
 
Трета фаза - прилагане 
Санкциониране на решението – узаконяване, одобряване.   
Прилагане на решението - нормативи, правила, реализация. 
Мониторинг и следяща система за промените. 
 
В хоризонтален план – обектът на планиране се разчленява на 

отделни рубрики – т.нар. “функционални подсистеми” – като спрямо тях 
се прилага и методът на разчленяването – и интегрирането... т.е. 
проучванията се правят профилирано, като в хода на работата се 
правят и взаимовръзките между различните подсистеми.  

В практиката са възприети следните функционални подсистеми – 
обитаване, труд, отдих, обществено обслужване, зелена система, отдих 
и спорт, природна среда, транспорт и комуникация, природна среда и 
екология, културно-историческо наследство, инженерни системи и 
техническа инфраструктура, демография, икономика. Тъй като 
планирането може да се извършва и профилирано – само за някои 
подсистеми, например за развитието на отдиха и туризма или за 
социализация на културно-историческо наследство – този порядък на 
разчленяване е примерен и той може да бъде трансформиран в друг 
вид – да доминират само някои от подсистемите, имащи активно 
отношение към разглеждания проблем, или да бъдат отделени някои 
други.  

Във вертикален план – се разглеждат взаимовръзките на 
разглежданата териториална система със системите от по-горен 
порядък – метасистеми – град, регион, държава, група от държави... 

Разглеждат се и връзките с елементите от по-нисък порядък – 
подсистеми – град, части от града, части от територията, квартали, 
отделни сгради или фрагменти. Тоест, правят се сондажи, които 
удостоверяват и доказват направените проучвания, изводи, хипотези. 

 
ПЪРВА ФАЗА - ПРОУЧВАНЕ 
 
ЗАДАНИЕ 
Етапът на заданието включва осъзнаването на проблема и 

неговото идентифициране от специалистите, акумулиране на 
обществените заявки за решаване на конкретния проблем или група от 
проблеми. В заданието се определят на целите, които следва да се 
постигнат с проекта/плана, като евентуално се определят на 
параметрите, които следва да се достигнат в проекта/плана. Заданието 
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се допълва с необходимата налична и изходна информация. Често 
заданието преминава във фаза предпроектни проучвания? 

 
ИЗХОДНА СИТУАЦИЯ - АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ. 
Целта на този етап е да се направи системно проучване на 

състоянието на обекта на планиране.  
Това е етапът на системно набиране на информация – по всички 

подсистеми, от предходни разработки - планове, хипотези, концепции, 
правят се анкети с населението, проучва се движението, провежда се 
наблюдение на обекта… 

Следващият етап на набирането на информация е нейното 
структуриране – по подходящ начин, за да може да бъде 
“конвертируема” – тоест да може да бъде анализирана в нейните 
взаимовръзки и съпоставимост, да могат да се търсят корелациите, 
връзките и съответствието между различни факти и показатели. 
Проблемът тук е за създаване на информационната “решетка” – 
система от информационни клетки, към които да бъде привързана, 
пълнена тази информация. Тази информационна структура има две 
измерения – териториално – за определяне на контура на клетката, 
която трябва да бъде модулна, относително еднаква за цялата 
територия, достатъчно малка, за да позволява по-детайлизирана 
информация, както и не твърде малка – за да съответства на наличната 
информация и нейната степен на подробност.  

При все това – въпросът за създаване на информационната база 
на един устройствен план – особено общ устройствен план е обемист 
въпрос и особено актуален. Компютърните технологии позволяват 
складирането на големи масиви информация и тяхното обработване, 
но засега каналите за набиране на информацията са все още 
неразработени, не са достатъчно коректни и достоверни, не са 
достатъчно детайлизирани.  

Информацията, която не е податлива на формализиране и 
цифровизиране, например пространствени или архитектурни 
особености, културни традиции, характерен начин на живот се 
систематизира по подходящ начин. 

анализиране Началото на процеса на планиране започва с етапът 
на анализа 

Правят се анализи на събраната информация, особено в 
исторически, ретроспективен план – за изминалия период от 5, 10 или 
20 години. Проучват се предходни разработки, техните предвиждания, 
реализирани или нереализирани…  

По-важните проучвания, които са базисни за плана са: 
 
Демографски проучвания. 
Население, взаимовръзки между населението и икономиката. 
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Численост и динамика на населението. 
Естествен прираст. Раждаемост, смъртност. Фактори на влияние. 
Изкуствен прираст. Миграции. Видове, причини, фактори на 

влияние. 
Полово-възрастова структура, структура на заетостта и трудови 

ресурси. Социална структура. 
Демографски прогнози. 
 
Икономически проучвания. 
Основни показатели за състоянието и развитието на икономиката. 
Производствени фондове, произведена продукция, работни места. 
Анализ на състоянието и тенденциите на развитие по различните 

отрасли на икономиката: 
Промишленост. 
Селско стопанство. 
Горско стопанство. 
Транспорт. 
Строителство. 
Отдих и туризъм.  
Други. 
Икономически прогнози. 
 
Урбанистични проучвания. 
Урбанистична структура на територията. 
Населени места, 
Йерархични взаимовръзки между населените места.  
Функционален профил на населените места. 
Пространствен модел на селищната мрежа. 
Транспортни връзки и транспортна мрежа. 
 
Обемно-пространствен и визуален анализ. 
Взаимовръзки между пространствената организация на средата и 

жизнените процеси, протичащи в нея. 
Образът на града и неговите елементи. 
Път. Граница. Район. Възел. Ориентир. 
Пространствено-геометрични параметри на средата. 
Художествено-естетически параметри на средата. 
Историческите и културни пластове на средата. 
Идентичност на средата. 
Психологически и социално-културни особености на възприятието 

на средата. 
 
 
ПРОБЛЕМНА СИТУАЦИЯ - ДИАГНОЗА И ПАРАМЕТРИРАНЕ.  
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Важна част от цялостната работа по плана е очертаването на т. 
нар. “проблемна ситуация”. Очертаването на проблемната ситуация е 
финалът на диагностичния етап. Работите се следните: 

 
Обобщение на резултатите от анализите. 
Резултатите от анализите са базата за продължение на работата – 

но като такива те трябва да бъдат обобщени и агрегирани по подходящ 
начин. За всяка от разглежданите подсистеми следва да се представят 
в синтезиран вид основните параметри, характеризиращи състоянието 
и – в графичен, табличен и текстови вид. Особено важно е 
териториалното отлагане и обвързване на данните от анализа – и 
подходящото визуализиране на количествените – или други параметри. 
При това е важно доброто обвързване на изводите, резултатите за 
всяка подсистема с другите, например: състоянието на подсистема 
“обитаване” с подсистема “транспорт” или “обществено обслужване”. 
Тоест, резултатите от конкретния анализ в дълбочина тук трябва да 
изплуват на “повърхността” на картния и графичен материал. Това е по 
същество синтезиране на резултатите – за да се получи и обобщен вид 
на цялостното състояние. 

 
Изводи за състоянието на системата.  
Изводите за състоянието на системата в цялост и на нейните 

подсистеми. Етапът на анализа трябва да завърши с диагноза – тоест 
да се направят систематизирани изводи за състоянието на всяка 
подсистема – постигнато ниво на развитие, съответствие на 
нормативните показатели с установените норми, състояние на средата 
– деградиращо, стабилно, подобряващо се. 

Трябва да се установят и траекторията на развитието и – в 
исторически план – 5, 10 или 20 години назад. 

 
Характеризиране на проблемната ситуация. 
Проблемната ситуация е всъщност основен и най-важен елемент 

на проучвателния процес. От установяването на нейните достоверни 
черти, характер и параметри зависи правилното установяване и 
прецизиране на целите и задачите на плана, преосмисляне на целите, 
които се поставени в заданието, както и правилният подход при 
намирането на решението. По тази причина проблемната ситуация е 
важен етап в изработването на плана и може да бъде обект на 
обсъждане, в по-тесен или по-широк кръг. Тук е и възможността за по-
широко включване на гражданството в процеса на работа по плана. 

Важно е да се определи развитието на проблемната ситуация в 
ретроспективен план, както и да се определят факторите, които влияят 
върху нейната поява, развитие и специфика… факторите, които могат 
да… 
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В цялост важността на този етап на формулирането на 
проблемната ситуация се състои в това, че той е отправната точка, 
отправната позиция от която започват разсъжденията по решаване на 
задачата. От точното формулиране на проблемите ще зависи 
правилността на векторите на решенията. Характеризирането на 
проблемната ситуация се извършва в следната рамка: 

Количествени и качествени характеристики.  
Показатели и степени на показателите. 
Обективни параметри и експертното им тълкувание. 
Моментно състояние и тенденции на развитие на проблемната 

ситуация. 
Обобщение на анализите и изводите. 
 
 

ВТОРА ФАЗА – РЕШЕНИЕ 
ПРОГНОЗА, ХИПОТЕЗА, СЦЕНАРИИ. РАЗВИТИЕ БЕЗ НАМЕСА, 

РАЗВИТИЕ С НАМЕСА 
Етапът “прогноза” е централният в разработването на плана – от 

него зависи доброто развитие на плана впоследствие… Той се 
структурира по различен начин, но същественото е, че в него се 
поглежда напред – и се правят опити, разработват се модели на 
бъдещото развитие на системата – в зависимост от едни или други 
обстоятелства, под влияние на едни или други фактори. 

 
Структура и модели на прогнозните проучвания. 
Нива на прогнозните проучвания - населеното място, неговите 

съставни подсистеми или метасистеми - регионалните структури. 
Изходно състояние на системата и ретроспективни тенденции в 

нейното развитие. 
Определяне на външните и вътрешни фактори, които влияят върху 

развитието на системата. 
Определяне на спецификата на тяхното въздействие - 

функционална, пространствена, икономическа, нормативна… 
Определяне на степените на въздействие - стимулиращо, 

неутрално, негативно. 
Прогнозиране на естествените тенденции на развитие, резултат от 

влиянието на определените фактори. 
Идентификация на кризисните тенденции и недопустими състояния 

на системата. 
Определяне на необходимостите от управленска намеса и други 

въздействия върху системата и въздействащите и фактори 
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РЕШЕНИЕ - АЛТЕРНАТИВИ И ИЗБОР НА ВАРИАНТ.  
Изводи от работата по етапа “прогноза”.  
Очертаване на полето на възможните решения. 
“Идеалното”, максимално възможно развитие на системата. 
“Недопустимото”, кризисно развитие на системата. 
“Реалистичното”, възможно, с оглед на наличните и бъдещи 

ресурси развитие на системата. 
Желани състояния на системата.  
Цели, задачи, възможности и средства за тяхното постигане.  
Избор на инструментите за въздействие върху проблема.  
Избор на критерии за оценка.  
Ранжиране на критериите.  
Структура, морфология, типология, взаимовръзки и 

взаимозависимости на подсистемите и елементите на проблема, 
проблемната ситуация, зоната, територията.  

Аналогии с други прецеденти.  
Методи за търсене на идеи.  
Дивергенция и трансформация.  
Мозъчна атака. 
Формиране на групата. 
Правила и програма на действие.  
Резултати и използването им.  
Синектика, експертно участие. 
Характеристика на метода. 
Формиране на групата. 
Поставяне на проблема. 
Резултати и използването им. 
Ликвидация на тупиковите ситуации. 
Характеристика на метода. 
Търсене на нови взаимовръзки и разширяване на полето от 

възможни решения. 
Резултати и използването им. 
Симулационни методи.  
Математически симулации.  
Компютърни симулации.  
Сюжетно-ролеви симулации.  
Симулационни игри.  
Организиране, провеждане и анализ на резултатите 
Сценарийни подходи.  
Съставяне на модела.  
Взаимовръзки между факторите на влияние и подсистемите. 
Оптимистичен, песимистичен и реалистичен сценарий.  
Вероятни и малковероятни сценарии.  
Оценка на сценариите  
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Партиципационни методи.  
Групи за съучастие в планирането/проектирането.  
Целеви групи, групи по интерес, групи за натиск и т.н.  
Форми и методи на контакта на специалиста-урбанист с тези групи. 
Етапът “синтез” и избор на проектно решение. 
Варианти и алтернативи на проектното решение. 
Критерии за оценка на проектните решения. 
Ранжиране на критериите. 
Предварителен и окончателен проект. 
Оценка и избор на окончателния вариант. 
 
 
 
 

ТРЕТА ФАЗА - ПРИЛАГАНЕ 
САНКЦИОНИРАНЕ НА РЕШЕНИЕТО – УЗАКОНЯВАНЕ, 

ОДОБРЯВАНЕ   
 
Прилагането на решението преминава през следните, отработени 

вече и регламентирани етапи: 
 
Представяне на проекта, тезата, решението пред 

администрацията, бизнеса, гражданството. 
Експертни обсъждания. Организация и провеждане. 
Публични обсъждания. Организация и провеждане. 
Обществена оценка. Организация и провеждане. 
 
Етапът “реализация” и мониторинг.  
Програма за реализация, нормативи, правилници, система за 

наблюдение и обратна връзка.  
Възможности за коригиране на решенията.  
Към новата проблемна ситуация. 
( 
 
ПРИЛАГАНЕ НА РЕШЕНИЕТО  
 
Прилагането на решението се извършва чрез създаването на 

систева от нормативи и правилници за приложение, които гарантират 
адекватната реализация на постановките на плана.  

Особено важно за този етап е създаването на следяща система – 
мониторинг, чиято цел е да наблюдава и контролира ефектите от 
прилагането на плана, да установява проблемите, които възникват от 
таза реализация и да подготвя създаването на нова интервенция върху 
плана или неговото променяне при необходимост. 
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Структурата и етапността на различните нива е различна – при по-

високите нива доминират икономическите, демографските и 
териториални аспекти, при по-ниските нива доминират 
пространствените и комуникационни проучвания и решения. 

Така определените работи и тяхната последователност са 
разгърнатият, пълен вариант на работата по плановете. Според техния 
обхват и иерархия схемата на работа е по-разгърната или по-
съкратена. 

 
 
Процесът на планиране е разностранен и се изразява в 

изготвянето на различни планови документи – /Националния план за 
регионално развитие и с областните и общински планове за 
развитие./стратегии, схеми, общи и подробни устройствени планове, 
планове за регулация, ....програми, етапни планове, оперативни 
планове. В момента урбанистичното планиране – като основния вид 
урбанистична дейност е регламентирано като вид, обхват и обем - в 
Наредба №8 на МРРБ  “За обема и съдържанието на устройствените 
схеми и планове”. Накратко основните постановки в тази Наредба са: 

Планирането се извършва под формата /продуктът/ на 
устройствени схеми и устройствени планове. 

 
Цели 
Устройствените схеми и планове имат за цел: 1. “да създават 

планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на 
урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с 
Националния план за регионално развитие и с областните и общински 
планове за развитие.”… 4.“Да определят границите на териториите, в 
зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и 
допустимите и забравени дейности в тях и изискванията при 
използването, опазването и застрояването им”…5.”Да определят 
насоките за териториално развитие на урбанизираните територии и 
екологичното им съвместяване със земеделските, горските и 
защитените територии с оглед постигане на оптимална териториална 
структура”… 7.”Да предвиждат подходящо развитие на техническата 
инфраструктура и обвързването на националните инфраструктурни 
коридори с европейските…8. “Да определят устройството на 
поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение и да 
осигуряват опазването на културно-историческото наследство.”… 9. “Да 
определят правила и нормативи за прилагане на устройствените 
планове, съобразно местните и регионални характеристики на 
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териториите – предмет на устройственото планиране, както и 
специфичните правила и нормативи към тях. 

При това, постигането на тези цели е в координация с изискването 
за равнопоставеност на физическите и юридическите лица, 
собственици на съответните терени, за създаване на пълноценни 
условия за живот, за реализация на приоритетни задачи, за опазване и 
възпроизводство на природната среда. 

Устройствените планове се представят като планове, схеми, 
текстове и  
таблици – на хартиен носител и в дигитален вид. Работят се с 
компютърни технологии. 

Видове устройствени схеми и планове 
Според иерархичността си плановете са: 
Устройствени схеми. Това са бившите териториалноустройствени 

планове – и се правят за цялата страна, отделни райони или група 
общини. Те са комплексни или специализирани. Разработват се за 
период от 20 години и са в синхрон с Националния или регионалните 
планове за развитие и представляват фактически телриториалото 
отлагане на .... в териториален аспект???стр.7като схеми те имат 
препоръчителен характер за по-долните нива на планиране. /схема?/ 
работят се еднофазно. 

Общи устройствени планове. Те се разработват за териториите 
на отделните общини с техните населени места и землищата им, за 
части от общини или за отделе/централния град с неговото землище 
или с част от територията на общината. В тях се определя общата 
структура на територията – урбанизирана и неурбанизирана, режимите 
на тяхното устройване. Работят се за перспактивен период от 15-20 
години и в две фази – предварителен и окончателен проект. ОУПО и 
ОУП. Определят режимите и показателите на всякя част от 
територията... 

План-схема на комуникационно-транспортната система към ОУП – 
се изработват и одобряват заедно с ОУП, в синхрон с него и сяа единен 
документ. Последващ документ е и План-схема за организация на 
масовия обществен пътнически транспорт /МОПТ/.. 

Директивна план-схема за териториална структура и обемно-
пространствено изграждане. 

Подробни устройствени планове на населените места, на 
землищата им и на селищните образувания. Те се разработват в 
следните видове: 

План за регулация и застрояване /ПРЗ/, План за регулация /ПР/, 
План за улична регулация /ПУР/, План за застрояване /ПЗ/ и работен 
устройствен пран /РУП/.  

Така определени тези планове имат различна степен на обхват и 
подробност. Най-комплексен е....стр. 30. 
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Тези планове в графичната си част се представят по 
регламентиран начин – и определени графични правила. /показатели, 
оцветяване, сигнатура, баланс на територията. 
 
Характерните НИВА, на които се извършва са: 
Регионални схеми /бившите теприториално-устройствени планове/ 
Общи устройствени планове 
Подробни устройствени планове 
Работни устройствени планове 
Проекти за благоустрояване, паркоустрояване и др. 

 
Основния и най-представителен документ, в който най-пълно се 
представят, използват приципите и методите на планиране – и е 
представителен за урбанистичната дейност са Общите устройствени 
плнове – ОУП. Ще илюстрираме последователността и обхвата на 
работа, проследявайки методиката и последователността на един 
такъв план.../или да го кажа – в общия случай/ масов документ са 
общите устройствени планове  

 
 
1. ЦЕЛИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 
Основната цел на един общ устройствен план е да предложи 

адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на 
града, както и да формулира подходяща политика и нормативни 
рамки за неговата реализация.  

 
В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като: 
1. Обвързване на развитието на града с факторите от регионално, 

национално и наднационално ниво. 
2. Оптимизиране на функционалната структура на града спрямо 

съвременните социално-икономически и демографски процеси. 
3. Оптимизиране на начините и режимите на земеползване в 

градската и крайградската територия. 
4. Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на 

различните подсистеми на градския организъм и взаимодействието 
между тях. 

5. Планиране на такива структурни и функционални преобразувания, 
които да направят градския организъм адекватен на съвременните 
социално-икономически, културни и технологични промени и процеси. 

6. Изявяване на пространствените потенциали и екологичните рамки 
за устойчиво развитие на града.за развитие на града. 

7. Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление 
на градското развитие. 
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8. Повишаване на маркетинговите качества на града в условията на 
конкуренция в развитието на отделните населени места. 

 
 
2. ОБХВАТ И ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ НА ОУП 
Решаване на проблемите на града трябва да бъде извършено на 

няколко устройствени нива: 
1. Регионално; 
2. Зона на влияние; 
3. Град. 
Времевият хоризонт, в който следва да бъде разчетено планирането 

на града трябва да бъде в рамките на обозрим период за изграждане 
на хипотезата на развитие, както и да съвпада с действието на другите 
планове и нормативни документи. Този период, според досегашната 
практика, както и практиката на европейското планиране е 20 годишен, 
тоест планът трябва да има хоризонт на действие до 2025 год. При 
това, някои предвиждания с далекоперспективен характер трябва да 
бъдат заложени с оглед и надхвърляне на хоризонта – т.е. до и над 50 
години. 

 
3. СЪВРЕМЕННИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА РАЗВИТИЕТО НА 

ГРАДА 
Главните фактори и предизвикателства за развитието на града в 

началото на 21 век, които трябва да бъдат обект на особено внимание 
при планирането са: 

- Развитието на пазарната икономика и поставянето на градовете в 
конкурентни условия; 

- Процесите на евроинтеграцията, засилване на транснационалните 
връзки и възприемането на европейските критерии и изисквания за 
качеството на градската среда; 

- Развитието на информационните технологии и произтичащата от 
това глобализация и децентрализация на селищната мрежа, в резултат 
на промяната на начина на живот и устройството на жизнената среда; 

- Демократизацията на обществения живот, засилване на 
значението на гражданското общество, както и появата на нови 
“актьори” – фактори в градското развитие; 

- Екологизацията и императивното изискване за устойчиво развитие 
на селищните общности. 

- Пазарното стопанство и развитието на града – две сфери на 
управление – бюджетна и пазарна 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИ РАМКИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОУП 
4.1. Етапи на работа и фази на плана 
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Като цяло изработването на ОУП трябва да се извърши в следната 
последователност: 

 
А/ Първи етап - проучвателено-прогнозен: 
1. Анализ и диагноза на съществуващото положение по 

функционални подсистеми и за града като цяло; 
2. Прогноза за развитието на функционалните подсистеми и града 

като цяло; 
3. Сценарии за социално-икономическо и пространствено развитие 

на града. Избор на сценарий; 
Б/ Втори етап – предварителен проект: 
4. Изработване на ескизни варианти на предварителния проект; 
5. Експертна оценка на ескизните варианти и избор на оптимален 

вариант – концепция за урбанистично развитие; 
6. Изработване на предварителен проект на ОУП; 
7. Експертна, институционална и гражданска оценка и 

санкциониране на предварителния проект на ОУП; 
В/ Трети етап – окончателнен проект: 
8. Изработване на окончателния проект на ОУП; 
9. Институционално съгласуване и гражданска оценка на 

окончателния проект на ОУП; 
10. Утвърждаване и влизане в сила на ОУП; 
11. Изработване на общинска политика и програми за реализация на 

плана; 
12. Изработване на система за мониторинг /следяща система/ за 

реализацията на плана и неговото своевременно актуализиране. 
 
4.2 Основни методически подходи при работата по плана. 
В работата по плана трябва да бъдат използвани всички 

съвременни методики и подходи за разрешаване на проблемите и 
вземане на решения, като например: 

- Системно-структурен анализ; 
- SWOT анализ; 
- Сравнение и съпоставка с развитието на европейските градове, 

европейските стандарти и нормативи; 
- Изявяване на проблемните и кризисните зони и процеси и 

последователността на тяхното решаване; 
- Прилагане на принципа с минимум намеса и минимални 

инвестиции – максимум ефект; 
- Демократичност и прозрачност в процеса на проектиране – 

възможности за отчитане мнението и влиянието на всички участници 
(актьори) в градското развитие; 
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В допълнение на определената по–горе етапност на работа по 
плана, могат да бъдат направени следните по-важни препоръки: 

При анализа на съществуващото положение трябва да се 
анализират всички действащите планове и разработки за територията 
на общината – териториални планове, стратегии за развитие, общи 
устройствени, подробни утройствени, застроителни и регулационни, 
частични изменения на ЗРП и т.н.. 

Диагнозата трябва да отчете досегашните тенденции на развитието, 
да очертае проблемните територии, кризисните зони и явления в 
развитието на града. 

Прогнозата за развитието на града трябва да очертае двете крайни 
възможни траектории – а/ в “оптимистичен”, идеален и б/ в 
“песимистичен”, кризисен, недопустим вариант, както и да покаже 
възможностите за оптимална траектория в рамките на двете крайности 
– в/ като “реалистичен” вариант. 

Сценариите на развитие следва да бъдат разработени в органична 
цялост с разработките за социално-икономическо развитие на града и 
трябва да отразяват техните пространствени заявки и параметри. 
Изборът на оптимален сценарии трябва да стане както с отчитане на 
реалните възможности, така и с подсигуряване на развитие в 
свръхперспективния период, без то да бъде предопределено и 
“запечатано” от ограничените понастоящем възможности. 

Развитието на информационната база на ОУП трябва да се 
извършва успоредно с етапите и фазите на работа по ОУП, за да бъде 
тя ефективно 
използвана от една страна и да бъде своевременно променяна и 
актуализирана от друга. 

При пространственото структуриране на територията на града 
трябва да се търси комбинативност и обвързване на различните 
функционални подсистеми, както и отвореност за бъдещи 
трансформации. 

Общественото участие на гражданите и техните сдружения и 
организации е особено важно за постигане на целесъобразност на 
взетите решения и за легитимиране на плана като едно общо, 
колективно дело. 

Общия устройствен план ще бъде основен инструмент за 
управление на устройственото развитие на града и като такъв той е 
база за формиране на общинска политика по важни устройствени 
проблеми, избора на приоритети на развитието, мерките и 
мероприятията за реализация, източниците на финансиране. 

Следящата система на реализация на плана е особено важна в 
съвремието, поради динамичността и променливостта на процесите. В 
този смисъл е необходимо формирането на общинско звено, което да 
осъществява, продължава, контролира и актуализира постановките на 
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плана, да го превърне от едноактен план в процес. В този процес 
отчитането на ефектите от програмите и мероприятията ще бъдат 
своевременно използвани за усъвършенстване на плана, ще 
предпоставят и създават възможности за изменения в избраните 
приоритети на развитие и в програмите за тяхната реализация. 

При изработването на плана трябва да се проследи съдържателно и 
отрази мястото и връзките на града в иерархичните системи от:  

а/ по-високо ниво, където градът е елемент от националната 
селищна мрежа и от структурата на съответния планов район. Важни са 
връзките със съседните урбанизационни ядра, природните ценности от 
регионално и национално ниво, с европейските и националните 
транспортни коридори и други. 

б/ хоризонтално ниво - със структури от същото ниво – близките 
градове и общини и възможностите за интеграционни връзки – 
транспортни, пространствени, икономически, културни. 

в/ с елементи от по-ниско ниво – със селата от общината, с 
крайселищните територии, с крайградските зони за отдих; с другите 
общински центрове в областта; 

Териториалния модел за развитие на града трябва да отразява тези 
три нива на системни връзки. 

Урбанистичния структурен модел на града трябва да се изработи 
при отчитане на историческото му развитие и съществуващата 
пространствена структура, трябва да бъде генетично обвързан с тях.  

Функционално-структурния модел на града следва да се развие в 
две посоки – оптимизиране на вътрешната структура на 
функционалните подсистеми и оптимизиране на взаимодействието 
между тях.  

 

 
5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОУП 
Общия устройствен план се представя в графичен и текстови вид 

със следните раздели:  
1. Основни предпоставки на регионално ниво 
- Роля и значение на града в урбанизационната мрежа на региона 
- Зони на влияние 
- Връзки с европейските, националните и регионалните 

инфраструктурни коридори 
- Териториален модел на развитие 
- Крайселищни територии и взаимодейсвие на града с тях 
- Екологични предпоставки 
2. Развитие на урбанизираната територия на града 
- Исторически етапи в пространственото развитие на града 
- Природогеографска рамка – релеф, климат, геложжки и хидролоки 

условия, флора и фауна 
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- Екологическа рамка – стимулатори и ограничители за развитието 
на функционалните подсистеми по всички параметри на околната среда  

- Демографски, статистически, социологически проучвания 
- Икономическо развитие 
- Културно-историческо наследство 
- Функционални подсистеми: местоположение, териториален 

обхват, собственост на терените, изграденост и градоустройствени 
характеристики и показатели 

- Обитаване 
- Производствени зони и научно производствени комплекси 
- Зелена система, отдих, спорт 
- Развитие на социалния сервиз – здравеопазване, социални грижи 

образование и детски заведения 
- Развитие на културата, науката и висшето образование 
- Комуникации и транспорт 
- Техническа инфраструктура и градско стопанство 
 
 
6. Представяне на проекта.  
- Урбанистичен анализ и концепция – схеми в подходящ мащаб – 

1:50000, 1:10000, 1:2000, както и фотографии, блок-схеми и текстове; 
- Опорен план план в М 1:5000; 
– Подробен устройствен план в М 1:5000, придружен с проекто-

регулационно решение; 
– Фрагменти и детайли на решението в М 1:2000, 1:1000; 
– Визуализации, силуети, разрези; 
– Обяснителна записка. 
 
 
 
 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ ПРИ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН 
 
Основни проблеми на зоната: 
Характерни проблеми в преходния период на една жилищна територия 
при нейното градоустройствено планиране: 
1. Територията, обект на устройствения план е характерна периферна 

зона, със смесени функции – жилищни квартали, промишлени 
предприятия, складови дейности, малки фирми, празни 
пространства. 

2. Старите застроителни и регулационни планове на части от 
територията са неадекватни, не отговарят на действителните 
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проблеми на територията. Предвижданията на някои от тях са 
частично реализирани, в други части не са приложени. 

3. Приватизацията на някои от предприятията, отчасти реституцията и 
частични инвестиционни инициантиви създават вече нова картина на 
градоустройствената тъкан, функционални и структурни 
взаимоотношения.  

4. Като цяло зоната има безструктурен, несистемен, случаен, стихиен, 
частично хаотичен характер и не е естествено включена в 
структурата на града. Та е една периферна, без градоустройствена 
структура и образ зона. 

5. Необходимо е урбанистично преструктуриране на зоната, 
разрешаване на нейните комуникационни, функционални, 
пространствени, екологични и т.н. проблеми. 

6. Това трябва да стане по начин, който да я превърне в естествена и 
органична част на цялостната пространствена структура на града. 

 
ОСНОВНИ ЕТАПИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА: 
1. Изработване на пълноценен и достоверен ОПОРЕН ПЛАН на 

територията, в който плътно и коректно да се изяснят всички 
проблеми на кадастъра, на собствеността на терените, на 
градоустройствения статут на всички нейни части - имоти и 
инфраструктурни съоръжения. Определяне на имотите общинска 
собственост и техният градоустройствен потенциал. 

2. Идентифициране, диагностициране и териториално локализиране на 
устройствените проблеми на територията.  

3. Формулиране на концепция за тяхното разрешаване с устройствени 
и нормативни средства. Определяне на двете части на проекта – 
“активно-устройствената”, обект на общинска инициатива и 
реализиране и “нормативно-чакащата”, обект на частна инициатива и 
общинска регулация. 

4. Изработване на ЕСКИЗЕН ПРОЕКТ, в който да бъдат формулирани 
и изложени всички проектни постановки. 

5. Експертно, институционално и гражданско обсъждане и 
санкциониране на ескизния проект. Систематизиране на препоръките 
по него. 

6. Изработване на УСТРОЙСТВЕНИЯ И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН, 
съгласно идеите на ескизния проект, препоръките по него и 
нормативно-законовите изисквания и правила. 

7. Съдействие и подпомагане на процедирането на плана и 
изработване на механизма за неговото прилагане. 
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11. УРБАНИЗЪМ НА ЗОНИТЕ 
 

Урбанизъм на зоните. Зонирането като вид моделиране. 
Определение за “зона” в смисъла на градското планиране. Видове 
зониране. Функционално зониране. Аналитично зониране. 
Оперативно зониране. Нормативно зониране. Дефиниране на 
устройствените зони в ЗУТ. 

 
При проучването и планирането на града се борави с два 

фундаментални принципа на създаване на модела, върху който и с 
помощта на който се извършват съответните изследвания и планови 
манипулации. На тази основа можем да формулираме два подхода към 
града – “урбанизмът на зоните” и “урбанизмът на мрежите”. 

 
Урбанизъм на зоните. 
Принципната постановка на този подход е разчленяването на града 

на отделни участъци, фрагменти от територията, зони с относително 
еднакви параметри, характеристики, функции. В рамките и смисъла на 
урбанистичната дейност можем да   дефинираме понятието “зона”, като 
част от територията на града с преобладаващо еднакви параметри, 
характеристики, режими. 

По този начин, разчленявайки града като обект на изследване и 
планиране, се налага върху живия и сложен организъм една 
стилизирана и опростена решетка, схема, в която несъществените 
подробности се пренебрегват, а градът става по-ясен, по-обозрим, по-
лесен за интелектуални манипулации. 

Зонирането може да бъде: 
Функционално, 
Аналитично, 
Оперативно, 
Нормативно. 
 
1. Функционално зониране 
В исторически план идеята за функционалното зониране. на 

градовете се оформя в началото на промишлената революция. В 
доиндустриалния период градовете са представлявали относително 
хомогенно цяло с преплитане на различните функции. В началото на 
промишлената революция концентрацията на производството налага 
обособяването на промишлени зони и отделянето им от жилищните 
територии. За пръв път концепцията за функционално зонирания град е 
изложена в проекта на Тони Гарние за индустриален град /1903 год./. В 
този си проект Гарние предлага ясно разчленяване на града на отделни 
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функционални зони – за обитаване, за труд, за отдих, за образование, 
за придвижване. Този проект, с идеите си за обособяване на 
промишлената зона, с предложенията за разделяне на автомобилното 
от пешеходното движение, за организация на непрекъсната зелена 
система, свързана с училищата и множество спортни площадки, е 
предвестник на развитието на градоустройствените идеи на 20 век.  

Като основен, класически документ на концепциите за 
функционално зониране. на градовете се явява Атинската харта, 
приета на ІV интернационален конгрес за новата архитектура /CIAM – 
група, обединяваща много от водещите архитекти по това време, 
начело с Корбюзие/, през 1933 год. в Атина. В нея са формулирани 
принципите на функционалното зониране. като теоретична база на 
съвременното градоустройство и като негова своеобразна “азбука” /Х.Л. 
Серта/. Основната постановка на Атинската харта е определянето на 
четирите функции – обитаване, труд, отдих и транспорт като “ключови” 
градски функции. Правилното взаимно разположение на зоните, 
предназначени за тези функции и доброто им свързване са в основата 
на доброто и хигиенично планиране на града.  

“Обитаване. Жилищните райони трябва да заемат най-добрите 
участъци. Трябва да бъдат щателно изследвани климатическите и 
топографски условия на тези участъци, предназначени за живеене 
на хората, а така също и тяхната близост до съществуващи 
незастроени територии, пригодни за целите на отдиха. Така също 
трябва да бъде разгледано възможното бъдещо разполагане на 
промишлеността и деловите райони в непосредствена близост до 
жилищата. Строителството на жилища по транспортните 
магистрали трябва да бъде забранено с оглед на опазване на 
здравето, тъй като такива жилища са изложени на вредното 
въздействие на шума, праха и газовете, отделяни от транспорта. 

Отдих. Открити пространства в градовете, крайградски 
центрове за ежедневен отдих. Трябва да се използват 
предимствата на тези терени близо до градовете, природните 
качества на които /реки, плажове, гори, езера/ ги правят 
благоприятни за нуждите на отдиха. 

Труд. Видовете промишлености трябва да бъдат 
класифицирани в съответствие с техния характер и потребности, 
за тях трябва да бъдат определени специални зони в границите на 
града и зоните на неговото влияние. Определяйки тези зони, е 
необходимо да се държи сметка за взаимното разположение на 
различните видове промишленост, а така също и връзките им със 
зоните, предназначени за други функции. 

Транспорт. Разстоянията между жилищата и местата за 
прилагане на труд трябва да бъдат прави и къси, с минимални загуби 
на време за тяхното преодоляване. Промишлените райони трябва да 
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бъдат независими от жилищните райони, а така също и от другите 
функционални зони и изолирани от тях със зелени полоси, или 
неутрални зони. Някои малки промишлени предприятия, тясно 
свързани с градския живот, могат да остават в жилищното 
застрояване на града, обслужвайки неговите отделни жилищни 
райони. Необходимо е важните промишлени зони да бъдат прилепени 
до железни пътища, плавателни реки, пристанища и главни 
автомобилни пътища. Деловите райони трябва да имат удобни 
начини за връзка с жилищните и промишлените зони.” 

На тази основа в съвременното градоустройство е изграден 
моделът на оптимизирания като площ съвременен град. Така те трябва 
да се планират при спазване най-общо на следните условия: 

Градската територия се оразмерява в зависимост от характера на 
града с разчет 80 – 180 м2 на жител. От нея приблизително 50% е 
жилищната зона, териториите на обществените центрове са 15 – 20 %, 
улиците и площадите са 15 – 20 %, а зелените площи в рамките на 
града са 10 – 15 %.  

Извън тези зони, промишлената зона се оразмерява в зависимост 
от изискванията и обема на производствените дейности, като чисто 
производствените терени са около 50 %, озеленените и резервни 
територии са до 35 %, пътищата и транспортните съоръжения са 10 %, 
а обществените центрове са до 5 %. 

Складовата и комунално-стопанска зона се оразмерява с разчет от 
3 – 5 м2 на жител, а зоната на външния транспорт – гари, пристанища, 
летища е с площ около 10 % спрямо градската територия.  

Извън тези зони, в крайградските територии се предвиждат паркове 
и лесопаркове с разчет поне 50 м2 на жител. 

Развитието на градоустройствената практика и теория в 
последвалите десетилетия показа, че моделът на чистото зониране на 
градовете е твърде опростен спрямо реалното многообразие на 
градския живот и преплитането на различните дейности и функции в 
него. Голяма част от трудовите дейности, когато имат безвреден или 
обслужващ характер, могат да се извършват в жилищните зони. 
Обществените центрове остават пусти в извънработните часове и също 
трябва да се интегрират и с жилищни функции. Обитаването и отдихът 
също трябва да бъдат максимално приближени. Жилищните комплекси, 
които бяха построени само с оглед на обитаването в тях, се оказаха 
“градове-спални”, лишени от пълноценен градски и културен живот. 

В крайна сметка идеята за строго функционално зониране 
претърпя развитие и съхрани своето значение само като рамкова, обща 
постановка за едрото структурно членение на града. В рамките на това 
едро структурно зониране се възприема смесване и допълване с други 
функции при запазване на доминиращото значение на основната 
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функция. Можем да говорим всъщност за комплексно, интегрирано, 
смесено функционално зониране. с доминираща функция. 

 
2. Аналитично зониране. – по типологичен или друг признак 
При проучването и планирането на града често е необходимо 

градската територия да се разчлени на зони по типологичен или 
някакъв друг признак, с което да може да бъде извършен анализ на 
неговото състояние и извеждане на параметрите на изследвания 
проблем или планираните решения. Например, за нуждите на 
транспортното планиране градът се разделя на транспортни зони, при 
които от значение е адекватното спрямо транспортната мрежа 
очертаване на техния контур. Плътността на развитие на търговските 
услуги също може да бъде показана с различни зони, степента на 
изграденост на инфраструктурата, екологичните параметри на средата, 
степента на замърсеност, преобладаващият етнически състав на 
населението, степента на неговата бедност и богатство, отнесени към 
територията, също могат да бъдат интерпретирани и показани в 
различни зони. Етапите на развитие на града във времето и наличието 
на архитектурни или исторически паметници, на сгради с характерни 
архитектурни стилове също са обект на зониране. За нуждите на 
жилищното строителство и развитието на системата “Обитаване”, 
например може да бъде направено зониране с оглед на жилищната 
задоволеност, степента на изграденост на жилищните сгради, 
характера на жилищното застрояване – индивидуално, сключено, 
малоетажно, многоетажно, комплексно. 

В практиката също е наложено зониране на града с оглед на 
местоположението на терените спрямо центъра на града – централна 
зона, средна зона, първа периферия, втора периферия, зона на 
влияние… 

Пазарните цени на терените, цените на сградите – жилищни, 
офисни, стойността на наемите, отношението “търсене-предлагане” 
също са обект на зониране в хода на градоустройствените анализи и 
предвиждания. 

 
3. Оперативно зониране 
Смисълът на оперативното зониране е да се очертаят и определят 

зоните, в които се предвиждат и планират определени 
градоустройствени мероприятия – реконструкция, ново строителство, 
саниране, подобряване на екологическото състояние на средата, 
въвеждане на строителна забрана, комплексна реконструкция, терени 
за предприемаческа дейност, програмата за бъдещи инвестиционни и 
строителни дейности на градската управа… 

Характерни примери за оперативно зониране са зоните, 
използвани във френското оперативно градоустройство: 
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Зона за приоритетно урбанизиране /ZUP – zone à urbanizer par 
priorité/; 

Зона за концентрирано изграждане/устройство /ZAC – zone 
d’amènagement concentré/; 

Зона за защита на архитектурното и урбанистично наследство 
/ZPPAU – zone de protection du patrimoine architectural et urbain/ 

 
4. Нормативно зониране. 
При нормативното зониране се определят нормативните 

показатели и режими, които трябва да се спазват при проектиране и 
строителство в съответните територии. Законът за Устройство на 
територията /ЗУТ/ и Наредба 7 дават подробни предписания, 
параметри и правила, които имат нормативен характер за съответните 
зони. В него са описани видовете зони според тяхното функционално 
предназначение, както и количествените и метрични показатели, които 
параметрират всяка отделна зона. На практика това е основен 
нормативен документ  и най-важната компонента на устройствените 
планове. 
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12. УРБАНИЗЪМ НА МРЕЖИТЕ 
 

Урбанизъм на мрежите. Комуникационният модел на града. 
Видове комуникационни връзки. Особености на различните 
модели на комуникационно свързване. Подобрения на моделите 
на свързване. Групиране, съвместяване, йерархия. 
Комуникационни връзки от линеен, централен и мрежови тип. 
Хипотеза за развитие на урбанистичните структури като мрежови и 
мозаечни структури. 

 
Урбанизмът на мрежите предполага такова моделиране на 

градския организъм, при което се акцентира на комуникационните 
процеси, които протичат в града. При този принцип градът се разглежда 
като множество от елементи – сгради, зони, дейности, хора, които се 
свързват в цялостна система посредством разнообразни връзки. 
Следователно най-късата формулировка на града, съобразно този 
подход, може да бъде “Множество от елементи, свързани с 
разнообразни връзки”. 

 
 Посредством тази свързаност градът придобива нови характеристики. 
Той не е проста сума от съставните си елементи, а организъм с нови 
качества, породени от взаимодействията между различните елементи. 

Връзките могат да бъдат от най-разнообразен характер: 
- транспорт на хора; 
- транспорт на продукти; 
- транспорт на суровини; 
- пренос на вода, отпадни води, електроенергия, газ; 
- разпространение на информация и съобщения – телевизия, 

радио, телефони, интернет… 
- алеи и трасета за пешеходно придвижване; 
- алеи за велосипедно движение 
- пространствени и композиционни визуални връзки; 
- семантични, смислови, художествени и психологическо-

комуникативни връзки. 
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Изучаването на връзките, свързаността и мрежата от връзки се 
извършва в два аспекта: 

практически – конфигурацията на връзките, разполагането им в 
пространството, тяхната йерархия, капацитет, пропускателна 
способност… 

теоретичен – като типология на видовете мрежи, в топологичен 
план, като математически структури. 

В урбанистичната практика е широко застъпено изучаването и 
планирането на комуникационните мрежи повече в първия аспект. Но 
тъй като те са и мрежата, решетката, която определя пространствената 
структура на града, е необходимо да се изучават и в по-теоретичен 
план качествата на различните типове мрежи и решетки.  

От една по-теоретична гледна точка ще разгледаме няколко типа 
свързаност между ограничено число елементи. Например свързаността 
между няколко елемента може да бъде осъществена по следните 
няколко начина: 

1. Всеки елемент е свързан със съседния. Получава се затворен 
контур, като броят на връзките е равен на броя на елементите. 
Всичките елементи са равностойни, но са затруднени връзките между 
несъседни елементи. 

 
2. Един елемент е свързан с всички останали. В случая той заема 

доминираща позиция, тъй като всички връзки между останалите 
елементи преминават през него. Преки връзки между съседните 
елементи липсват. Броят на връзките е равен на броя на елементите. 

 
3. Всеки елемент е свързан с всеки. Качеството на свързаност е 

най-голямо, но броят на връзките е с порядък по-голям. Всички 
елементи са равностойни. 
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4. Всеки елемент е свързан само със срещуположния, като 

връзките в средата се разминават, без да се пресичат. Броят на 
връзките е най-малък, наполовина на броя на елементите, но и 
качеството на свързаност е най-лошо. 

 
5. Всеки елемент е свързан със срещуположния, но връзките в 

средата се пресичат. Броят на връзките е малък, както по-горе, но 
качеството на свързаност е значително подобрено – възможна е връзка 
на всеки с всеки елемент.  

 
От анализа на изброените типове на свързаност между определен 

брой елементи се вижда, че най-ефективната конфигурация на 
връзките е при преминаването им през центъра и при осигуряване на 
възможността в центъра те да се “превключват” от един елемент към 
друг. По същество тази схема на свързаност е и основната, която 
исторически се е осъществила при възникването и развитието на 
селищата. Радиалната улична мрежа, поради своята икономичност и 
богато качество на свързаност, е и най-ефективната в 
градоустройството. При нарастване на мащабите на населеното място 
се появява проблемът за натоварването на центъра, тъй като той 
поема ролята на разпределител на връзките. Подобряването на този 
модел е възможно със създаването на тангенциални връзки: 
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При планирането на градските мрежи се търсят подобрения, от 

една страна на комуникационната ефективност, а от друга – на тяхната 
икономичност. Това се постига чрез различни способи, най-важните от 
които са: 

Групиране на връзките – връзки, които са разположени в 
пространствена и териториална близост, се обединяват в общи трасета 
с по-голяма пропускателна способност. 

 
Съвместяване и комбиниране на различни по характер връзки в 

общи коридори – например коридорът на градската улица е и място на 
разполагане на водопроводите, канализацията, електропроводите. 
Същият принцип се прилага и за извънградските територии. 

 
Йерархизация на връзките. При групиране на връзките от един и 

същи характер се оформят участъци от мрежата за които е необходима 
по-голяма пропускателна способност. При това положение мрежата се 
организира на няколко йерархични нива, като на най-ниското ниво са 
локалните единични връзки, а на по-високите нива са връзките, 
осъществяващи по-далечни кореспонденции между отделните локални 
общности. 
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При тази йерархизация на връзките се създават гроздове от 

локални общности, които са свързани в така наречените “линейно-
ядрени структури”, при които имаме групиране на отделните населени 
места по протеженията на урбанистични оси и коридори, при 
доминирането на централните населени места. 

 
Разпрострени в реалното географско пространство, тези линейни 

образования често имат и радиалнa структура – едно централно ядро и 
сателитни селища по протежението на радиалните комуникационни 
посоки. Тоест, на по-високо ниво, регионално, пак се реализира 
централно структурираният модел на отделното населено място. 

 
С развитието на комуникационните технологии и необходимостта 

от интензивни връзки между всички елементи на урбанистичната 
структура, комуникационните трасета, организирани на радиално-
центрови принцип, започват да взаимодействат и да се преплитат с 
трасетата на съседните населени места и се организират в по-богата и 
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проницаема равностойно във всички посоки комуникационна система – 
тип “мрежа”. 

 
Комуникационната решетка от тип “мрежа”  се формира и в 

отделните по-големи населени места. Тоест, комуникационната мрежа 
на голямото населено място трябва да осигурява проницаемост във 
всички посоки, като облекчава централната зона от неприсъщи за нея 
транзитни връзки. 

 
Тези комуникационни системи на мрежови принцип са всъщност 

модерният, адекватен на комуникационната и информационна епоха 
модел на структурата на населеното място, както и на системата от 
населени места. 

 
Тази комуникационна мрежа – проницаема във всички посоки, се 

съчетава оптимално със съвременните концепции за поливалентност 
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на зоните – тоест зони, в които е възможно групирането на различни 
функции. Това очертава контурите на бъдещия град или групи от 
населени места – мрежа, богата на връзки и проницаема във всички 
посоки, с мозаечно развитие на разнообразни дейности. Тази мрежови 
структури ще създадат образа на бъдещата децентрализирана и 
дисперсна селищна структура. 
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13. УРБАНИЗЪМ НА СЮЖЕТИТЕ. ГРАДЪТ КАТО 
ЧОВЕШКА КУЛТУРНА СРЕДА. 
 
 

Градът като информационно поле и пространство за човешка 
комуникация. Понятията “път”, “граница”, “зона”, “възел”, 
“ориентир”. Градът като художествен обект. Градът като културен 
продукт; аналогии с другите форми на изкуството и 
художествената дейност – литература, кино, театър… 

Градът в своето развитие и съществуване отпечатва в своята 
структура пространствените типове и конфигурации на човешките 
дейности. Те са фиксирани в сградите, техните елементи, 
пространствата между сградите, архитектурните и дизайнерски 
елементи в неговата структура. Като такъв той е едно информационно 
поле, поле на комуникация между различните хора, между различните 
общности. 

 

 
Градското пространство е едно културно поле, наситено с действия, послания и 
комуникации между хората. Картина на Питър Брьогел. 
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Дори и при липсата на хора в кадъра, селищната среда е заредена със знаци, 
настроения, послания. 

 
 

От тази гледна точка, той е едно човешко пространство, в което 
неговите обитатели се движат по определени индивидуални траектории 
и живеят в различни житейски конфигурации и сюжети. Той е едно 
културно пространство, едновременно се явява продукт на човешката 
култура, но е и място, в което се създава култура. 

Можем да разглеждаме художествените, културни и в по-общ 
смисъл – информационни качества на града в два аспекта: 
 

А/ Като художествен обект, като художествено произведение с 
особена, едромащабна специфика. Това е тема, обстойно коментирана 
както в исторически, така и в съвременен аспект. 

По-важните моменти, които следва да бъдат отбелязани са: 
 
1. Природната и историческа обусловеност на художествените 

качества на урбанистичните структури 
Художествените качества се определят главно от красивата 

природна среда, композиционните качества на цялата пространствена 
структура на града, наличието на красиви и стилни сгради, на други 
обекти на пространствените изкуства и художествения синтез, на 
неговата ансамбловост, изразяваща се в добре организираните 
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съвкупности от сгради и пространства, създаващи стилова общност и 
пространствен комфорт. 

Урбанистичните структури, от една страна, възникват и 
съществуват на определено място и са генетически и пространствено 
свързани с него  – с наличието на водни течения, с релефа и неговите 
пространствени особености, зелени площи, обработваеми земи, водни 
пътища, равнинни терени, които са и стимул и среда за 
съществуването на населените места. 

От друга страна те се развиват във времето, притежават 
определена “траектория” на развитие, на напластяване на ансамбли, на 
пространствени структури, улична мрежа, сгради, функции. 

В тази двойственост на тяхното съществуване трябва да търсим 
корените на уникалността на всяко населено място и неговите 
естетически качества. 

 
2. Мащаб на урбанистичните елементи 
Урбанистичните елементи, от които е съставен градът, са с по-

голям мащаб, отколкото архитектурните. Във възходящ ред това са: 
-кварталът,  
-улицата, 
-площадът, 
-жилищният район, 
-централният район, 
-промишлените райони, 
-парковете и лесопаркове, 
-цялото населено място, целият град 
-групата от населени места, 
-комплекс от населени места съвкупно със заобикалящата ги 

природна среда. 
При този мащаб на пространствените модули на града възниква 
въпросът как се възприемат те, имайки предвид ограничените в 
пространството психо-физиологически възможности на човека. 
 

Б/ Градът като информационно поле. Възприемане на града в 
пространството и времето. 

Разглеждайки града като специфично произведение на изкуството, 
от една страна, а от друга – като информационно пространство, в което 
и чрез което хората общуват, възниква въпросът как се възприема той, 
как човек разчита неговите кодове, как се ориентира в него, как създава 
неговия образ в своето съзнание. 
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Градската среда е многопластова в своята културна изграденост и 

разчитането на тези пластове е елемент от съучастието в градския “театър”. 
 
 

Спецификата на човешкото възприемане на пространството се 
определя от няколко характерни нива на възприятие. Пространството, 
обитавано от човека, е структурирано на няколко характерни 
дистанции, които имат различно социално-психологическо съдържание 
и комуникативност. 

Най-общо тези дистанции са: 
0 – 1 м. – това разстояние определя интимното пространство на 

човека. 
1 – 3 м. – това е зоната на индивидуалния контакт, на съвместната 

дейност с малка група. 
1 – 9 м. – това е зоната на общата работа или дейности с по-

голяма група. 
9 – 24 м. – разстоянието, при което е възможно разпознаване на 

човешкото лице, определя границите на социализираното градско 
пространство, това е ширината на улицата с човешки мащаб. 

24 – 135 м. – разпознаване на дейността на човека, това е 
оптималният размер на площада, на мястото на събиране на много 
хора за съвместни действия. 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 124 

135 – 1200 м. – разпознаване на човешкия силует, пространство 
извън предела на човешката социалност. 

1200 – 4500 м. – разпознаване на силуета на града, далечината на 
хоризонта, “границата на света”, който човекът възприема. 

Тези дистанции определят и спецификата на едноактността, 
кадрираността на възприемането на градската среда. 

Градската среда се възприема разчленено на отделни кадри, 
единици, ансамбли, фрагменти – това са участъците, които се 
възприемат с един поглед, от едно място. Следващите кадри се 
възприемат след придвижване в пространството и тази 
последователност на кадрите прави възприемането на градската среда 
като низ от събития, подредени в определен сюжет във времето – като 
кинолента.  

Движението може да бъде пешеходно, автомобилно /или с други 
наземни превозни средства/ и със самолет /или с други въздушни 
превозни средства/. 

Това предпоставя специфичното възприемане на средата по 
сюжетен, пространствено-времеви начин, като нишка, поредица от 
взаимосвързани кадри, при които е от значение последователността на 
смяната на впечатленията, постигането на градация, кулминация или 
обратното – на затихване. 

При тази сюжетност на възприемането на града е важно да се 
постигнат добри: 

мащабираност, 
свързаност – пространствена, чрез далечни ориентири – куполи, 

кули, шпилове, върхове или други характерни и далечно видими 
елементи. 

свързаност – стилова, чрез третирането на града като единна 
художествена или информационна система. 

 
Характерни в тази област са изследванията на американския 

урбанист Кевин Линч за “образа на града”. Той въвежда четири ключови 
понятия, характеризиращи образната и информационна структура на 
градското пространство – път, граница, район, възел, ориентир. 

 
Път – това са комуникациите, по които човекът /наблюдателят/ се 

движи, се премества – постоянно, периодично или само потенциално. 
Това са линейни елементи, елементите на връзка “от-до” – пътищата, 
тротоарите, магистралите, каналите. Пътят притежава известен осов, 
организиращ характер. 

 
Граница – това са линейните елементи по контура на дадени 

обекти, структури, които наблюдателят не използва в качеството на 
път. Това са границите между две състояния, две различни зони – 
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брегове, стени, периферията на жилищни райони, промишлени райони, 
квартали. Това са линиите на рязка смяна на някакви параметри, 
особености на градската среда. Това са по-лесно или по-трудно 
преодолими бариери между различните райони. Границата има 
периферен и неорганизиращ, за разлика от пътя, характер. 

 
Район – това са части на града, средни по величина, зони с 

относително еднакви параметри и характеристики. Те притежават 
някакви общи, лесно разпознаваеми характеристики. Районите 
представляват основната тъкан, основните елементи и модули, с които 
хората изграждат образа на града в своето съзнание. 

 
Възел – това са места на пресичане на няколко пътя или граници. 

Те са стратегически важни пунктове за изграждане образа на града, 
своеобразни ядра на кристализация. Те са фокусиращи пунктове, към 
които и от които се движи човекът. В съответната зона на града, а и за 
целия град те имат доминантно и организиращо значение. В обемно-
пространствено отношение възлите могат да бъдат както доминиращи 
сгради или паметници, така и празни места на площадното пресичане 
на улиците или на оформеното кръстовище. 

 
Ориентир – това са обикновено точкови елементи, които могат да 

бъдат и недостъпни от наблюдателя, но са ясни, забележими, отделени 
от множеството и околния фон. Те могат да бъдат както вътре в града – 
с локално значение, така и извън града, видими отвсякъде и 
общозначими. Характерни ориентири могат да бъдат: паметници, кули, 
комини, популярни и забележими сгради, ориентири могат да бъдат 
също и познати на всички специфични места. 

 
Тези елементи са ключови за изграждането на градския образ като 

цялостно организирана, опознаваема, свързана и ясна структура. Те 
задават йерархията и значимостта на различните зони на града, правят 
възможен неговия прочит от гражданите – живеещи в него и постоянно 
наблюдаващи го и движещи се в него. 

 
Градските структури са сложни феномени, които напластяват в 

себе си разновременно възникващи фрагменти, спонтанно или 
планирано реализирани. Така те отразяват цялата сложност и 
многообразие на реалния живот на обществото и ги закрепват в 
пространствени форми. Като такива те са неопределени, не е възможно 
да бъдат планирани и реализирани изцяло и докрай. В крайна сметка 
те са едни живи форми, постоянно променящи се, най-разнообразни, с 
различен характер и мащаб. Те са разнородни по функция, по 
застроеност, по мащаб. Те са разностилови и еклектични, обединяват в 
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себе си в себе си различни модели, те са динамични и променливи във 
времето. 

 
 

 
Градската среда съчетава в себе си разновременни модели на 

пространствена и архитектурна организация. 
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Градското среда е сюжетирана, въведени са в нея различни сценарии, 

различни истории... 
 

Художественото творчество в урбанистичното проектиране. Езикът 
на проекта и езикът на реализацията. Възможно ли е художествено 
творчество в урбанизма и как се реализира това? 

В различните изкуства отношението и връзките с мащаба на 
пространството са различни: 

- в изобразителното изкуство – директно се изработва 
художественият предмет в същия мащаб и пространство. 

- в скулптурата и монументалната живопис – директно, както в 
изобразителното изкуство, но се изработват и помощни макети, 

- в архитектурата – творчеството е опосредствано – чрез чертежи и 
макети, 

- в градския дизайн, проектирането на фрагменти от града – 
опосредствано, както в архитектурата – чрез чертежи и макети, 

- в планирането на града – поради голямата разлика в мащаба 
естетическият резултат се постига опосредствано  и скрито – чрез 
чертежи, макети, планове, схеми. 
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Графитите – едно експресивно поле на самоизява. 

 
 
Аналогии на града като художествен обект, сходен с обектите на 

другите изкуства. 
Тези аналогии могат да бъдат търсени в следните плоскости: 

- в града, както и в изобразителното изкуство и скулптурата, се 
създават  обемно-пространствени структури, които са обект на 
едноактно пространствено възприятие; 
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- в града, както и в киното, се създава определена пространствено 
– времева последователност, визуалността протича във времето; 

- В града, както и в литературата, се постига своеобразен “прочит 
на града”, той е съставен от отделни сгради, пространства – 
букви, думи, изречения, прочитани по различни маршрути, 
различни траектории, различни сюжети; 

- в  града, както и в театъра, пространството на улицата, на 
площада е своеобразна театрална зала, в която всички са 
едновременно и актьори, и зрители, едновременно включени в 
действието. Градът е сцена, градът е зала. 

Художествената компонента в урбанизма е синтез на всичко това. 
Човекът в града се движи, живее, съпреживява, разчита го по различни 
начини, в различни моменти – и в неговото съзнание възниква 
комплексният образ на града. 

 
Градската среда – форма на общуване между хората 
Градската среда е и средство, среда, пространство за културна 

комуникация, за съобщения, за общуване. Всеки човек, всяка група от 
хора, всяко общество се изразява и демонстрира чрез отделните 
сгради, ансамбли, комплекси. Чрез художествените знаци, вплетени в 
пространствената среда, хората споделят своите индивидуалности, 
своите уникалности и изпращат своите послания и към другите. 
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“Високи” послания към човешката общност – и – 

  

 
- и- ефективни послания към съседите... 
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14. ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ГРАДА. ПЛАНОВА И 
ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА НА 
СЕЛИЩНАТА МРЕЖА 
 
 

ВРЪЗКИ МЕЖДУ МОДЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАНЕ 
 
И трите модела на града, описани по-горе  – като зони, като мрежи 

или като сюжети, са непълни и частични, акцентиращи върху едни или 
други негови качества. За да е пълноценен, процесът на анализиране – 
планиране – проектиране на града трябва да е интегрален, пълен, 
всеобхватен – и е необходимо не само да умеем да работим с трите 
модела, но и да преминаваме с лекота от един към друг. Анализите и 
изводите от единия модел трябва да ги проверяваме в другия, 
решенията в единия трябва да ги обвързваме с другия. Например 
зонирането на дейностите и функциите в градската територия се 
свързва по определени начини с комуникационните трасета, те 
предпоставят един или друг тип на човешко присъствие в тях, на 
човешки прочит на средата. Комуникационните трасета или мрежи – 
предпоставят едно или друго “заселване” на терените около и между 
тях, човешкото присъствие и дейности в пространството се групира, 
обособява в отделни зони, както и осъществява помежду си различни 
комуникационни връзки. Разполагането на широкоплощните 
производствени дейности е по същество зониране, но технологичното 
им, суровинно и пазарно обвързване е фактически транспортна и 
мрежова задача.  

Следователно, в процеса на планиране е необходимо 
непрекъснато да се сглобяват и да се интегрират различните 
изследователски разрези на града. 

В теорията и практиката на градоустройството са характерни някои 
видове проучвания и планирания именно с отработената методика на 
взаимодействие между различните модели. Най-характерно е 
проучването и планирането на комуникационно-транспортните системи, 
където в процеса на работа се преминава последователно от зониране 
на града по транспортни райони към обвързването им с 
комуникационната мрежа, което се извършва неколкократно при 
определяне на потенциалите, прогнозните натоварвания и 
капацитетите на уличната мрежа.  

Микрорайонната теория за планирането на жилищната среда като 
обособени и автономни зони, претърпя развитие именно по посока но 
“отварянето” на микрорайона навън, към комуникацията и 
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структуриране на обществените активности около спирките на 
обществения транспорт и обвързване с особеностите на 
комуникационната мрежа. 

Актуалните проблеми на планирането на етнически доминираните 
квартали от своя страна също изисква умения да се обвържат в едно 
специфично зониране със специфични мрежи на контакти и което е 
особено важно, с добро “сюжетиране” и културно идентифициране на 
средата. 

При това трите модела на града – зоналния, мрежовия и сюжетния 
имат различно отношение и изисквания към самия процес на 
изграждане на средата. 

Зонирането на територията и нормативното параметриране на тези 
зони задава рамката на действие на бизнеса, частните предприемачи 
или отделните обитатели. 

Комуникационното организиране на територията и планирането на 
нейната мрежа задава рамката на действие предимно на общината или 
на държавата, които с тяхното изграждане създават, скелета, ядрата и 
осите на развитие – и съответно стимулите за включване на частния 
бизнес. 

Културното “сюжетиране” на средата и подходящото акцентиране 
на нейната специфика стимулира включванетно на локалните общности 
в пълноценното и социално-психологическо усвояване и създаване на 
чувство за принадлежност към средата, чувство за родно или обичано 
място. 

От своя страна е особено важно и доброто пространствено 
ситуиране на двата взаимодействащи си фундаментални фактора – 
демографския и икономическия. Техните капацитети и потенциали 
трябва да бъдат обвързани в пространството по ефективен като 
резултат и икономичен като разходи начин. 

Като цяло селищната структура трябва да бъде оптимално 
организирана, което поставя проблема за нейния ефективен и 
жизнеспособен пространствен модел. В случая проблемът за решаване 
се състои в намирането на оптималния баланс между компактност и 
дисперсност на пространствените структури. При това решението 
трябва да се търси не в рамките на отделното населено място, а в по-
широк териториален обхват и в комплексното взаимодействие на група 
населени места, включени в обща териториална система.  

 
Алтернативите са две: 
А/ Компактно решение. Всички активности се съсредоточават в 

ядрото на териториалната система. Икономически най-ефективно 
решение, но с цената на изоставяне на потенциали и ресурси на 
територията.  Социално непълноценен, изоставят се населените места 
в периферията. 
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Б/ Дисперсно решение. Всички активности се разпределят 
равномерно по цялата територия. Социално пълноценен, обслужват се 
всички населени места, използва се територията, но е икономически 
неефективен, поради дългите комуникационни трасета.  

 
Следователно, необходим е пространствен модел, който да 

удовлетворява едновременно изискванията и за икономическа 
ефективност, и за социална пълноценност.  Това е моделът на ядрено-
мрежестата структура. 

 
Ядра – оси – тъкан – скелет. Моделът се състои от: 

- опорен скелет, т.е. ефективно изграден и мащабиран съобразно 
съвременното ниво на развитие опорен скелет, състоящ се от 
ядра – големите населени места и оси – урбанизираните трасета 
на основните комуникации. Този опорен скелет образува мрежа от 
населени места, която пронизва единно и непрекъснато цялата 
територия, свързвайки селищните системи в едно цяло. 
Изградена е на базата на селища, в които се реализират 
основните за общественото възпроизводство дейности — труд, 
бит, отдих — по икономически ефективен начин за съвременните 
технологични системи. 

- тъкан, т.е. зоните на малките населени места с допълнителни 
дейности. Тя изпълнява компенсираща функция, тъй като в нея 
могат да се развиват тези дейности, които по икономически 
причини не могат да бъдат реализирани в опорния скелет, но са 
необходими за осигуряване на гъвкавост, богатство и 
универсалност на съвременния начин на живот. 

 
По този начин, от точкова урбанизация в миналото, през линейно-

мрежестото разсредоточаване на дейности (опорен скелет) ще се 
създадат предпоставки за цялостното овладяване на територията в 
бъдеще. В този смисъл малкото населено място се очертава като 
селище на далечното бъдеще, което трябва да съхраним днес, 
разкривайки специфичните му функции. 

 

 
Село – град - селищна мрежа. В съвременните условия градът и 

селото губят своята обособеност и могат да съществуват само като 
единно цяло, допълвайки своите функции. Отделно взети, нито едната, 
нито едната, нито другата селищни форми могат да осигурят целият 
широк спектър от дейности, които да задоволят пълноценно 
потребностите на индивида и обществото като цяло.  

Градът като пространствено-социален организъм осигурява 
икономически ефективно – но усреднено и канализирано дейностите на 
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голяма маса хора е социално непълноцененен, както за индивида, така 
и за обществото. Много дейности, съставляващи богатството на един 
индивид остават подтистнати и неосъществими в градската среда, 
където е или невъзможна, или неефективна тяхната организация. 
Необходимостта от този по-широк спектър компенсиращи или 
допълващи градския начин на живот дейности води както до различни 
отрицателни отклонения в поведението, така и до стихийно овладяване 
на околоградското пространство, което прекъсва контакта с природата.  

От друга страна, малките села и махали, макар и жизнени в 
миналото, вече не са пълноценни за осигуряване на определено ниво 
на обществено обслужване, главно поради малката си демографска 
маса. Това означава, че за постоянното им население съвременният 
начин на живот е трудно достъпен и стеснен до прекалено беден 
спектър от архаични дейности, онаследени от миналото.  Поради това, 
те търпят сериозна социална криза – забавят своето развитие, 
обезлюдяват и много от тях престават да съществуват. Но възникнали 
като автономни образувания, сега тези селища могат да изиграят важна 
роля за реализирането на функционалното единство на селищната 
мрежа като цяло. Редица техни качества им определят мястото като 
важен резерв в изграждането на ??? комплексна и хармонично развита 
жизнена среда.  

Първичността и екологическата пълноценност на природната 
среда, отдалечеността им от урбанизираните зони, съхранеността на 
бит и традиции от миналото ги правят особено ценни за обогатяване на 
дейностния комфорт на съвременния човек. Те предлагат на готово, с 
определена степен на комфорт и техническа съоръженост условия за 
реализиране на дейности, които икономически и редица други причини 
са недостъпни в градската среда. В този смисъл малките населени 
места могат да играят ролята на елементи, допълващи ефективността 
на цялата селищна мрежа до необходимия социален оптимум. На 
настоящия етап ефективното използване на територията и селищната 
мрежа за нуждите на обществото може да стане само чрез 
динамичното въздействие и взаимодопълване на различните елементи 
– основни и неосновни на селищната мрежа: големият град и малкото 
село. 

Реалното включване на малките населени места в живота на 
обществото може да стане само при органичното свързване на 
предлаганите от тях условия с ценностните ориентации на основните 
категории граждани. 

Предлаганите условия определят спецификата на малките 
населени места: 

а) природна уникалност, характерен ландшафт, растителност, 
водни ресурси, климатични особености, съчетани със сравнителна 
изолираност и спокойна обстановка, които дават възможности за 
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специфични индивидуални и групови дейности: физически активен 
отдих, оздравителни и спортни дейности, различни хобита — лов, 
риболов, гъбарство, билкарство и т.н. 

б) културна уникалност — исторически автентична жизнена среда, 
съхраненост на бит и култура, местни традиции, обичаи, фолклор и 
занаяти. Тези населени места предлагат условия за творчески отдих, 
различни хоби—занимания с художествена ориентация, познавателен 
туризъм и т.н. 

в) отсъствие на уникални черти — традиционен характер на 
жизнената среда, средна осигуреност с природни ресурси, относителна 
изолираност и спокойствие. Тук се предлагат условия за индивидуални 
селскостопански дейности: отглеждане на зеленчуци, овощарство, 
пчеларство и т.н. 

Основните два типа ценностни ориентации са: 
а) традиционен тип — ориентация към материално благополучие. 

Начинът на живот, определен от този тип ориентация, съдържа набор 
от прости дейности, необходими за задоволяване на ограничени 
потребности. Съвременните видове дейности, като участие в културата, 
любителски труд—хобита, туризъм и т.н. се възприемат не чрез 
съдържанието им, а чрез престижността им. Територията на селището 
за него е среда за стопанска дейност. 

Позитивен аспект-територии, икономически неизгодни за 
съвременното стопанско използване, могат да бъдат икономически 
ефективни чрез индивидуалната му дейност. 

б) развиващ се културно ориентиран тип — ценностна ориентация 
не само към материалната страна на живота, но и към съдържанието 
на труда, към творческите му аспекти. Особено перспективен и значим 
за обществото, основно значение за него има разнообразието от 
дейностите при възможност за индивидуален избор сред нетипични, 
немасови, но многобройни видове любителски дейности. Ориентиран е 
към разнообразие и преходи от индивидуални към колективни дейности 
и обратно. На преден план излиза мобилността на начина на живот, 
интензивността и разнообразието на използване на цялата територия 
на селищната система.  

 
НЯКОИ ПРОСТРАНСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА 

НА ВТОРИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ 
Организацията и развитието на вторичните центрове в общините 

има освен разглежданите икономически, управленчески, социални, 
също така и специфични пространствено плaнировачни проблеми. Те 
произтичат от особената им роля и място в структурата на селищната 
мрежа. И тъй като в повечето случаи се касае за създаване на опорни 
пунктове в малки общини, то оптималната пространствена локализация 
и организация на вторичните центрове придобива стойността на важен 
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фактор за тяхната пълноценност. Проблемите на съдържанието, 
организиращите и обслужващи функции, йерархия и съподчиненост се 
проучват при определена яснота в методологическо отношение. 
Недостатъчно обаче е изяснен въпросът за пространствения 
еквивалент на това съдържание, връзки и функции, за формата, 
разбирана буквално, в която те се реализират Въпрос, който тепърва 
трябва да се изяснява и по отношение на общината/селищната 
система. Определяйки, че тя е единен организъм от взаимосвързани 
населени места, трябва да определим и какви композиционни и 
размерни качества са необходими на пространствената й структура, за 
да удовлетворява пълноценно тези изисквания. Съответно- каква е 
ролята на вторичните центрове в нея. И това да очертае посоката на 
постепенно трансформиране на селищната мрежа в нов по-ефикасен 
пространствен организъм. 

Съдържанието на населеното място в селищната система е 
особено. Поставено в условията на богати (и целево стимулирани) 
външни взаимодействия и връзки, то губи своята самостоятелност в 
икономически, социален, и би следвало и в пространствено-компо-
зиционен и естетически аспект. Преминавайки в ново качествено 
състояние, то вече е значително по-отворено към останалите елементи 
на системата. И ако правоверно твърдим, че цялата селищна система 
придобива комплексността и функционалната пълноценност на едно 
голямо дисперсно населено място, трябва да добавим, че отделното 
селище придобива белезите на квартал. Това води до "размиване" на 
границите на населените места, до изявяване на значението на 
връзките между тях и следователно до нови форми на пространствено 
(или пространствено-временно) взаимодействие. За 
високоурбанизираните зони и големите градове тези форми намират 
архитектоничен израз в агломерирането и сливането на отделните 
населени места. Принципът на пространствена непрекъснатост 
очевидно не може да бъде директно приложен по отношение на цялата 
селищна мрежа. Но за основните й организиращи елементи — 
центрове, ядра, вторични центрове, трябва да се намерят онези 
(прекъснати или непрекъснати) пространствени форми, които да 
укрепват, стабилизират и стимулират единството й. 

Проблемите по отношение на вторичните центрове са в три посоки: 
а) местоположението им в пространството на селищната система с 

оглед влиянието им върху определени зони; 
б) взаимосвързаността между тях и центровете от по-високо ниво; 
в) конкретната им пространствена структура и форма. 
Това е по същество и проблем за формиране на нови 

архитектурно-пространствени структури, който не бива да се подменя 
или изразява единствено с икономическото им калкулиране. В същото 
време решаването на този проблем по подобие на утвърдения (и 
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критикуван) типово йерархизиран модел на града "град-район-
микрорайон-група" не може да изрази достатъчно пълно спецификата и 
конкретността на сложно свързаната съвкупност от елементи и 
дейности - селищната система. Примамливата очевидност на логиката 
"голямата точка обслужва голямата зона, малката е подчинена на по-
голямата и обслужва по-малка зона", като че ли предполага 
схематизиране на селищната общност. И ако за града става ясно, че 
върху неговата жизнедеятелност влияе не толкова йерархичната 
подреденост на неговите модули, а преди всичко единството и 
взаимосвързаността на неговите подсистеми, същото можем да кажем 
и за селищната система. Ако за града е важно сливането на 
"скелетообразуващите" му подсистеми (комуникация, обслужване, труд) 
в единен, пространствено непрекъснат скелет, то същото можем да 
предположим и за селищната общност. Така, както ефективността на 
този скелет в града се определя от неговия тип, компактност и 
композиция в пространството, така и в селищната система е важна 
свързаността между опорните й центрове и общата композиция на 
мрежата, образувана от тях. Така че, говорейки за вторичните 
центрове, трябва да говорим не за типология и йерархия на села, а за 
типология и свързаност на пространствени структури. 
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15. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ 
 
 
 

А/ КАЧЕСТВАТА НА ГРАДА 
 

ЕВРОПЕйСКА ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА ПРАВАТА НА ГРАДСКИТЕ 
ЖИТЕЛИ 

Отчитайки, че упражняването на следните права следва да бъде 
обосновано на солидарността и отговорното гражданство, 
предполагащи равностойно поемане на задължения, гражданите на 
европейските градове имат право на: 

СИГУРНОСТ: сигурен и безопасен град, свободен до колкото е 
възможно от престъпления, антисоциални прояви и прояви на 
агресивност; 

НЕЗАМЪРСЕНА И ЗДРАВОСЛОВНА СТРАНА: околна среда, 
свободна от въздушно, шумово, водно и почвено замърсяване, 
опазваща природата и природните ресурси; 

ЗАЕТОСТ: достатъчна възможност за трудова заетост, дял в 
икономическото развитие и постигане посредством това на лична 
финансова самостоятелност; 

ЖИЛИЩЕ: достатъчно предлагане и избор на достъпни и 
хигиенични жилища, гарантиращи личната неприкосновеност и 
спокойствие; 

МОБИЛНОСТ: безпрепятствена мобилност и свобода на 
пътуванията; хармонично равновесие на всички улични показатели – 
обществения транспорт, частните МПС, пешеходците и 
велосипедистите; 

ЗДРАВЕ: околна среда и разнообразни обекти, благоприятстващи 
физическото и психическото здраве; 

СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ: достъп за всички, без разлика на 
възраст, способности или имуществено състояние, до широк кръг 
обекти за спорт и прекарване на свободното време; 

КУЛТУРА: достъп  и участтие в широк кръг културни и творчески 
прояви и дейности; 

МЕЖДУКУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ - при която общности с различна 
културна, етническа и религиозна принадлежност съжителстват в мир; 

АРХИТЕКТУРА И МАТЕРИАЛНА СРЕДА С ВИСОКО КАЧЕСТВО: 
приятен, стимулиращ физически облик, постиган чрез средствата на 
съвременната висококачествена архитектура и запазване и внимателна 
реставрация на историческото сградно наследство; 
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ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИТЕ - при което обитаването, 
трудът, пътуването и провеждането на социални дейности са 
максимално тясно свързани; 

УЧАСТИЕ: в плуралистични демократични структури и градското 
управление, характеризиращо се със сътрудничество между всички 
партньори, принципа на субсидиарност, информираността и свободата 
от сврхрегулиране; 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - при което местните власти по 
решителен и просветен начин поемат отговорността да създават, пряко 
или косвено икономически растеж; 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - при което местните власти правят опити 
да икономическото развитие с опазването на околната среда; 

СТОКИ И УСЛУГИ: богата гама от широко предлагани стоки и 
услуги с необходимото качество, осигурявани от местните власти, 
частния сектор или съдружието помежду им; 

ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И РЕСУРСИ: управление и стопанисване 
на местните ресурси и преимущуства от страна на местните власти по 
рационален, внимателен, ефикасен и справедлив начин за благото на 
всички граждани; 

ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ: градски условия, благоприятстващи 
постигането на личностно благосъстояние и индивидуално социално, 
културно, нравствено и духовно развитие; 

МЕЖДУОБЩИНСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - при което гражданите 
са свободни и биват насърчавани да участват пряко в международните 
отношения на своята общност; 

ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И СТРУКТУРИ - даващи възможност 
на местните власти да осигурят финансовите средства, необходими за 
упражняването на определените в настоящата Декларация права; 

РАВЕНСТВО - при което местните власти правят необходимото, 
щото предходните права да бъдат приложими за всички граждани, без 
разлика на пол, възраст, произход, вярвания, социално, икономическо 
или политическо положение, физическа или психическа обремененост. 

 
Без да преценяваме и подробно проследяваме една по една 

позициите на ДЕКЛАРАЦИЯТА, можем да направим съществени изводи 
за актуалното състояние на нашите градове и тенденциите в тяхното 
развитие, съотнесено към европейския модел. Преценката какво не 
достига, какво трябва да се направи, за да се достигне съответното 
ниво за града като цяло или за отделните негови подсистеми е 
отправната точка в разсъжденията на всеки, работещ в сферата на 
урбанизма.. 
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Б/. ПРЕХОДИТЕ В НОВАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ. 
 

В историята на България ясно могат да се очертаят три прехода:  
 
А/ ПЕРИОДЪТ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
Това е период, в който след дългото задържане на развитието на 

България идва перод на енергично установяване и развитие на новата 
българска държава. Освобождението създава условия за България да 
премине, да извърши скок от средновековието към модерния 19 век, да 
извърши буржоазнодемократична революция, в нея да се установят 
модерните отношения. Този период на преобразования е свързан с 
коренни промени в структурата и образа на селищата и селищната 
мрежа. Ако по време на турското робство българското население се е 
установило предимно в планинските зони, докато низинните градове и в 
зоната на пътищата са предимно турски, то в настоящия момент се 
извършва преразпределение на населението – осъществява се масово 
слизане от неплодородните планински области на планините и 
заселване на мястото на изоставените турсик села – или се формират 
нови. Значителен дял заемат и бежанците от попадналите отново под 
турско владение области с българско население, факт е също така и 
завръщането на бежанци от Русия. В крайна сметка периодът от 
Освобождението до края на балканските войни и Първата световна е 
период на интензивни демографски движения и интензивни 
нараствания на повечето съществуващи селища, както и създаването 
на нови. Земите на избягалите турски бейове и турски селяни стават 
собственост на българите. Тези начални десетилетия са характерен 
период на интензивни преобразования на селищната мрежа в 
България, макар и за известен перод тя да е разделена на две части – 
Княжество България и Източна Румелия.  

Този начален период се характеризира със:  
1. Силния импулс за преобразования и изтръгване от 
изостаналото средновековие с въвеждането на модерните 
капиталистически взаимоотношения,  
2. Интензивното и с бързи темпове установяване на 
административното устройство на младата държава, 
3. Включването в тази дейност на будни и ентусиазирани 
млади хора, излезли предимно от средата на българската 
възрожденска интелигенция.  
4. Липсата на необходимите специалисти и технически кадри, 
подготвени за конкретната работа по планирането на населените 
места и включването на европейски такива. 
5. Липсата на необходимите финансови средства. 
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В крайна сметка – периодът от Освобождението – до към 
тридесетте години на миналия век е показателен за едни бързи и 
всеобхватни преобразования, които обхващат почти цялата държава – 
и това е първият градоустройствен преход. Младата българска 
държава наваксва в своето устройство, достига Европа и добива 
облика на модерна европейска държава. 

 
Б/ ПЕРИОДЪТ СЛЕД 9.9.1944 ГОД. 
С установяването на социалистическата власт – “с решаващата 

помощ на съветската армия” започва нов етап в развитието на 
устройственото планиране в България, започва новият преход. В 
резултат на Ялтенските споразумения страната попада в съветската 
зона на влияние, оформила се по-късно като социалистически блок. Тя 
вече е елемент от единия от двата противопоставящи се блока. 

В социалистическото пространство господства идеологията на 
плановото стопанство, на единното и централизирано ръководство и на 
икономиката, на  радикалните социално-икономически преустройства и 
на централизираното планиране на селищната мрежа. Този период 
съвпада и с:  

1. Повсеместното приемане на доктрините на функционалното 
планиране, на “Атинската харта”, на идеята за социалното 
инженерство. Това е време на повсеместно установяване на 
парадигмата на функционално разчленения град, йерархично 
структуриран на райони, микрорайони, групи – обвързани също 
йерархично със съответните нива на обществено обслужване и 
елементите на комуникационната структура. 
2. Разрушенията от войната и необходимостта и на изток и на 
запад от бързото решаване на жилищния проблем – което породи 
доктрината на “жилищните комплекси” на Изток или “големите 
ансамбли” на Запад. 
3. Урбанизацията, която както на запад, така и на изток, постави 
въпроса за разрастването на градовете – или търсенето на 
сателитни отдушници. 
В нашата страна това беше свързано и с мащабните промени, 

които се извършваха – колективизацията на селското стопанство и 
индустриализацията на градовете. Което доведе до освобождаване на 
работна ръка от селата и приток на работна ръка към градовете. 

През 1946 год. се приема Законът за трудово-поземлената 
собственост, с който се открива пътят за извършване на аграрната 
реформа и преобразованията на земеделското стопанство, на 
4.12.1947 се приема новата конституция от Народното събрание,  а в 
края на 1947 г. се извършва национализация на промишлеността, на 
банките, външната и вътрешната търговия. От 1947 – 48 г.  започва 
прилагането на двугодишните, а по-късно – от 1948 г. и петгодишните 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 142 

народностопански планове /петилетки/. Започва период на интензивна 
индустриализация. Развиват се енергетиката, циментовото 
производство, химията и металургията.  

Започва изработването на нови планове и конкурси – с активната 
помощ и влияние на съветски специалисти и градостроители.  

Тук  можем да определим един около петнайсетгодищен период на 
смяна на доктрината. В случая три са факторите или компонентите на 
промените в подходите на планиране. Първо – това са нашите 
специалисти, които са получили образованието си в западните страни, 
второ – това са съветските специалисти, носещи съветското влияние, 
трето – това са вече изградените центрове на нашите градове, които 
имат установена обемно-пространствена структура. 

Тук трябва да отбележим и доминиращия през първите десет 
години период на “култовата” архитектура, с нейната характерна 
художествена хипертрофия и символност. Това в първите години 
довежда до особена сплав между национални традиции и съветския 
модел на символност и композиционна подреденост на градското 
пространство – както в София, така и в новите промишлени градове – 
например Димитровград. При все критиките към този период, 
определено можем да твърдим, че те са значителен по обем – и с 
определени художествени достойнства фрагменти от гродската среда. 

Периодът на функционализма съвпада с вече зрелия етап на 
индустриализацията и строителството у нас – и с новите жилищни 
комплекси. 

60-те години се очертават като възхода и най-високия етап от 
развитието на социализма. Архитектурата и градоустройството по това 
време вече са възприели модерните тези на функционализма, от една 
страна, а пък темповете на нарастване на градовете не са така значими 
– тоест жилищните комплекси, построени по това време са 
относинтелно неголеми – и са приспособени към градската среда.  

Впоследствие 70-те години са периодът на интензивното 
строителство на големи комплекси по съветски технологии, строени 
вече и по икономическата логика – да се отваря място за продукцията 
на домостроителните комбинати. 

Отминалият период е характерен с възпримането на града  като 
“архитектурен” и социален “конструкт” – доминират идеите на 
социалното инженерство, патосът на лозунгите – “Умира старий свят – 
ний нов ще построим!”  

 
 

ПРЕХОДНИЯТ ПЕРИОД В ГРАДСКОТО ПЛАНИРАНЕ СЛЕД 
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ.  
 

В годините на прехода – изминалите вече 17 години – теорията и 
практиката на градоустройството, и ТСУ, в по-широк обхват, навлезе в 
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един период на криза, на наложителни промени, на разместване на 
пластовете, на промяна на гледните точки, на преосмисляне на 
ценностите, на отказ от натрупани стереотипи, на налучкване на 
верните пътища, на промени в мисленето, методиката, изработването и 
прилагането на плановете.Този период беше време на изпитание на 
интелекта и морала, когато върху подвижните пясъци на променящото 
се общество в кратък срок трябваше да бъде направен преходът към 
един нов урбанизъм. Става въпрос не просто за приложение на вече 
готови практики, взети от Запад, а за създаване на нов продукт, 
приложим именно в нашите условия. Можем да говорим за Урбанизъм 
– български модел. 

С отхлупването на тоталитарния похлупак градът се събуди, 
раздвижи се, освободиха са натрупани напрежения – и той започна 
своя нов живот – под влияние на естествени сили и процеси, 
пренебрегвани засега. 

 
В изминалия период, с известна степен на условност, можем да 

говорим за четири характерни периода на промяна на 
градоустройствената практика. Тези периоди се проникват един в друг, 
не могат да бъдат рязко отграничени, но все пак се отличават по 
доминиращите в тях проблеми и начини за тяхното решаване. 

 
1. ШОК ОТ ПРОМЕНИТЕ.  
Това са първите две-три години на прехода към демокрация. 

Фразата, която се появи в публичното пространство беше 
“Градоустройството вече не е необходимо”. Внезапно се обезсмислиха 
големите патетични градоустройствени планове-натюрморти и 
обяснителни записки-манифести. И двете правени като картини и 
предначертания на светлото градско бъдеще – с многото червена боя 
на крупните обществени сгради и комплекси и, разбира се – мащабни 
зелени зони. Разпаднаха се големите проектантски институции и 
организации с градоустройствени звена към тях. Появата на 
реституцията, ревалоризирането на частната собственост, отказът от 
твърдо икономическо, социално и демографско планиране 
обезсмислиха изработените дотогава Общи градоустройствени, 
Териториалноустройствени и Застроителни планове. 

 
2. ЧАСТИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ.  
Вторият период се появи в отговор на неотложните нужди и 

освободената частна инициатива. Застъпи се с първия и продължи и 
досега, но вече с известно затихване. Гордите планове-знамена на 
социализма се покриха с кръпките на частните и частични интереси и 
инициативи. В началото – по-плахо, но впоследствие досто по-бързо, 
този процес на частични промени, приземяване и приближаване на 
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плановете до конкретните частни инициативи набра скорост, създаде 
се масова практика, систематизира се дейността, отработиха се и се 
канализираха процедурите на промени. Този процес се развиваше без 
да се преработват по същество старите планове – и интервенциите 
бяха главно върху големите червени петна на предвижданите обекти на 
комплексното обществено обслужване, училищата, детските градини – 
и макар и с дискусия – и върху предвижданите зелени площи.  

Процесът беше и позитивен – съживи заспалите под “червения 
сън” предимно централни градски части, възвърна строителството от 
перифериите на градовете към техните центрове. Беше, разбира се, и 
негативен – компрометира заложените по-едри идеи за развитие на 
центровете или прекрояване на градската структура.  

Така или иначе, тези “частични изменения” в този период вече се 
превърнаха в синоним и тълкуване на понятието “градоустройство”. 

“Няма вече градоустройство, има частични изменения!” – това е 
една от фразите, родена в този период. 

 
3. СХЕМИ ЗА ЗОНИРАНЕ И НОВИ ЗАСТРОИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ.  
Този процес на частични изменения предизвика реакция в две 

посоки: 
- Появата на “Схемите за зониране”, като междинен документ 

до появата на новите Общи градоустройствени планове – и които 
трябваше да регламентират, посредством режими начините за 
използване на територията, и да дадат рамкови показатели на 
новите градоустройствени инициативи и строителни дейности. 

- Изработване на нови Застроителни и регулационни планове, 
но вече с отчитане на частните интереси и собствеността   на 
терените. Тези планове с усилие следваха реституционните процеси, 
бяха по-реалистични, преразглеждаха критично едрите идеи на 
миналото. 

 
Невъзможността вече от еднозначно определяне на застрояването 

като обем и функции наложи по-адекватната на новите условия и 
естествена за градоустройството по-свободна интерпретация на 
застрояването. Първоначалната тенденция беше за определяне само 
на най-общи режими и строителни линии, но впоследствие се появи 
възвръщане към петната, определящи препоръчителното застрояване 
и стриктното детерминиране на показателите за всички парцели, това в 
рамките на определеното от новата версия на Наредба 5 съчетаване 
на функции. Оказа се, че много трудно могат да се правят промени в 
утвърдените с години стереотипи на градоустройствено проектиране и 
определяне на начините и формите на застрояване и използване на 
терените. 
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В по-големите градове – там където инвестиционният натиск 
съществуваше или беше по-голям, процесът на препроектиране или 
ново планиране на териториите беше по-интензивен. В София 
например, почти цялата територия за относително късо време беше 
покрита с нови Застроителни и регулационни планове. Това, въпреки 
дискусионността на някои от решенията, следва да се отчете като успех 
и поставяне все пак в рамки на общо взето стихийните прояви на 
частните и пазарни интереси. 

 
4. “ОГЕПЕТАТА СЕ ЗАВРЪЩАТ!”  
В последните години общините, затрупани от новите устройствени 

проблеми и в условията на финансов дефицит, започнаха наново да 
намират сили и ресурси да пристъпят към разработването на нови 
Общи градоустройствени планове. Тези планове, вече в новите 
условия, имат задачата да регламентират оптималното използване 
териториите на градовете, да очертаят възможните траектории за 
тяхното развитие, да набележат местата за активно въздействие и 
посрещане на възникващи инвестиционни и строителни инициативи, да 
дадат по-ясна, реалистична и обозрима визия на управляващите за 
развитие на градовете и инструментите за влияние върху това 
развитие. Тук наново лидер е София – като най-голям и с най-много 
проблеми град. Но, както се казва, “днес в София, а утре и в другите 
градове” – на дневен ред е изработването на тези планове и за редица 
от другите ни по-големи градове.  

Тук обаче трябва да кажем, че отдалечени от конкретната практика 
и конкретните потребности на реалния живот, както са например 
застроителните планове, чиято обвързаност с реалността създаде 
новият им адекватен образ, Общите градоустройствени планове се 
разработват в условията на методическо налучкване и експерименти. 
Все още нерешен е въпросът – как да се правят в новите условия. В 
това теоретично-методическо поле се борят стереотипи от миналото, 
парчета от модерен чуждестранен градоустройствен опит, прилаган в 
други условия, разнообразни визии за развитието на града и неговото 
управление, чиновнически подход, опити за новаторство и традиционни 
подходи. Така, че в тази област процесът на кристализация на новата 
/новите/ методики за работа в тези по-едри мащаби все още не е 
завършил. Подходът за работа по Софийското ОГП – с един 
координационен център, с привличане на много и различни експерти и 
външни колективи, с провеждането на конкурси, с разработването на 
сценарии за развитие, с всичките му плюсове и минуси – ще бъде 
полезен за новата ни практика след критичното анализиране и 
преосмисляне на хода на работата и резултатите от  нея.  

 

5. НОВИЯТ ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.   
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През цялото време на прехода законовите и нормативни рамки на 
градоустройствената дейност бяха обект на непрекъсната работа и 
обсъждания – от различни колективи, в по-тесен и по-широк 
професионален кръг. Като цяло можем да кажем, че поправките и 
кърпежите на старата нормативна база следваха неотложните 
необходимости на практиката – и като финал новият Закон за 
устройство на територията е вече факт, с претенцията да е адекватен 
на новите условия. В момента тече неговото апробиране в реални 
условия и, разбира се – появата на критични бележки към него и 
очертаване на необходимите и естествени за живата дейност на 
градоустройството промени в него. 

 
 
 

ПРОМЕНИТЕ В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНАТА ПРАКТИКА И ОТТАМ 
– В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНАТА МЕТОДИКА гравитират около някои 
общи в методическо отношение ядра, отразяващи промяната в 
мисленето: 

 
А/ Преход от принципа “от петното към регулацията” към 

принципа “от регулацията към петното”. Това е един 
фундаментален преход в мисленето и възвръщане към естествените 
принципи на градоустройството, толкова фундаментален, че вече сме 
забравили, че по социалистическо време първо рисувахме артистично 
петната на новите величави сгради, блокове и комплекси, а после 
около тях прокарвахме линиите на регулацията. Собствеността върху 
белия лист тогава на практика не съществуваше – художествените и 
функционални критерии доминираха при разчленяването и 
структурирането но територията. Естественото за днес вече отчитане 
на фундаменталния фактор в градоустройството – собствеността, 
доведе до възвръщането на респекта от червените, сини и черни линии 
на собственостите – и от тяхната структура и конфигурации вече 
започнаха да се определят конфигурациите на застрояването, 
функционалните системи и режимите на застрояване… 

 
Б/ Разтваряне на спектъра от проблеми, проучвания и анализи 

в градоустройствената дейност. Ако преди доминираше еднозначно 
детерминираното “рисуване” на плановете по готова програма и взети 
решения, спуснати отгоре, то днес градостроителят работи вече в 
много по-сложни условия. Обект на сериозни усилия и изразходващо 
продължително време е проучването на собствеността върху терените, 
на евентуалните намерения на собствениците, на икономическите, на 
социалните, а вече и на етническите и други условия и фактори в 
живота на проектирания градоустройствен обект. Към това трябва да 
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прибавим и променящата се строителна, икономическа, политическа и 
т.н. конюнктура, която все по-силно влияе върху процеса на вземане на 
решения. 

 
В/ Сложно балансиране на частните и обществените интереси. 

Градоустройството в частност – и устройствената дейност в цялост, 
станаха вече една сложна професия и сложна наука – на баланса, на 
равновесието, на съобразяване, на примиряване, на реалистичност, на 
дипломация, на “пъблик релейшънс”, на демократичност в 
процедурите. Ако преди доминираше един властови център на 
въздействие върху града, днес центровете на влияние са поне три – 
бизнеса, властта и гражданите. Проблемът е в намирането на 
оптималния баланс между тях. В този смисъл диалогът, конфликта, 
войната, съдружието между частните и обществени интереси зае 
властно своето централно място в градоустройствената практика.  

От едната страна – частните интереси са центрирани, 
идентифицирани, ясни, конкретни, депозирани са тук и сега, насочени 
са към постигане на максимален ефект, лично и активно защитавани са 
с различни сили и средства.  

От другата страна – обществените интереси са размити, 
неидентифицирани, неясни, неконкретни, ситуирани са в далечното 
бъдеще, умерени са, служебно или граждански са защитавани, с 
ограничени сили и средства.  

От страната на частните интереси настъпателното движение е в 
ход, от страната на обществените интереси по-изявено е отстъпването. 
На граничната линия са администраторите, професионалистите, хората 
на властта, гражданските движения. По целия свят това е естественото 
състояние на нещата, ние не правим изключение. И тук е една от най-
важните нравствени мисии на градоустройствената дейност – да 
намира равновесие, да съчетава тези интереси, да превръща 
противопоставянето в съдействие. 

 
Г/ Необходимост от два типа планове – “чакащи” и “активни”. 

Новите условия съвсем естествено предпоставят  плановете да бъдат с 
нормативен, рамков, препоръчителен характер, които да очакват и 
регламентират, когато се появи съответната инвестиционна 
инициатива. Това са плановете от масов, “чакащ”, пасивен тип. 
Независимо от това, отговорността на градските власти не само за 
регулиране, но и за иницииране на градското развитие изисква 
изработването на планове от “активен” тип – планове, предвиждащи 
верига от активни действия на общината в определени точки и линии в 
градската структура, които да провокират развитие, да отстраняват 
конфликти, да предотвратяват деградация. 
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Д/ Компютризирането и разсредоточаването на информа-
ционната база, като две противоположни тенденции, създават нови 
условия за работа. От една страна съвременните информационни 
технологии позволяват събирането и обработването на огромни масиви 
информация, но от друга, тази информация се децентрализира по 
различни институции, ведомства, агенции, които установяват монопол 
върху нея и финансови условия за ползването й. Градоустройствената 
дейност става една скъпа и институционално усложнена дейност. 

 

Е/ Необходимост от създаване на ново поколение кадри, 
работещи в устройствената дейност – кадри, запознати със 
съвременните методики и практики на планиране и управление на 
градовете, кадри които да бъдат адекватни на новите условия. В това 
отношение вече се отговаря на тази обществена необходимост със 
създаването на новата специалност “Урбанизъм” в Архитектурния 
факултет на УАСГ. В полето на дейностите по териториално и селищно 
устройство, където досега доминираха по силата на историческото 
стечение на обстоятелствата главно архитектите, заемат вече мястото 
си и новите специалисти. В този, вече актуален момент, ще можем да 
кажем, че преходният период в градоустройството е завършил. 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ КЪМ НАСТОЯЩИЯ 
МОМЕНТ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ. 
 

А/ За необходимостта общините да разполагат с актуални 
устройствени планове. 

Причината е, че старите планове, работени през времето на 
социализма, са вече остаряли в своите предвиждания. Те бяха, общо 
взето, направени със съответния присъщ за времето си патос на 
социалното инженерство. В първите години на прехода 
ревалоризацията на частните интереси наложи преработването и 
изменянето на градоустройствените планове, в т. ч. и на общинте 
градоустройствени планове.  

През изминалия седемнайсетгодишен период проблемите се 
натрупаха и не можеха да бъдат решавани на парче, а от друга страна, 
вече се очертаха контурите на новата социална подредба на 
обществото, легитимираха се и заеха своето място трите главни 
движещи фактора на градското развитие – бизнес, власт, гражданство. 
Това създаде предпоставките и необходимостта от изработването на 
нови устройствени планове. Те трябва да ситуират в пространството и 
територията на общината визиите и стратегиите за нейното развитие, 
да регламентират и регулират устройствените действия върху наново 
придобитата частна собственост, да създадат възможности за 
реализация на нови инвестиционни инициативи, да привържат 
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пространствено развитието на общините към мероприятия и дейности 
от общодържавен и наддържавен характер. Накратко – новите 
обществени условия вече наложиха новите устройствени планове. 

 

Б/ Устройствения план и планирането на инвестициите 
Устройствените планове, казано на чиновнически език – създават 

нормативно-плановата основа за реализиране на различни инвестиции 
в територията. Образно казано, те създават пространствената рамка и 
поставят на масата териториалната “оферта” на общината. Като 
такива, те: 

- разкриват потенциалите на общините; 
- рекламират ги в конкурентния пазарен свят, защото в 

териториално-икономически аспект общините са, в някои отношения, 
конкурентни една спрямо друга; 

- работата по тези планове подготвят общинските 
ръководства и ги подпомагат да изграждат своята визия и идеи за 
развитие на общините, както и да очертават и формулират 
проблемите в своето развитие. На тази основа те имат готовност и 
са наясно с възможностите си и предимствата си за участие в 
програми на ЕС и други фондове; 

- По отношение на пазара на имоти – със самото си 
изработване тези планове артикулират пазарната стойност на 
имотите, дават яснота за потребителите, рекламират мястото, 
привличат потенциални купувачи, дават рамката, полето, сергията 
на пазара… 

- Но – трябва ясно да се каже – устройствените планове не 
бива да се превръщат в самоцелен инструмент, във “фуния” за 
улавяне и наливане на инвестиции, те не бива да се разработват 
само по причина и в угода на очакваните инвестиции. Тактиката за 
инвестиции на всяка цена може да бъде пагубна – имаме ги вече 
примерите, а на хоризонта се задават и нови. С други думи – не 
инвестицията е първоценното, а устройството на общината, 
решаването на нейните проблеми. Оптимално развитие на 
територията, нейното подобяване и съхраняване е целта на тези 
планове, а не търговията с с ценностите. Устройствената политика 
“всичко за продан” е катастрофална! 

 
В/ Основни проблеми при разработването им. 

- Информационни – необходимата за изработването на 
плановете информация е вече разчленена, децентрализирана по 
различни институции, ведомства, агенции и фирми. При това част от 
тази информация е остаряла и недостоверна. Подготовката и 
качественото информационно обезпечаване на устройствената 
дейност изисква сериозни ресурси, както и търсене и на нови 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 150 

източници на информация – за което съвременните технологии, 
сателитните системи и интернет създават нови възможности. 

- Неясният, усложнен език – изобразителен и терминологичен, 
в които се “опаковат” плановете, затрудняват качественото им 
“разчитане” и разбиране на техните постановки от по-широк кръг 
ползватели. 

- Инерционното все още преписване на информация, цели, 
постановки, решения и т.н. от други подобни разработки; 

- Недостатъчното активизиране и включване на 
гражданството в процеса на изработване на тези планове, а не на 
финала им. Необходимо е планирането на градовете да стъпи на 
широка обществена и интелектуална база и подкрепа. 

- Като цяло тези планове са разработвани за перспективен 
период, философията им е насочена в утрешния ден, пълни са с 
пожелателно мислене и прелитат като самолет над реалността днес. 
Тези планове не бива да се превръщат в сладки приказки за 
управляващите, в скъпи диплянки за кметове... 

 

Г/ Новата законова база.  
В основни линии законовата база е актуална. В изминалият период 

тя се развиваше и променяше, следвайки събитията – и в опити да ги 
изпревари. В настоящия си вид тя е съвременна и адекватна, но 
разбира се, тя не е закована, практиката ще подсказва новите и 
промени. В частност, например, изразният език на изработване на 
плановете и обозначаване е в известна степен усложнен и едно 
опростяване би било полезно, най-вече за ползващите плановете. 

 

Д/ Процедурите по възлагане и изработване на плановете и 
актуалните проблеми и задачи. 

През изминалия период по правило възлагането на устройствените 
планове попада в обхвата на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
Този закон създава едно доста усложнено, но – стриктно 
регламентирано поле за тази дейност. Все пак, в отделни търгове и 
конкурси подредбата на критериите, начините на оценка и други 
специфични изисквания към участниците, пак могат да доведат до 
заобикаляне на правилата за честна конкуренция и до предопределяне 
на резултата, но това е друга тема. Хитреците са винаги една стъпка 
пред закона...  

Засега преобладават търговете – където критериите са “опитност 
на екипа”, срок, цена... Дали ще бъдат търгове или конкурси – в крайна 
сметка зависи от общинското ръководство и големината и особеностите 
на обекта. Но все пак – изразявам убеденост, че конкурсите трябва да 
бъдат по-широко и преобладаващо застъпени. Особено за големите 
градове, за специфични и проблемни територии и зони. 
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Ако перифразираме известен политик, можем да кажем, че 
конкурсите са като демокрацията – те са лошо нещо, но по-добро не е 
измислено. Тоест, винаги съществува подозрението, че има някакви 
тенденции и предопределеност в тях, срещана е и фразата – “то е ясно, 
че сме ние, ама трябва формално да се проведе конкурс…”. Въпреки 
това, ползата от тяхната употреба – на конкурсите, в настоящия период 
ще бъде съществена и дълготрайна. Мотивът за това е, че преходният 
период, в който се намираме, и ревалоризирането на частната 
собственост радикално разместват пластовете на обществото, 
движещите сили на градовете се прекомпозират, факторите за вземане 
на решения са вече други. Това налага формулиране на нова 
философия за развитие на градовете и териториите, което, отнесено 
към устройственото планиране, означава: 

- Преформулиране на целите на устройствените планове, 
както и избор на нови цели; 

- Преформулиране на методиката на изработването им; 
- Преформулиране на практиката на тяхното приложение. 

 
В изминалите години пред очите ни станаха сериозни промени в 

нашите градове и територия: 
- Очаквайки, например, краха на едропанелните комплекси – 

ние всъщност станахме свидетели на краха на привлекателните зони 
– например Лозенец, Златните пясъци, Слънчев бряг, Банско, на 
други курорти, намаляването на зелените площи… 

- Промишлените зони останаха едни празни и занемарени 
територии, но са един сериозен и перспективе резерв за развитие и 
поемане на нови градски функции. 

- В големите градове спадна рязко качеството, чистотата и 
поддържаността на околната среда. 

- Редица от ромските квартали все повече придобиват 
характеристиките на гета. 

- На много места сенчестият Бизнес влезе в интимни 
взаимоотношения с Властта по отношение на ценни градски 
територии. 

-  Вече сме свидетели и на това как гражданите бранят 
физически своята територия и своите права. 
Обобщавайки, можем да кажем, че в условията на прехода се води 

“битка за града” – за припознаването и за контрол на различните 
негови части от различните групи, за баланса между частното и 
общото. 

В тази динамична и драматична обстановка, интелектуалните 
ресурси, които ще се вложат в планирането, трябва да разширят своята 
обществена полезност и да: 

- доведат до дебат между професионалистите; 
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- дадат нови визии за града и да активизират обществената 
енергия; 

- подпомогнат взаимно да се припознаят гражданството и 
проектантите с техните права, възможности и задължения; 

- да се направят видими и взаимно разпознаваеми 
действията на гражданството от една страна и на управляващите от 
друга; 

- запознаят гражданите с устройственит проблеми и визии за 
града и да ги направят съпричастни към тяхното решаване. 

Така или иначе – съществен въпрос за тези конкурси е широкото 
обсъждане и коментар на различните идеи и концепции, за отбор на 
действително модерните.  

Например, би трябвало вече да се отказваме от идеите за 
териториално нарастване на градовете – те трябва да останат като 
типична философия на миналия, 20 век. В новото време основната теза 
за развитието на нашите градове трябва да бъде адекватна на 
европейската – водеща трябва да бъде идеята за вътрешното им 
усъвършенстване. Векторите на развитието не трябва да се насочват 
по инерция навън, а да сочат навътре, към регулиране, към ефективно 
използване на градската територия, към преосмисляне на големите 
пустеещи и празни терени – промишлени, складови, пристанищни – 
нещо, което се прави по цяла модерна Европа. В случая именно 
широкия дебат с различни специалисти и творци ще доведе до 
преосмисляне, до насочване на интересите навътре в градовете, до 
отказ от възклицанието – “ах, какъв хубав проект – предвижда големи 
разширения”. Образно казано, нашите градове не бива да преяждат с 
територия, ами трябва да правят фитнес. Парадоксално е да казваме, 
че градовете растат, при положение, че има празни апартаменти, 
блокове – по все още прясно построените комплекси. 

 
От своя страна и журитата трябва да са на високо професионално 

ниво и да са адекватни спрамо проблемите. Задължително е в тях да 
има достатъчно архитекти и урбанисти, но вече е на дневен ред и 
необходимостта от други специалисти – социолози, антрополози, 
културни дейци, граждани... 

 
Е/ В кои региони спешно е необходимо да се разработят ОУП? 
Там, където има проблеми и натск върху територията – курортни, 

голими градове, гранични, пристанищни. И в двата полюса – там където 
натискът е голям – за да се канализира – както и там, където районите 
са изостанали – за да се активизира интересът към тях. 
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Ж/ Съвременно градоустройствено планиране – основни 
проблеми. 

Без претенции за изчерпателно изброяване, най-характерните за 
настоящия момент проблеми пред нашето градоустройство са: 

- Първо – то, както и досега, основно борави с технико-
устройствените, строителните или екологичните характеристики на 
средата. Все още встрани, извън обсега остават хуманитарните, 
антропологични компоненти при планирането. Взаимовръзките 
между конфигурацииите и характеристиките на пространството и 
социалните процеси в него остава на заден план. А проучването им 
е твърде важно, защото навлизаме в период, в който социалните, 
психологическите, културните и етнически проблеми ще стават 
особено важни – и дори – опасно важни. Тоест – на въпроса за 
социалната сегментация на обществото ние трябва да дадем 
отговор какви пространствени последици има тя за града и с какви 
възможности за обратно, урбанистично въздействие разполатгаме. 
На въпроса за етническото обособяване или смесване в града ние 
трябва да сме подготвени да дадем адекватни и позитивно 
въздействащи пространствени решения. На въпроса за 
гетовизирането на части от града ние трябва да създадем 
адекватните градоустройствени модели за реализирането на 
подходящи и ефективни действия – управленски, икономически, 
културни мерки може да се въздейства. 

- Второ – важна и обществено значима задача на 
градоустройството в настоящия момент е – да се използва научния и 
методически потенциал и да се ориентира и към проблемите на 
днешния ден – тоест засега то остава насочено към бъдещето, към 
перспективния двайсетгодишен период – и поради това пропуска 
съществени проблеми на настоящето. 

- Трето – освен плановете с “чакащ”, пасивно-нормативен 
характер, трябва да бъдат разработвани и планове с активен 
характер, очертаващи веригата от активни действия, които общината 
като стопанин на града трябва да осъществява, грижейки се за 
развитието, инвестиционната привлекателност или природна 
съхраненост на града.  

- Четвърто – информационната ера, в която навлизаме, 
създава виртуална, но изключително демократична, икономична и 
ефективна среда за интензивни контакти между специалисти, власти 
и гражданство. Целият процес на планиране, на дискусии може да 
бъде организиран без затруднения – още сега – като един 
демократичен и въвличащ много хора процес, при това открит и 
достъпен от всяка точка на света. Възможностите в тази сфера са 
много – например виртуално, паралелно разработване и 
проиграване на вариати или перспективни виждания от 
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алтернативни екипи. Информационната мрежа дава много силен 
импулс на процеса на демократизиране на планирането, който 
следва да бъде използван. 

 
З/ Тенденциите за устойчиво развитие и нашите градове. 
Нашите градове, с изключение на големите – София, Пловдив, 

Варна…, все още не са преминали границата на невъзвратимия натиск 
върху природната среда – и все още пазят удовлетворително 
взаимодействие и баланс на природна и антропогенна /застроена/ 
среда. 

Но онова, което стана ясно от изминалия период, и което е твърде 
поучително за нас, е фактът, че гражданството осъзна своята роля в 
градоустройството, в развитието и опазването на средата. Разбра, че 
именно то е основният, да не кажа – единственият – гарант за 
опазването на околната среда и жизненото си пространство. Вече са 
почти практика споровете, протестите, живите вериги, бденията – 
срещу бензостанции, незаконно строителство върху зелени площи или 
детски площадки, да отбележим и драматичните събития около 
проблема със софийското сметище. 

Това означава, че да говорим за устойчиво развитие – ние трябва 
да имаме особена чуваемост спрямо гражданството и зачитане на 
неговите позиции. То е по-консервативно, стреми се да запази 
статуквото, но е и с по-верен усет за качествата на средата, които 
следва да бъдат съхранявани или доразвивани. Да мислим за 
устойчиво развитие – значи да слушаме гражданите в различните им 
превъплъщения – и особено – децата, майките, възрастните хора, 
инвалидите... Повече трябва да слушаме не политиците или 
чиновниците, а гражданите, които бранят своята среда. 

Опитът в България показа, че идеята за устойчиво развитие не е 
идея, спусната отгоре, а е осъзнат отдолу стремеж да отстояване и 
съхраняване на ценности. 

Гаранцията за устойчиво развитие е във възможността човек да 
може да осъди общината за нахапването от кучетата, за неизвозения 
боклук, за дупките по пътя... Както и във възможността всяка скрита 
договореност и неправомерни действия между власт и бизнес да бъде 
парирана с обществен скандал. Гаранция е например – гражданството 
да може да запита – и да получи артикулиран и ясен отговор от 
софийските власти -– каква е тая груба идея за построяването на 14-
хилядоместна зала на входа на Борисовата градина – на мястото на 
игрище Юнак… например... 
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В/ СЕГМЕНТАЦИЯТА НА ГРАДА  
Особено отчетливо в последното десетилетие големите градове се 

прояви ефектът  на сегментацията на градовете – те се разделят на 
зони – богати и бедни – тоест освобождаването на пазара създаде 
възможността от прегрупиране на населението – и то вече е един 
действащ механизъм за преобразяването на града. 

Градовете се очертават като особено конфликтни зони – именно в 
резултат но глобализацията, падането на границите и свободното 
движение на хора, както и в резултат на досегашните миграции и 
заселване на части от градовете с етнически групи, вече второ и трето 
поколение. В градовете вече се появяват стават отделни зони, отделни 
“държави”, в които отделният индивид може да живее без да напуска, 
без да се интегрира в другата куртура, без да знае другият език, 
контактувайки само със своите съ-“културници”. Глобализацията по 
парадоксален начин доведе до диференцирането, сегментирането на 
градовете, пренасяйки междудържавните проблеми вътре в тях.... 

 
ХАРАКТЕРНИ ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ В ГРАДОВЕТЕ 
Годините на прехода изявиха и характерни проблемни и рискови 

зони в градовете, и с това поставиха на дневен ред редица 
предизвикателстна н тяхното планиране. В труда са отделя внимание 
на два типа проблемни зони – ромските квартали и панелните 
комплекси.  

 
РОМСКИТЕ КВАРТАЛИ.  
Спецификата на ромските квартали произтича от характерния 

начин на живот на ромските общности, от една страна, и на факта, че 
икономическата криза удари най-силно върху тази група население. 
Като цяло тези квартали се дефинират като “проблемни” – в тях 
обитателите им нямат качеството на живот, считано за нормално на 
съответния етап от развитието на обществото. 

По правило те се характеризират с безработица на обитателите, 
сграден фонд в изключително лошо състояние, липса на адекватна 
техническа благоустроност на средата, физическа и културна изолация 
на обитателите спрямо другите квартали.  

Твърде тревожен е обаче фактът, че тези квартали възникват или 
се разширяват неконтролирано, както е налице и фактът на 
самозаселващо се от страната и самонастаняващо се ромско 
население. И в България започва вече познатото от други страните 
явление на стихийна урбанизация. 

Изводите и заключенията, които могат да бъдат направени при 
анализа им са: 
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- Проблемите не могат да се решат с традиционнни устройствени 
планове; 

- Необходимо е да се разшири и допълни въздействието им и с 
ред културологични и социални методики и процедури при диалогов 
режим с населението; 

- Съжителството на различни етнокултурни общности с различни 
стереотипи на поведение и тип на организация на жилищната среда 
трябва да бъде изследвано задълбочено и последователно; 

- Необходим е не само градоустройствен, а и етнокултурен 
подход, който да даде възможност за естествено формиране, 
обсобяване и развитие на жилищни, дворищни и квартални структури; 

- Реализация чрез ненасилствени действия на един естествено 
приет от обитателите проект. 

Все пак, дотолкова, доколкото урбанистичната намеса може да 
въздейства със специфичните конфигурации на пространството, 
основните стъпки при тяхното планиране трябва да са: 

- “РАЗЧЛЕНЯВАНЕ” – структуриране на територията с ясна, 
проницаема и лесна за ориентация и контрол улична мрежа. Тя  
трябва да осигурява безпрепятствен достъп на колите по чистотата, 
пожарни, линейки, полиция. 

- “ПРЕГРУПИРАНЕ” – стимулиране на естествения процес, 
съществуващ в квартала на групиране на семейства, фамилии, групи 
със сходен начин на живот и култура. 

- “СЕБЕИДЕНТИФИКАЦИЯ” – с архитектурни и други средства, по 
естествени и културно пълноценни начини да се стимулира 
естественият процес – различните квартали и зони да притежават 
характерен, идентифициращ обитателите образ и устройство. 

- “ОЖИВЯВАНЕ НА КОНТАКТНОТО ПРОСТРАНСТВО” – 
развитие на уличното и на обществените пространства като места за 
“мирни” форми на съжителство – търговия, занаяти, бизнес, атракции... 

- “ПАРТИЦИПАЦИЯ” – Активизиране на сътрудничеството между 
местното население и специалистите – проектанти. Подпомагане и 
улесняване на изработването на проекти, на процедирането им, на 
узаконяване на построените вече сгради. 

Препоръките за разрешаване на проблема, с оглед на 
европейската и световна практика могат да бъдат формулирани като: 

- По-добро дефиниране на проблемните квартали, както за 
географското им определяне, така и за определяне на влиянието на 
различните фактори за появата и развитието им; 

- Намеса чрез намаляване равнището на безработицата в тях, 
стимулиране създаването на предприятия на място с местна работна 
ръка. Икономическо развитие чрез собствена инициатива; 

- Преки финансови помощи /субсидии/ за обновяване на жилищата; 
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- Подпомагане на самостроителството и облекчаване на 
проектните процедури; 

- Включване в програмите за устойчиво градско развитие – 
интегриране на различните нива; 

- Контролиране на дивата урбанизация /планова и проектна 
готовност, адекватни на спецификата на обитаване/; 

- Активизиране на обитателите – демократично съучастие при 
вземането и изпълняването на решенията, поемане на отговорности и 
контрол при поддържането им; 

- Приближаване на администрацията до обитателите на 
проблемните квартали и увеличаване на достъпа им до нея. 

- Подобряване на инфраструктурата и инженерното оборудване; 
- Подобряване на предлаганите обществени услуги. 
- Гарантиране на обществените мероприятия и устройствените 

мерки за тяхното прилагане; 
- Изработване на “Специфични устройствени правила и норми” за 

тези територии и подобни на тях. 
- Препоръчително е за кварталите, компактно заселени с роми, да 

не се изчаква изработването на ОУП, а своевременно да се изработват 
подробни устройствени планове. Това ще даде време в аванс и 
възможности за провеждане на устройствени мероприятия преди 
“дивата” урбанизация да е предрешила всичко.  

 
С цел засилване на ефективността на гореописаните дейности е 

необходимо те да се координират в рамките на програмите за 
устойчиво градско развитие. Опитът на повечето страни показва, че 
проблемите не могат да бъдат решени цялостно и трайно само чрез 
устройствени мерки. Нужно е съвместно използване на диференцирани 
средства за действия, които са регламентирани в пространството и 
времето. 

Като цяло са необходими адекватно формулирани, научно 
обосновани, ясно регламентирани и финансово обезпечени общински 
стратегии за разрешаването на този проблем. Тези стратегии и 
програми трябва да бъдат твърдо, безкомпромисно и последователно 
прилагани. 
 

ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ И ТЯХНОТО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ  
 

Наследените от периода на социализма големи жилищни 
комплекси са особен вид проблемни територии, както за столицата, 
така и за големите ни градове. Създадени в едни други социални 
условия и при друг модел на жилищната политика, те днес се нуждаят 
от градоустройствено преструктуриране и специфични форми на 
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преобразяване и адаптиране към съвременните условия на пазарната 
икономика и изискванията  за качество на жилищната среда. 

Най-съществените им характеристики са в това, че те са 
едноактно, наведнъж създадени квазиградове, в които жилищните 
сгради са своеобразни „сандъци”, в които в „насипен” вид, по една 
механична система за „раздаване” на жилища са заселени с обитатели. 
Формираната среда не отчита сложните, деликатни и исторически 
напластявани човешки и пространствени взаимоотношения, най-важния 
фактор за жизнеността и пълноценността на градската/селищната 
среда. Тази среда е среда без история – и с механично настояще.  

В този си вид жилищните ни комплекси са специфичен проблем и 
предизвикателство за българската градоустройствена теория и 
практика – и ще бъдат важна задача за следващите 10-20 години.  

 

А. Накратко, техните проблеми произтичат от: 
1. Функционална, комуникационна и пространствена 

неинтегрираност в заварената градска структура – те не са нито 
органични части на града, нито обособени сателити; 

2. Недоизградена инфраструктура, особено в 
обслужващата и социалната сфера. Това прави тези комплекси 
градове-спални, паразитни по отношение на големия град, без 
самостоятелен живот; 

3. Реституирани терени, вклинени често между 
блоковете, влошаващи и компрометиращи пространствената идея 
на средата; 

4. Липса на гаражи – предвидените подземни не са 
изградени, а там, където са построени едноетажни – са като 
големи "мъртви" редици и обеми в средата; 

5. Големи празни пространства, неблагоустроени, 
неподдържани, стихийно усвоявани с бараки и на места ставащи 
несанкционирани сметища; 

6. Липса на естествената културна и социално-
психологическа "публична" среда за обитателите. Най-градският, 
партерният етаж в жилищните блокове е мъртъв в културно 
отношение – не са предвидени естествените за него търговия, 
услуги, дребен бизнес; 

7. Отчужденост на обитателите от средата им и усещане 
за временното им присъствие; 

8. Липса на добри пространствени възможности и 
градоустройствена обезпеченост за реализиране на стопанска, 
търговска, културна и др. инициатива на обитателите; 

9. Лоши експлоатационни, топлотехнически, 
шумоизолационни и естетически качества на блоковете, 
амортизираност на инженерните инсталации; 
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10. Изоставяне или затруднения от страна на държавата и 
общината по отношение на грижата и поддържането на средата; 

11. Трайни тенденции към криминализиране. 
 
За да бъдат адекватни на съвременните условия, 

преструктуриратенето им трябва да бъде съпроводено и със 
специфични форми на строителна намеса, обновяване и поддръжка на 
сградния фонд, който е съставен от предимно едропанелни жилищни 
сгради. Тези дейности трябва да бъдат подкрепени и със създаването 
на съответните организационни, административни и икономически 
форми и структури.  

Фундаментално важният проблем е, че жилищата в тези сгради са 
частна собственост, и то притежание на незаможна, посрещаща 
ударите на кризисния период социална група. От което следва, че в 
тази среда, изоставена от своя сътворител и стопанин – 
държавата/общините – се е появило празно място – на този, който 
следва да се грижи за нея и да я поддържа. Или, за да има успех 
каквото и да е дейност, трябва да се запълни това място от нов 
предприемачески субект и в пазарните условия дейността на 
обновяването, поддържането и новото строителство трябва да бъде 
печеливша.(..) 

Иначе ще си останем в плен само на мечтания разни – и гледане 
на красивите картинки на положителния немски пример... 

 

Б. Два са характерните типа жилищни комплекси от този период: 
1. Едропанелните големи комплекси от 60-те и 70-те години, 

които са построени на свободни терени, според модерните тогава 
принципи на “свободната планировка” на района и микрорайона като 
градоустройствени модули. Те се нуждаят от: 1. Градоустройствено 
преструктуриране и 2. Модернизация (обновяване) и поддържане на 
сградния фонд. 

В случая преструктурирането трябва да се разбира като 
съществена градоустройствена операция, целяща да направи тези 
комплекси (планирани при друг социален модел) адекватни на 
съвременните пазарни условия. Това означава реализирането на 
комплекс от дейности – адресиране на територията към съответните 
собственици (нова регулация), създаване на система от публични, 
полупублични и частни пространства, организиране на 
инфраструктурата в съответствие с новото регулационно деление, 
довършване на недоизградената инфраструктура, в това число и 
социалната, създаване на условия за ново строителство (главно в 
сферата на малкия бизнес и услугите). Тези дейности в краен резултат 
трябва да обхванат жилищните комплекси в пространствена мрежа и 
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система от взаимоотношения, аналогични на тези в традиционната 
градска среда. 

2. Комплексите, строени върху съществуващи градски 
квартали, в своята композиция отразяват съществуващата улична 
мрежа и кварталната структура. Проблемът за преструктурирането им 
не стои с такава острота. Те по-лесно биха възприели възвръщането 
към традиционната градска среда. При тях остава проблемът за 
обновяването.   

Модернизацията и поддържането на жилищния фонд и в двата 
типа комплекси е свързана с подмяна на инсталациите, уплътнявания, 
топлоизолации, хидроизолации и други ремонти на сградите – една 
тема, по която твърде много се говори, а вероятно – очакваме – и ще се 
реализира. 

Много важно е градоустройствената и архитектурна колегия – да 
приемем, да се съгласим, че възможностите за уплътняване и 
териториалните резерви за ново жилищно строителство в тези 
комплекси са минимални. Те са оразмерени и изпълнени (напр. 
"Младост") спрямо оптимално балансирани нормативи и ново 
уплътняване би влошило техните качества. За резерв могат да се 
приемат единствено предвидените, но нереализрани строителни петна 
в някои от комплексите (напр. "Люлин"). В случая трабва да отчитаме 
важното качество и предимство на тези комплекси – проектирани при 
класическия, по наше мнение – за нашите условия – коефициент на 
интензивност /КИНТ/ от 1 – 1,2, те са оптимално балансирани по 
отношение на застроена и свободна среда. Те притежават така 
необходимите за градските условия свободно пространство и 
предвидени зелени площи. Там, където тази зеленина, поддържана или 
не, се е развила – те ни показват един добър пример на среда, в която 
има място и за игрите на децата, и за отдиха на по-въдрастните, и за 
майките с количките и бебетата. Нещо, което категорично не можем да 
кажем за териториите, в които шества новото строителство с 
умопомрачителни КИНТ-ове от 2,5 – 3 и нагоре – и в които квартали 
земната повръхност е изцяло бетонирана. 

Така че пристъпвайки към градоустройственото преструктуриране 
на тези комплекси, ние трябва да отчетем техните предимства и да ги 
съхраняваме. Това е особено важно, тъй като за да се развива по 
естествен начин процесът на обновяването им, най-важният фактор е 
те да бъдат привлекателни за своите обитатели, и то така, че те да 
свързват своите житейски перспективи с пребиваване именно в тази 
среда. Те трябва да харесват тази градска и жилищна среда, за да 
отделят време и ресурс за нейното обновяване и поддържане.  

Едновременно с това трябва да имаме и решителността за 
енергични и радикални действия там, където тези комплекси са 
напускани от своите обитатели – да преминем към тяхното 
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безкомпромисно преструктуриране. Съществуват жилищни блокове из 
страната, построени във връзка със социалистическите мегапроекти, 
които в момента са празни – с изкъртена дограма, инсталации – вече 
социално опасни. Най-естественото действие спрямо тях е 
разрушаването. 

 
В. Процесът на обновяване на средата на едропанелните 
комплекси следва да бъде координиран с постановките от по-
високо градоустройствено ниво – проучванията и предвижданията 
на Общите устройствени планове на градовете. Така например, в 
рамките на проучванията и работата по новия Общия Устройствен план 
на София са мотивирани и приети следните рамкови цели и действия, 
към жилищната среда, които засягат и средата на жилищните 
едропанелни комплекси. 

1. Преструктуриране и обновяване на жилищните комплекси 
Това означава спиране на деградацията, удължаване на социалния 

и физическия живот на фонда (не можем да си позволим замяна на 
този фонд!), подобрена енергийна ефективност, идентифициране на 
собствеността и отговорностите с целия жилищен фонд и жилищните 
територии, адекватност между пазарни условия и поведение на 
обитателите. 

2. Улесняване развитието на жилищните пазари 
Това означава единство между пазарите на жилища, земя и 

капитали, синхронност между строителство на жилища и 
инфраструктура, увеличаване на платежоспособното търсене, 
предотвратяване на стихийни нежелани процеси (без административни 
силови методи, а с опции носещи взаимна изгода – и обществена, и 
частна), създаване на партньорства, стимули за предлагане на 
достъпни наемни и собствени жилища. 

3. Ревитализиране на социалния жилищен  сектор 
Това означава адекватно адресиране към нуждите на 

маргиналните групи и тези, които не могат сами да влязат в пазара, 
мобилизиране на наличните обществени и частни ресурси, 
разнообразни и гъвкави форми на владение, създаване на реален 
граждански сектор, постигане на балансирана социална структура в 
жилищните територии. 

4. Създаване на условия за изграждане на достъпни еднофамилни 
къщи 

Това означава развитие на нови пазари, отговор на потребностите 
на формиращата се средна класа, прекъсване на тенденцията да се 
строят само “жилища-апартаменти”, нова възможност за “къщата с 
двор” в или в близост до  урбанизирана среда, функционални работни 
места в дома,  засилване на виталността на “селската яка”. 
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5. Запазване на обитаването в центъра и безконфликтното му 
интегриране с бизнес, административни, културни и др. функции. 
Създаване на активни контактни зони между обитаване и бизнес във 
всички части на компактния град. 

Това означава реализация на цялостни градоустройствени проекти, 
прекъсване на практиката “само на парче”, пазарна позиция на 
общината, реални обществено-частни партньорства, витални градски 
структури, намален натиск на уличния трафик, по-ефективни 
обществени инвестиции, защитени интереси и на обитателите. 

6. Ревитализиране на необлагодетелстваните квартали и 
реконструкция на амортизираните. Своевременно овладяване на 
новообразуващите се проблемни територии. 

Това означава комплексно “излекуване” на необлагодетелстваните 
квартали, имащи характер на гета с подчертан етнически (ромски) 
профил. Това означава още цялостна и синхронизирана реконструкция 
на северозападната централна част на София при съблюдаване на 
подцел 5. В крайна сметка, това означава премахване на “черните 
петна” в града, предотвратяване появата на нови и ефективно, 
целесъобразно оползотворяване на ценните централни територии на 
града.  

7. Постигане на конкурентност, адаптивност и интегративност на 
периферните жилищни територии 

Това означава мрежа от нови средоточия на функции, свързани с  
“мека инфраструктура”, дифузно и безконфликтно интегриране на 
нежилищни функции, преодоляна изолираност на отделните жилищни 
комплекси и микрорайони и в крайна сметка – подобрена жизнена 
среда и конкурентност с центъра.Тази подцел се интегрира с подцел 1. 

Всички тези дейности в по-малка или по-голяма степен резонират, 
имат отношение и към този проблем. 

 
Д/ Празното място между държавата и обитателите на 

жилищните комплекси. 
Работата на екип от УАСГ и СУ по проблема за подобряването на 

средата в жилищните комплекси в рамките на научно-изследователски 
проект “Проблемните ситуации в градоустройството” /НФНИ/ позволи 
да бъдат направени следните по-важни констатации: 

А/Налице е разминаване между вижданията за основните 
проблеми и перспективи на развитие на жилищните комплекси от 
страна на обитателите им и от страна на специалистите, имащи 
отношение към темата.  

Интересите на обитателите са общо взето атомизирани, свеждат 
се до необходимостта от разрешаване на техни конкретни проблеми. 
По отношение но общите проблеми в блоковете, те остават в 
пасивната позиция на своеобразни наематели на държавата или 
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общината. Все още у тях не е събудено чувството на реални 
собственици на жилището и средата около него. Реални собственици, 
чиито жизнени перспективи да се свързват с поддържането и 
подобряването на жилищната среда. Позитивните примери на 
единични бизнес-инициативи – малките магазинчета, кафенета и 
ателиета създадени със значителни усилия в гаражите, партерните 
етажи и входовете на блоковете, остават пак в черупката на отделно 
взетия частен интерес. Осъзнаването на необходимостта от общи и 
съвместни действия за поддържането на средата, нейното 
благоустрояване или ново строителство остава пожелание за 
бъдещето. Нещо повече – драмите с индивидуалното или общо 
заплащане на водата, отоплението или електричеството показват и 
противоречия по линията частно-общо, които се заострят от преходната 
политика на държавните и общински компании, осигуряващи тези блага 
на обитателите. Съвместният живот в блока или входа и усилията, 
свързани с ремонта на общите части на моменти придобива белезите 
на сапунен сериал с редуване на серии от сорта на “Няма да платим” с 
“Ще платите, и още как”. Превръщането на  редица апартаменти в 
офиси, ателиета или заемането им за други несвойствени функции по 
етажите, създава нови поводи за конфликти. Общо взето, отделното 
жилище е своеобразна крепост за българина, докато общото 
пространство е ничие, на другите, на държавата. Един поглед върху 
нивото на поддържане на частните и общи пространства е достатъчен, 
за да се убеди човек в това. 

Тази атомизираност на интересите и пасивност на обитателите 
спрямо общите проблеми се корени и в досегашната система на 
“даване на жилищата” от страна на държавата и “правилата на играта”, 
които тази система е задала при включването на обитателите в 
жилищната общност. Тази атомизираност се затвърдява и от 
планировката на блоковете и тоталната липса на публични и 
полупублични пространства, в които да протича съвместният живот на 
обитателите и в които да се зараждат и развиват формите на реално 
самоуправление. 

От друга страна, специалистите, работещи по проблемите, по 
инерция са доминирани от идеите на бъдещето. Те разполагат своите 
конструкции в хипотетична от социално-психлогическа и икономическа 
гледна точка, където обитателите на един вход, получили своята 
собственост върху сградата и парцела под нея, в мир, разбирателство 
и позитивна енергия ще преобразяват, строят и контролират доброто 
качество на тяхната обща среда. Остава само да се очертаят и 
законово регламентират новите форми на това колективно 
съжителство, в което държавата се е оттеглила. Остава директно да се 
приложи и челният немски опит с неговите 7 милиарда марки и 
напредничави строителни технологии за термоизолация, подмяна на 
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инсталациите, фасадни обновления. Да, ама седемте милиарда марки 
/или същото в лева/ в България ги няма и няма да ги има в обозримото 
бъдеще ! 

Б/ Налице е празно пространство между отделния гражданин и 
общинската администрация. От една страна той е в позицията на 
“молител” на услуги или жалбоподател, а от друга е чиновникът, който 
“разрешава” тези услуги и то в една усложнена и често неразбираема 
за гражданина система, особено в сферата на строителството. 
Осъзнаването на активната позиция и необходимостта от ефективно 
работещи граждански сдружения на микро ниво е все още в зародиш. 

В/ Налице са съществени технологични, инфраструктурни, 
архитектурни и градоустройствени затруднения за разчленяването на 
проектирания като единно цяло жилищен комплекс. Трудно е от това 
единно цяло да се обособят оптимални в пространствено и 
количествено отношение структурни единици, които да бъдат добре 
управлявани и стопанисвани от групата обитатели-собственици. 

Г/ Все още е ниска спрямо новите условия правната, 
административна, архитектурна и техническа култура на обитателите, 
особено спрямо усложнените градоустройствени и технически 
процедури, свързани със строителната дейност. Необходима е 
съществена просветителска дейност от страна на съответните 
специалисти в дадените области. 

Като цяло, се налага изводът, че на мястото на оттеглящата се 
държава от жилищния проблем и жилищните комплекси трябва да се 
създаде нов субект /или нови субекти/ на управление и поддържане на 
средата. Тези нови субекти трябва да бъдат икономически мотивирани 
за да бъдат трайно съществуващи и ефективни в своята дейност. 
Празното място не може веднага и автоматично да бъде запълнено от 
гражданите, които нито имат опит, култура или пък желание за това. В 
същото време държавният диктат в една по същество стопанска 
дейност е неуместен. Назрял е моментът за създаване на асоциации от 
фирми или граждани по поддържане на жилищата и средата, които 
асоциации да печелят от тази си дейност. Назрял е моментът за 
създаване на нови правила на играта от страна на държавата, за да се 
подпомогне появата и развитието на новите стопански субекти, които 
да заемат празното място между самата нея и обитателите.  
 

Е/ Реанимацията като ликвидация – симулационна игра 
В рамките на научно-изследователската тема “Проблемните 

ситуации в градоустройството” беше проведена симулационна игра – 
"Сюжетно-ролево моделиране на проблема  за санирането на 
панелните блокове” 

На 21 декември 2000г. беше проведена поредната дискусия по 
методика сюжетно-ролево моделиране (симулация) на проблема за 
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санирането на панелните блокове. Тази процедура се провежда в 
рамките на подготовката на специалистите в областта на 
градоустройство вече няколко години. Този път тематиката на 
дискусията беше свързана със столичния град, като по този начин беше 
потърсен отговор на един от въпросите, който беше поставен  още в 
хода на изследването на центъра на града. Тогава младите хора, взели 
участие в изследването, направиха един интересен паралел – 
центърът на града не е изолиран от периферните зони. Нещата в 
центъра така или иначе, рефлектират и върху състоянието на 
периферните райони, т.к. градът е цялостна социална система.  

Всъщност едни или други проблеми, които възникват в 
периферията, така или иначе оказват въздействие и върху центъра. От 
друга страна, колкото и да е уреден центърът, той не може да реши 
проблемите на периферните райони, ако те не се решават по 
адекватен за тях начин. Центърът може да компенсира едни или други 
“липси” – преди всичко в областта на културата, отдиха, но не може да 
ги премахне. Ако хората не могат да обитават пълноценно районите в 
периферията на града, в центъра също възникват определени 
дисбаланси на активностите.  

А както е било подчертано, столичният център безспорно е 
пренатоварен с активности, които биха могли да бъдат разпределени в 
цялата територия на града. Цялостта на града се проявява и в 
способността на самата градска общност навременно да визира и да 
реагира върху едни или други проблеми както в центъра (по отношение 
на сергиите, боклука, кучетата и т.н.), така и в периферните, панелни 
комплекси.  

В дискусията беше поставен един от най-сложните и нетърпящи 
отлагане проблем на тези комплекси – санирането на панелните 
блокове. Въпреки че само най-старите от тях, изградени в началото на 
60-те години, започват да стават опасни за своите обитатели – най-
ярък пример за което дават блоковете от този тип в комплекс 
“Надежда” – повечето панелни блокове, поради ниското качество на 
строителството, както и поради ниската култура на експлоатация са 
силно амортизирани. И не е далеч времето, когато тяхното използване 
като жилищни сгради ще се окаже под въпрос. 

 В поредната диагностична симулация на студентите от УАСГ и 
Нов Български Университет беше предложено да дискутират точно този 
проблем – какво да се прави с панелния блок, когато живеенето в него 
ще стане не само опасно, но дори и невъзможно. Т.к. в процедурата 
взеха участие студентите от пети курс, т.е. хора с вече формирана 
професионална гледна точка върху този род проблеми –  беше им 
предложено да разменят ролите си с конкретните обитатели на един 
такъв готов да падне панелен блок. С други думи, като основно правило 
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на симулацията се прие забраната да  се действа и да се мисли като 
проектант, като градостроител или планировчик.  

 Студентите избраха практически три групи позиции-роли: 
обитателите, публичната администратция и бизнеса. Група “обитатели” 
беше представена от “деца”, “пенсионер”, ”младо семейство”. Група 
“администрация” беше представена от “кмета”, “общински съветник” и 
“народен представител”. Групата “бизнес” беше представена от 
“наемател на партерното помещение за свой бизнес” и “бизнесмен от 
сянкова икономика”. Извън тези групи беше заявена и една специфична 
позиция – “собственик на терена, върху който е построен блокът”. В 
хода на самата дискусия, обаче, представителите на тези групи 
участваха само индивидуално, не са успели или не са поискали да 
сформират екипи за решаването на проблема. 

 От самато начало беше определен моментът, когато блоковете 
наистина ще станат опасни за обитаване, при това съвсем не е далеч 
от сегашното време – 2005 година. В дискусията за това в какво 
състояние се намира хипотетичният блок, нуждаещ се от саниране през 
2005 година студентите единодушно определиха, че това е 
катастрофално състояние – мазетата са наводнени, стените се 
пропукват, няма електричество! С други думи, блокът просто не може 
да бъде обитаван по-нататък и трябва да бъде срутен или капитално 
отремонтиран.  

 На въпрос какво може да бъде направено в такова катастрофално 
положение, отговорите не бяха много. Общото е, че за да бъде 
възстановен животът в блока, са нужни пари, при това много пари. 
Само по този начин е възможно хората да бъдат временно преместени 
в оборотни жилища, а блокът да бъде саниран. 

 Дискусията започва в точката как и колко би могло да бъде 
спестено от парите за санирането. А необходимост от този род 
икономии се налага от елементарния факт, че обитателите нямат 
средства, които биха им позволили да решат проблемите на блока 
радикално. Бяха предложени ипотеки, застраховки и други варианти за 
поемане на част от разходите от самите обитатели. Но все пак дори и с 
тези хипотетични предложения необходимите суми не бяха “набрани”.  

 В дискусията беше поставен и въпросът за начина и формите за 
участие в решаването на проблема от страна на администрацията. Тук 
се стигна до мнението, че такова участие не може да бъде активно 
поради факта, че блокът е собственост на неговите обитатели и те 
сами трябва да го санират и възстановяват. 

 Дискутираше се и възможността за някакви законодателни 
инициативи – но до конкретно решение в тази насока така и не се 
стигна. 

 По-важно в тази връзка е да бъде отбелязан един твърде важен 
момент на дискусията. Всички практически се дистанцираха от 
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конкретното участие при решаването на проблемите на блока. Изобщо 
не се дискутираше въпросът за доброволното трудово участие на 
обитателите, което би спестило определен дял от необходимите за 
неговото възстановяване средства. Не се дискутираше и въпросът за 
формите на коопериране и взаимодействие между обитателите като 
граждани, не се търсеше никаква форма за гражданската инициатива. 
Някой друг трябваше да решава проблема, отнякъде другаде трябваше 
да дойдат парите. Но тъй като никой “друг” не се ангажираше с този 
труд, проблемът накрая “увисна”, оказа се НЕРЕШИМ, а участниците в 
дискусията капитулираха не само като “обитатели” или 
“администратори”, но и като ...професионалисти!  

В края на дискусията им беше предложена възможност “да се 
върнат в реалност” за да могат да дадат някакви идеи за решаването 
на проблема като професионалисти. Тогава се разкри пряката 
зависимост между хипотетичното поведение на обитателя на панелния 
блок и професионалиста-проектант или планировчик. А тя е тъкмо в 
тяхната взаимна ...безпомощност. Проектантът наистина разполага с 
набор от различни възможности за санирането на блока, но за да ги 
приложи практически, на него му е необходим контраагент, активен и 
платежеспособен обитател-собственик. Точно такъв, обаче, липсва. И 
всичко се върна към началото – към безнадеждното състояние на 
блока и липса на каквато и да било реалистична перспектива за 
неговото подобряване. 

Какви изводи бихме могли да направим по отношение на 
резултатите от симулацията? Те са в няколко плана: учебен, 
професионален и социално-граждански. 

Тъй като в симулацията взеха участие студентите от пети курс, 
става очевидно, че в тяхната подготовка все още слабо са засегнати 
социалните нормативи, които определят обитаването в панелните 
блокове, регламентиращи взаимоотношения между всички 
заинтересовани страни – обитателите, администрацията и 
професионалисти. Не са достатъчни и познанията в чисто 
професионален план – варианти и модели на санирането не само на 
панелните, но и други типове жилищни сгради. Тук е необходимо час 
по-скоро да бъдат обогатени учебните програми, тъй като проблемите 
за поддържането и възстатновяването на жилищния фонд стават 
приоритетни не само за столицата, но и за другите големи градове.  

Много по-остър и по-належащ за решаване е социално-
гражданският аспект на проблема за санирането на блоковете. От една 
страна, дискусията показа, че проблемът вече не може да бъде отлаган 
или подменян с други, по-несъществени. От друга, както в дискусията, 
така и в реалния живот в панелните комплекси  не съществуват 
ефективни форми за координирано и рационално СЪТРУДНИЧЕСТВО 
между самите обитатели. В дискусията така и не можа да се оформи 
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дори и хипотетично “гражданско сдружение” или какъвто и да е друг 
СУБЕКТ на инициативата за  решаване на проблемите на блока. Всеки 
мислеше и демонстрираше само индивидуални реакции и стратегии на 
поведение. Диалогът не се състоя! А това диагностира факта, че и в 
реалния живот на града такъв диалог, ако не липсва изобщо, то е много 
труден и неефективен. Тук би трябвало да бъдат насочени не 
симулативни, а реални усилия и на столичната община, и на 
професионалната общност, и най-вече на гражданските сдружения.  

Налага се и бързото законодателно осмисляне на проблема, както 
и по-голямо и ефективно разясняване на нормативната уредба, която 
определя начините и възможностите за интервенция и взаимодействие 
между различни субекти и инистути при решаване на проблема. А 
времето не чака! 

 
 

ГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР И ДРУГИ ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ 
 

Разбира се, характерни проблемни зони в градовете са и 
промишлените и складовите зони – останали празни и неадекватно 
функциониращи, казармените терени, които остават празнии след 
реформите, както и други подобни територии. По същество те са 
значителен териториален резерв в близост до градските центрове и 
при адекватното им усвояване могат да дата съществен импулс за 
развитието на нашите градове. 

От своя страна, градските центрове също са подложени на 
интензивни трансформации и представлявят характерен проблем. Без 
да се спираме в подробности по тази тема, ще отбележим 
интензивните трансформации и прегрупиране на интересите по 
отношение на градския център на София. В рамките на 
изследователска тема “Големите Софийски маневри – 1988 – 2000 год.” 
бяха направени редица проучвания, резултатите от които прилагаме. 

Преходът, в който се намира нашето общество, намира отражение 
в развитието на градовете с новите предизвикателства, които поставя 
пред тях. Освободени от лостовете на централизираната икономика и 
силовото въздействие, градовете се намират в кризисен период на 
преход към своя естествен живот. Тяхното развитие вече не е 
еднолинейно планирано, а е развитие, подчинено на философията на 
баланса, на съобразяването с много фактори на въздействие, на 
предпазването от  негативни процеси, развитие, приличащо на 
“свободно плаване” в една конкурентна и пълна с рискове среда.  

В момента в София сме свидетели, а и участници в един мащабен 
и всеобхватен процес на цялостна промяна в знаковата структура на 
града, в кодовете и значенията на неговия център, на жилищните зони, 
на индустриалните квартали, на неговата периферия. Свидетели и 
участници сме в един процес на на създаване на нови ценности, на 
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отричане на стари, на ревитализиране на вече забравени. Този процес 
е като че ли несъществуващ, незабележим, но достатъчно е да си 
припомним някои характерни места в София отпреди 10-15 год., и сега 
и ще установим много сериозна промяна. 

Намираща се на кръстопътя на различни културни влияния, в 
момента София извършва своя избор – към европейския си вид или 
към ориенталския. Или ще направи синтез и от двете… Така, както 
социалистическият период остави значими следи в образа на София, 
така и в сегашния период се извършва преосмисляне на ценностите, 
появяват се новите знаци на новото време, наместват се в пластовете 
на общественото съзнание. 

София извършва поредния си исторически преход в своето 
развитие. В този преход тя е изправена пред много предизвикателства 
и проблеми, които трябва да реши. Все пак, кои са по-важните от тях? 

 
ГРАДЪТ – РАЗСЕЧЕН НА ДВЕ. СЕГМЕНТАЦИЯ И ДИСБАЛАНС В 

РАЗВИТИЕТО НА НЕГОВАТА СРЕДА. 
В изминалото десетилетие плуралистичността и разнообразието на 

градския живот намери най-зрима и впечатляваща проява в градския 
център. Пазарната икономика освободи скритите пружини на 
механизмите и факторите, влияещи върху развитието и оформящи 
градския център. Доскорошният сив и строг град се събуди за своя 
реален живот, пълен с разнообразие, театралност, зрелищност, стана 
арена на проява на полярните конфликти на човешкото битие. 

Центърът на София през последно време е обект на твърде 
интензивни въздействия както от страна на държавните и столичните 
власти, така и от страна на гражданите и прохождащия бизнес. 
Ремонтират се основните артерии, свързващи центъра с другите зони 
на града, реконструират се знакови за града зони, планират се други 
мащабни акции. Налице е строителството на нови жилищни и търговски 
сгради, интензивно се реконструира и променя градският партер. 
Пренарежда се мозайката на институционалното ползване на важни за 
града сгради. Появяват се сгради, символ на  елитарност и богатство, 
но наред с това, знаците на икономическата криза и бедността все по-
отчетливо заемат място в градското пространство.  

Всички тези процеси и тяхната пространствена проява са 
съпътствани от променливия, но жив интерес от страна на 
обществеността. Изминалото десетилетие е време на доста оживена 
обществена дискусия по проблемите на центъра. За съжаление в 
дискусията досега доминират главно професионалисти – урбанисти, 
историци, представители на общинската администрация, журналисти и 
т.п. Практически не се чуваше гласът на другите хора, на обикновения 
обитател на града. 
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Би могло да бъде търсено обяснение на този факт в липсата на 
интерес у хората към тези проблеми. Тежкото всекидневие изцяло 
овладява техните мисли и нагласи. Но има и други съществени 
фактори за дистанцирането на обикновените хора от проблемите на 

центъра. Тъй като нямат съответните професионални навици да 
възприемат проблемите в тяхната дълбочина, хората просто не могат 
да оформят съответното становище. Освен това повечето проблеми на 
центъра могат да бъдат възприети актуално, непосредствено в 
минимална степен – те се разгръщат във времето и на много и 
различни нива. Поради тази сложност и многоплановост, проблемите 
на центъра на столицата, ако се възприемат, то е пак конфликтно – от 
различни страни и според множество различни интереси и мотиви.  

Но без да бъде отчетено реалното отношение на гражданите към 
центъра на града, в който живеят, развитието както на града, така и на 
неговия център, не би било пълноценно. За разлика от предишните 
години, днес гражданинът има много възможности да въздейства върху 
развитието на града – той има собственост, участва в избора на 
урбанистична стратегия като гласува за един или друг кандидат – кмет 
и общински съветници.  

Екип от преподаватели и студенти от УАСГ и СУ провежда в 
периода 1996 – 2002 год. изследване, озаглавено “Големите софийски 
маневри” за промените в отношението на гражданите към развитието 
на градския център. В рамките на това изследване за установяване на 
скритите, но действени и с потенциал нагласи на гражданството, бяха 
проведени различни ограничени по своя обхват социологически 
проучвания и бяха проведени няколко т. нар. “симулационни игри”. 

В една от тези симулации, проведена през 2000 год. с тема 
“Големите софийски размествания – Центърът на София през 2003”, 
целта беше  посредством разкриване на емоционалните напрежения и 
конфликти по време на дискусията да бъде реконструиран структурният 
профил на латентните нагласи и отношението към състоянието както 
на централната част, така и на цялата столица. 

Поради сложността на предложената методика, играта 
предполагаше сравнително висок образователен ценз у участниците. 
Ето защо за участие в играта бяха поканени студентите от 
Философския факултет от СУ ”Св. Климент Охридски” и Архитектурния 
факултет в УАСГ, преподаватели от същия факултет, както и някои 
журналисти. Общо в процедурата взеха участие около 40 души.  

 
Играта протече на два етапа, първият от които бе посветен  на 

определяне на: 
Идентификацията на центъра, най-значимите сгради в 

общественото съзнание, зоната на центъра, “разрязаният кръг” на 
центъра, “горен” и “долен” град… 
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По-важните сгради в съзнанието на гражданите и дебатите около 
тях – Двореца, Банята, Мавзолея, Ларгото, търговската зона, пазара... 

 
Във втория етап на играта бяха очертани позициите на различните 

участници и техните стратегии за участие в развитието на центъра. 
Внимание беше отделено на: 

Позициите на администрацита, професионалната общност, 
медиите, гражданското общество. 

Бизнесактивностите в градския център и новите знаци на 
пазарната икономика. “Световните“ знаци на големия и локалните 
знаци на малкия бизнес.  

Европеизирането и ориентализирането на града. Индивидуалната 
изява, техният стил и естетика, гаражният бизнес, “мазегинчетата”, 
оживяването на тротоара и партера, хуманизирането на градската 
среда. 

Промените в знаковите зони на градския център, появата на нови 
зони; градският дизайн, графитите. 

Взаимоотношението “периферия-център”, престижни и 
непрестижни зони на града, новите “Бевърли хилс”, “Лас Вегас” и 
гетата. Отношението на гражданите към този процес на градска 
сегментация. 

 
Заключителните резултати от проведената игрова стимулация 

могат да бъдат обобщени в няколко характерни извода: 
Столичният град в съзнанието на участниците, /а и на гражданите/ 

е разчленен, артикулиран и райониран не само според съответните 
функции или териториални особености, но и по ред субективни 
характеристики. Става дума за различен субективен смисъл, който се 
влага във възприемането на града както от страна на неговите 
обитатели, така и от неговите гости. Би могло да се твърди, че 
субективното възприемане и идентифициране е не по-малко съществен 
фактор за живота и развитието на града, отколкото другите – 
икономически, технологически, инфраструктурни… 

Собствено центърът съвсем ясно изпъква на фона на 
“периферията”. Нещо повече, в дискусията ясно се очертаха твърдите 
граници, които отделят центъра от другите райони на града във 
възприятието на хората.  

Ясно бяха очертани две гранични линии на разделение на градския 
център.  

Първата линия беше отстоявана твърде енергично не само по 
време на самата процедура, но и след това, в хода на обсъждането на 
нейните резултати – това е линията, която условно би могла да бъде 
проведена от Женския пазар през Халите и Централната баня. Тази 
линия отделя зоната между Централна гара и Халите, в която влиза 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 172 

най-вече бул. Мария Луиза и улиците, прилежащи на Женския пазар, 
Пиротска и площад Възраждане. Всички участници настояваха, че това 
не е център. Основният аргумент, който трябваше да потвърди това 
становище е, че тук активно присъстват маргинални групи – чужденци, 
проститутки, представители на сенчестите структури. Зоната плътно са 
асоциира с боклука, мръсотиите, липсата дори и на минимални 
санитарни условия. Не по-малко важно е и това, че същата зона се 
противопоставя не само на истинския център, но и на всички останали 
райони на града, на неговата периферия.Тази зона се възприема като 
“клоака”, срамна и неприлична “долница” на града. Разширяването на 
центъра в тази посока се приема от участниците или като недопустим 
компромис, или като твърде отдалечена във времето възможност – 
резултат от евентуалната реконструкция на пространството около 
гарата и промяната в статута на основните социални групи, активно 
присъстващи днес в тази зона. А последното се възприема като твърде 
съмнително, поради което зоната е обречена да играе ролята на 
“клоака” дори и в една по-отдалечена времева перспектива.  

Другата граница отделя “истинския център” от южните квартали по 
линията – началото на бул Др. Цанков, НДК, бул. България. Но тук 
акцентът е друг. На юг от НДК също не е център. Но не защото тук се 
живее по-зле. Обратно, средата в “истинския център” по отношение на 
Лозенец и кв. “Ив. Вазов” има по-ниски качества. В центъра е шумно и 
мръсно. Зад НДК започва зоната на спокойствие и чист въздух. 
Позицията на участниците по бъдещето на тази южна зона бяха, че в 
нея не трябва да се строи нищо друго освен качествени жилища. За да 
се забавляват, обитателите на този район могат да “слизат” долу – в 
центъра. Така зоната след НДК на юг плътно се асоциира с “полите на 
Витоша” и остава с изключително предназначение като жилищна, при 
това с най-висок за града стандарт.  

Центърът е по-отворен в посоката на бул. Цар Борис ІІІ към 
Княжево. Тук като че ли е естествено съчетаването на жилищните 
сгради с административно-търговски такива, барове, луксозни магазини 
и т. н. Районът около Красно Село,  бул.България и Бъкстон се вижда 
като близък и с центъра, и със зоната на по-луксозните жилища.  

Центърът “свършва” до Орлов мост, Борисова градина (в района на 
езеро Ариана) и театър София. Отвъд започват обикновените жилищни 
комплекси и квартали – спални.  

 
В резултат от проведената симулация се очерта сегментиране на 

града на няколко зони, различно обозначени и акцентирани в ценностно 
отношение: “периферия” –  безизразна, сива, банална и делнична 
територия, където обитават  обикновените хора; “долница” на града – 
бедният град, зоната на маргинали, аутсайдери и чужденци; “горница” 
на града – богатият град, зоната на луксозните жилища, на заможните 
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хора, които могат да си позволят висок стандарт, но не допускат шума и 
суетата на града; “собствено център” – събиращ в себе си “всичко” – 
властта, бизнеса, културата, съсредоточаващ движението на хората, на 
колите,  на градския транспорт,  място за работа, улична търговия, 
забавления и съвсем малко – за “живеене”.  

Пак според проведената симулация, важна характеристика на така 
очертания център е, че концентрацията тук е достигнала своите 
граници. В центъра повече не бива да се строи. Допуска се само 
реконструкцията и реставрацията на старите сгради. Изобщо 
дискусията  показа, че насищането на центъра с политика, култура, 
икономика е достигнало предела си. Достатъчни са и театрите, и 
ресторантите, и търговските площи. Но се усеща дефицит от зелени 
площи, техния дисбаланс в полза на “границите” – Борисовата и 
Докторската градини. 

Същинският проблем на града е тъкмо нарушаването  на 
достигнатите предели на концентрацията и като следствие – шума, 
мръсния въздух, боклука, огромните транспортни задръствания и 
…кучетата. Особено остро се дискутираше проблемът за санитарния 
минимум в центъра на града. Нужни са нормални тоалетни, ефективни 
действия за почистването на центъра и т. н. Остро се дискутираше и 
проблемът за уличните сергии. Те, от една страна, са фактор за 
интензивното замърсяване на централната градска част. Но от друга, 
остават достъпни и атрактивни както за гражданите, така и за чуждите 
туристи. Стигна се до извода, че те не бива да бъдат премахнати 
изобщо, но трябва да бъдат добре ситуирани и аранжирани.  

Най-пасивно беше отношението към проблема за “разместванията” 
в центъра, особено що се отнася до чисто културните обекти – галерии, 
музеи, изложби… Приема се както възможността за трансформация на 
градската баня в музей, така и запазването на нейните традиционни 
функции. Също така пасивно-безразлично е отношението и към 
съдбата на Националната художествена галерия и Историческия музей. 
Не се вижда особено желание  нито те да останат на сегашните си 
места и в сегашните сгради, нито  да се преместят в Бояна или други 
места в периферията или “по границите”. Общо взето за хората 
центърът е достатъчно натоварен и с култура. И нито по-нататъшното 
му натоварване, нито пък “освобождаване”, общо взето, не се 
очертават като съществени за хората проблеми. 

В същото време, центърът не се мисли и като единствено и изцяло 
административен, икономически и културен. В него трябва да се запази 
и функцията на обитаването – трябва да има възможност за нормален 
живот на неговите обитатели, а не само на временните “пришълци” от 
периферията.  

Общото пожелание е центърът да бъде балансиран в рамките на 
целия град – т.е. да не бъдат решавани само възникващите тук 
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проблеми за сметка на тези от периферията. Ако сивите предградия и 
жилищни комплекси биха могли да получат известно развитие, особено 
в сферата на услугите, в центъра биха могли да бъдат намалени 
претоварващите го движения и активности.  
 

Съпоставката между различни визии на централната част на града 
потвърждава субективната реконструкция – ясно се вижда 
противопоставянето между "чистата" и "мръсната" част на центъра, 
неговата "горница" и "долница" Цялата зона на север от оста Халите-
Градската баня се оценява негативно.  Това са Лъвов мост, Женски 
пазар, Централна гара, кварталите на Запад от Халите и бул.Мария 
Луиза. 

Важно е и това, че въпреки негативната оценка, тази зона все пак 
влиза в образа на центъра за повечето от анкетираните. С други думи 
хората съвсем ясно структурират самия център на по-привлекателни и 
по-непривлекателни зони, а също така маркират и т.н. амбивалентни 
ориентири – граници, които имат привлекателност за едни категории 
жители, и не са такива за други. Най-ярко тази амбивалентност се 
проявява  по отношение на административния център на града, както и 
по отношение на НДК, а отчасти и на “Попа” – кръстовището на бул. 
В.Левски, бул. П.Евтимий и ул.Граф Игнатиев. Интересно е, че дори и 
премахнатият преди година мавзолей пак попадна сред образите на 
центъра. Подчертано негативно отношение към редица градски обекти 
– новостроящия се хотел "Хилтън", реконструиращата се сграда на 
Банята са свързани главно с публичния негативен фон по отношение 
на тези обекти. Но би трябвало да се замислим и по въпроса за това 
каква динамика ще получи това сложно отношение в една по-близка 
или по-далечна перспектива. Така НДК, изгладен преди 20 години 
запазва амбивалентността в оценките на гражданите и до ден днешен.  

 
Конфигурацията на асоциациите и емоционалните оценки на 

центъра и неговото положение в цялата градска територия разкрива 
усещането за емоционален дисбаланс, урбанистичното 
преекспониране на активностите в центъра за сметка на тези “по 
границите”. Колкото и да са условни (поради очевидно 
непрофесионалното отношение и липсата на съответен опит за 
изразяване) предложенията на участниците в процедурата, те 
позволяват да се говори за развитието в близко време не на един, вече 
оформил се градски център, а на няколко “под-центрове”. Очертаха се 
три оси за формирането на тези под-центрове – Цариградското шосе,  
булевардите Витоша и Фр.Нансен и бул. Цар Борис 3.  

Развитието на центъра по посока към Централна гара се мисли 
като нереалистично. Нещо повече, такова развитие би “отворило” и 
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собствено центъра за възприеманите като срамни и неприлични 
маргинали и почти криминални активности.  

Съответно трябва да бъдат много точно и внимателно, т.е. с оглед 
не само на наличните тенденции в ценообразуването в сферата на 
урбанистичното развитие, но и на субективните процеси на 
възприемането на града от неговите обитатели, огледани 
възможностите за нови инвестиции. Възможно е сегашното зониране на 
града с оглед цената на собствеността би могло да бъде коригирано. 
Възможно е чрез съответните методики за директен маркетинг в тази 
сфера да бъдат разкрити евентуалните “ценови ниши”, които биха 
позволили оживяването на пазара тъкмо в зоните, които по една или 
друга причина все още “се водят” като неперспективни.  

В тази връзка, не по-малко важно е и критичното оглеждане на 
сегашните инвестиционни процеси в самия център на града. Тук, както 
показва изследването, действат невидимите граници на субективното 
възприемане на града, които реално или повишават, или понижават 
цената на евентуалната инвестиция.  

 
Сегментацията на града и градския център, пространственият и 

ценностният дисбаланс в неговото развитие, разделянето на града на 
“долен” – беден и “горен” – богат, се допълват и с недоброто състояние 
на северната зона на града – обхващаща задгаровите територии, 
които в миналото са били “отсечени” от останалия град чрез ЖП 
ареала, а в годините на социалистическото развитие в тях се е развила 
т. нар. “Северна промишлена зона”. В краен резултат, днес това е 
инерционна зона на остатъчно грандоманско индустриално присъствие. 
Тя се оказа лишена от ресурси за развитие след краха на 
тоталитарната икономическа система. В момента тя интезивно се 
маргинализира, както в социално-културен, така и в икономически план. 
Тук съвсем нагледно се визират моменти на пълна деградация на 
средата, от една страна, а от друга – нейното нелигитимно и нелегално 
“усвояване” от различни сиви структури и групировки. 

 
ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАВНОВЕСИЕ И КУЛТУРНАТА ЦЯЛОСТ 

НА ГРАДА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВА ОС НА УРБАНИСТИЧНО 
РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ 

В съответствие с общите процеси на Европейската хармонизация и 
интеграция, развитието на града трябва да бъде добре ситуирано 
спрямо предизвикателствата на 21 век и Информационната Ера – 
глобализацията, изявата на локалните идентичности, устойчивото 
развитие и екологичността. Това означава, че градът трябва да се 
планира като: 

- модерен, 
- конкурентен, 
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- привлекателен, 
- удобен за своите граждани, 
- запазил своята идентичност. 
Отнесено към коментираните по-горе проблеми за културната и 

пространствена сегментация и дисбаланс на града, по-важните 
условия, които ще оказват влияние върху бъдещото развитие на града, 
са: 

- Конкуренция: София излиза от сянката на регионалната си 
затвореност и попада в полето на все по-засилваща се конкуренция 
между градовете от региона. В сравнение с другите балкански столици, 
София има добър потенциал за бъдещо развитие като значим 
транспортен възел и “център на баланс за стабилност” на Балканите. 

- Пространствена рамка, изразяваща се в уникалността на 
Софийското поле, затворено от огърлицата от планини, което строго 
лимитира възможностите за териториално развитие и ексцентричното 
разполагане на града в южната част на Софийското поле и плътното му 
прилепване в полите на Витоша, съчетано с линейното му развитие в 
последните десетилетия. 

- Екологични ограничения: Отстраняването на промишлените 
замърсявания в Софийското поле и премахването на причините за тях 
са основно предизвикателство за бъдещото развитие на града и 
качеството на неговата среда. 

- Икономически перспективи: Като безспорна се налага 
тенденцията  за нарастващата роля на София като една своеобразна 
“трансмисия”  на протичащите между Изтока и Запада социално-
икономически процеси.  

- Демократизация: възприемането на отчитане на модерните 
европейски изисквания по отношение на основните права на 
гражданина, радикално променя философията и ценностната опорна 
мрежа на градското планиране.Новият мащаб на града трябва да бъде 
мащабът на човешкото действие и свобода на избора.  

 
Ориентацията ня обществото към пазарна икономика и отказът от 

“твърдо”, “еднолинейно” планиране, формират идеите на отвореното, 
“рамково” планиране, при което на града трябва да се гледа като на 
една саморазвиваща се структура, на която трябва само да се задават 
правилата на регулация и рамките на развитие, а градоустройствените 
планове трябва да имат нормативен, “чакащ” вид. 

При все това обаче, в структурата на града са необходими и 
целеви акции, предприемани от общината и държавата, които да 
задават осите на развитие, да стимулират зараждането и развитието 
на позитивни процеси, да стават ядрата на кристализация на нови 
градски структури. Тази необходимост от целеви акции е особено 
голяма в преходните периоди, когато градските власти трябва да 
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проявят далновидност и разум, за да открият новите хоризонти на 
развитие на града, и твърда воля, за да проправят неговите нови 
пътища. На самите градоустройствени решения от този тип трябва да 
се гледа като на фактори и ресурси за устойчиво и балансирано 
развитие на града.  

 
В проведения през 2000 г. конкурс “София и европейската 

интеграция”, в един от първопремираните проекти на колектив на УАСГ, 
с участието на автора, се отстоява тезата, че основните усилия в 
бъдещото развитие на София трябва да бъдат насочени не към 
планирането и обезпечаването на ново нарастване на града, а към 
усъвършенстването на неговата вътрешна структура, към 
пространственото и оптимизиране, към подобряване на условията за 
живот.  

В рамките на така формулираната обща философия за развитието 
на града, в по-конкретен план се предлага да се “отвори” една нова, 
северна ос за развитие на София. Досега са развити в достатъчна 
степен източната и западната оси, днес интензивно се усвоява южната 
ос. Но процесите на евроинтеграцията показват реална възможност за 
развитието на града и в досега непълноценната и смятана за 
неперспективна ос към Искърското дефиле. Нещо повече – самото 
отваряне в тази посока ще позволи да бъдат избегнати или отслабени и 
компенсирани натрупалите се напрежения и по трите оси на 
досегашното развитие на града, ще промени образа на зоната в 
съзнанието на гражданите, ще я направи привлекателна за инвестиции 
от всякакъв ранг и възможности. 

 
За да бъде пространствено балансирано развитието на града, в 

проекта се предлага система от целеви акции, които да създадат 
опората и да стимулират развитието на северната ос като ос, 
възстановяваща пространственото равновесие на града: 

Транснационален транспортен терминал, северно от Илиянци, 
който да организира преплитането и взаимодействието между 
различните видове транспорт и свързаните с него дейности; 

Зона за предприемачество, бизнес инициативи и чисто 
производство, създадена на основата и доразвитието на промишлена 
зона “Север”; 

Културно-информационен и обществен център “Север”, който да 
създаде модерната и отворена към света културна “порта” на София; 

Технологичен парк, развит в пространствения и ландшафтен 
интервал между компактния град и Нови Искър. 

Екологичен център “Природата и човека” – комплексен научно-
приложен, културно-образователен и развлекателен център, развит в 
три характерни пространствено-ландшафтни модула. Символна 



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УРБАНИЗМА 

 178 

доминанта е манастирът “Св. Иван Рилски” – покровителят на София и 
Софийското поле. 

Рекултивация на северната яка на Софийското поле, която да 
отстрани екологичните нарушения в този “заден двор” на града и 
предпостави развитието на пълноценни градски дейности. 

 
По принцип най-добрия начин за решаване на едни или други 

проблеми на града е интегрирането на проблемните територии с нови 
ресурсни и технологически възможности и промяна на акцентировката в 
развитието на града. При отварянето на северната ос отпадат 
психологическите бариери за привличането на новите инвеститори и се 
създават стимули за индивидуалната активност на гражданите.  

 
София приключва с компактното си развитие. На нея не са й 

необходими нови разширения като компактен град, но тя трябва да 
получи нов импулс за възстановяване на пространственото си 
равновесие. 

 
ВЕКОВНИТЕ ПРЕХОДИ В ИСТОРИЯТА НА СОФИЯ 
София посреща 20 век с радикално градоустройствено събитие и 

преобразяване – от “турско село – кално и мръсно зиме и прашно лете” 
/Иречек/ прави скок с новия си регулационен план, който отпушва и 
дава простор за развитие на града във следващия, двадесети век с 
една модерна планова схема, радикално наложена върху града. Тя е 
европейска и му дава европейския облик. 

В момента на прехода към следващия век София трябва да 
извърши следващия си скок, който да отпуши, да създаде терена, 
сцената, пространството за ново развитие през следващия век. Касае 
се следователно до инициирането на крупно градоустройствено 
събитие в софйското поле, което да “качи” София на новото ниво. 

Досега градът се е развивал в източно-западно направление, 
подпирайки Витоша и плътно завирайки се в нейните поли. Сега  
предстои да се създаде новата посока – към другата планина, към 
място със значим потенциал – природен, рекреативен, културно-
исторически, която в своето развитие да свърже двете планини.  

Новата ос трябва да се инициира и ознаменува с ново и значимо 
събитие – някакъв център, комплекс, проява от световен, европейски, 
балкански мащаб. Събитието трябва да бъде припознато от хората, да 
даде нов психологически, културен и инвестиционен импулс.  

Какво да бъде то ? 
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ГРАДЪТ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА 
 

Най-новото предизвикателство, което съвремието ни поставя, е 
осмислянето на последиците от информационната революция и 
богатите мрежови връзки, които вече обхващат цялата планета. В 
различни нейни точки могат да се извършват едновременни дейности, 
да съществуват глобални икономически, информационни, а защо не и 
културни структури.  

При това следва да отбележим и факта на развитието на особена 
дигитална среда – “виртуалната реалност”, която като нова, 
безпространствена форма на човешкото, ни кара да преосмислим 
особеностите, предимствата и недостатъците на двете “градски” форми 
– реалната и виртуалната. 

Виртуалните градове  в мрежовото общество и глобалното село са 
непосредственото ни, вече зараждащо се бъдеще. 

 
 
 

 
Питър Брьогел – Вавилонската кула - една метафора за пътя на човешката 
цивилизация... 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Все по-ускорено и забързано се развива цивилизацията и все по-

сложни проблеми се появявят пред нас. Работейки като урбанисти, ние 
трябва много да се поучаваме от историята, да знаем фактите на 
миналото, но и да познаваме света около нас, къщата до нас, 
махалата, човека до нас. Ние трябва нито да се затваряме единствено 
в науката и да се доверяваме сляпо на висшите постановки, идеи, и 
идеологии, нито да потъваме в делника. Нашата дейност трябва да 
бъде като плуване – под водата и над водата... И ако до скоро градът 
се е развивал еволюционно, то днес в неговото ускорено развитие 
трябва да умеем да бъдем потопени в реалността, но и да бъдем с 
визия за бъдещето. Преломното време в което живеем, ни кара да 
направим едно възвръщане от инженерството към човешкото, 
уникалното. Градовете стават сложни места, места вече и на сблъсък 
на култури, на начини на живот, на етноси – и това е един от видимите 
резултати на глобализацията.  

Практикувайки, ние не бива да забравяме интуицията си, втъканият 
в гените ни опит от предците, усетът за полето, за тревите, за цветята, 
за животните. Може би е време да се върнем назад, да се вслушаме в 
думите на предците, да променим философията си – защото 
проблемът не е във все-по-високите комини, във все по-качаствените 
запушалки на комините, във все по-покачващият се океан от 
рециклирани опаковки и отпадъци – ами до промяна на мисленето, до 
промяна на философията, до отказ от мечопуховото “колкото повече – 
толкова повече!” 

Необходима ни е нова сплав на екология, философия, култура, 
религия. И може би си струва, преди да продължим напред, да се 
върнем, да погледнем за малко назад - към началните години, когато е 
започвала урбанизацията, когато тя е набирала скорост... 

 
 
Цитираният по-долу текст е написан през 1855 год. от индианския 

вожд Сиатъл в отговор на предложението на американския президент 
Пиърс за закупуване на земите на индианците Сувамиши, които земи 
днес влизат в щата Вашингтон: 
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“Великият вожд във Вашингтон възвестява, че желае да купи 
земите ни. Великият вожд се обръща към нас с думи на добра 
воля и приятелство. Той постъпва много любезно, защото 
знаем, че не се нуждае от приятелството ни.  Ние ще обсъдим 
това предложение, понеже ни е добре известно, че ако не му 
продадем земята, белият човек ще дойде с пушки и ще ни я 
вземе.   
 
Но как може да се купи небето или да се продаде топлотата на 
земята?  
 

Такава мисъл ни е чужда. Свежестта на въздуха и отблясъка на 
водата не са наше притежание – как можете да купите това от 
нас? Всяка педя земя е свещена за моя народ. Всяко борово 
клонче, всяка песъчинка край брега, мъглата в гъстата гора, 
всяка полянка, всяка буболечка е нещо свято в мислите и опита 
на моя народ. Сокът, който всмуква дървото, носи спомена за 
народа ни. Ние сме част от земята и тя е част от нас. 
Ухаещите цветя са ни сестри, сърните, конят, големият орел – 
наши братя. Канарите, сочните ливади, топлината на 
мустангите и на човеците – всичко това е част от едно 
семейство. 
 
И когато Великият вожд от Вашингтон ни изпраща вест, че 
възнамерява да купи земите ни, то той иска твърде много. 
Великият вожд ни уведомява, че ни дава място, където ще 
можем да живеем приятно и спокойно. Да бъдем негови деца, а 
той наш баща. Може ли това да стане някога? Всевишният 
обича вашия народ, той изостави нашия. Той изпраща 
машинарии, за да помага на белия човек, строи големи селища за 
него. От ден на ден той прави вашия народ по-могъщ. Скоро ще 
залеете земите ни, както водната стихия се втурва от 
сипеите след пороен дъжд. Нашият народ е отлив без нов 
прилив. Не, ние сме различни. Нашите деца не играят с вашите, 
нашите старци разказват други приказки. Всевишният е на 
ваша страна – ние сме сираци. 
 
Ние знаем, че белият човек не ни разбира. За него всяка част от 
земята е като друга, защото е чужденец, идва нощем и взема от 
земята каквото му хрумне. Земята не е негов брат, а враг, и 
когато я завладее, той крачи към други земи. Той изоставя 
гробовете на дедите си и ги забравя. Той краде земята от 
децата си и не иска да знае. Той гледа на майка си – земята, и на 
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брат си – небето, като на нещо за купуване и плячкосване... 
Ненаситният му глад ще погълне земята и ще остави само 
пустиня. Не зная – ние сме други! Като гледаме градовете ви, 
нас ни боли. Може би защото сме диви, не разбираме. Трясъкът 
обижда ушите ни... Белият човек сякаш не забелязва въздуха, 
който диша. Той е като отдавна умиращ, притъпен към полъха...  
 
Видях хиляди гниещи бизони, изоставени от белия човек, 
разстреляни от прозорците на минаващ влак. Див съм и не 
разбирам как може един димящ железен кон да е по-важен от 
един бизон, когото ние убиваме само за да преживеем. Какво е 
човек без животните? Изчезнат ли всички животни, човекът ще 
умре от велика самота на духа. Каквото и да се случи на 
животните, то винаги се случва и на човека. Всички неща са 
свързани. Каквато напаст връхлети земята, ще връхлети и 
чадата и. Изхрачи ли се човек на земята, храчката пада на 
лицето му... Не човекът е създал тъканта на живота, той е 
само една брънка в тъканта. Можете ли да купите наново 
бизоните, когато и последният от тях бъде убит? 
 
Но защо да тъгуваме по гибелта на народа ни? Народите са 
съставени от човеци – не друго. Хората идват и си отиват, 
както и вълните в морето. Дори белият човек не може да 
отмине тази съдба. И белите ще изтлеете – може би по-рано, 
отколкото си мислите. Продължавайте да мърсите утробата 
си – и една нощ ще осъмнете задушени в собствената си 
мръсотия. Но при залеза си, вие ще бъдете в най-пищния си 
блясък – тази прокоба е нашата загадка. Може би в последния си 
час ще се почувствате озарени от идеята, че Бог ви е пратил 
по тези земи и ви е дал господството над тях и над 
червенокожите племена, като една специална цел. Тази цел е 
едно тайнство за нас, защото не разбираме какво ще стане, 
когато бъдат избити бизоните, когато дивите мустанги 
бъдат опитомени, когато и най-отдалечените кътчета на 
горите ще излъчват миризмата на много хора и когато 
погледът към зелените върхове на планините бъде преграден 
от редове бодлива тел. 
Тогава ще попитаме: 
 
Къде е гъстата гора? Няма я. 
Къде е орелът? Няма го, изчезна! 
И тук ще свърши Животът и ще започне борбата за 
оцеляване...” 
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