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Предговор 
 

Монографията представя нов подход за планиране и ревитализиране на меж-

дублоковите пространства в периферията на големите градове в контекста на 

пространствено-времевите ценности на обитателите и устойчивото развитие като 

система за просперитет и стабилитет на маргинализираните части от обществото. 

Актуалността на проблематиката се потвърждава от зачестилите граждански 

протести срещу застрояването на различни обекти в панелните комплекси на Со-

фия и рехабилитационни мерки с публични средства – демонстриращи изострена 

чувствителност към нарушаването на принципа за информирано участие във взе-

мането на решения. 

Участието на членовете на общността в целия процес на урбанистично плани-

ране, започвайки от вземането на решения и стигайки до реализирането на 

дадена стратегия, е ключово условие за изграждането на социално и пространст-

вено устойчива, хармонична и жизнена градска среда, както и за консолидирането 

на самата общност.  

В първата част е направена диагноза на междублоковите пространства, опре-

делени са приоритетите за устойчиво ревитализиране чрез предварителни 

проучвания, урбанистични и социо-антропологически изследвания. От проучените 

над 1000 междублокови пространства в София са изведени три казуса (обекта) с 

помощта на специфичен за изследването модел на изключването. 

Във втората част е представена хипотезата, концепцията за стратегическо 

планиране и референтната рамка за ревитализация на пространствата като ин-

тегрирана интервенция в общ интерес. Потвърждава се теоретичната теза, че за 

ревитализиране на публичните пространства следва процесът на натрупване на 

неравенства да бъде обърнат в процес на акумулиране на предимства – еколо-

гични, социални, икономически и културни.  

В третата част са изведени три новаторски компонента за „отворена иновация“ 

с оглед целесъобразно прилагане на „архитектурата с отворен код“ – в междуге-

нерационен и междусекторен аспект. 

В четвъртата част се доказва прилагането на подхода на отворената иновация 

чрез създаването на т.нар. „жива лаборатория“, в съответствие с поставените 

приоритети.  

Посредством отворена система от модулни елементи, се генерира мултипли-

циращ ефект от иновационното преструктуриране, разширяване, обновяване и 

усъвършенстване на общоградския организъм. Системата е енергийно независи-

ма, правно обусловена и икономически рентабилна, гъвкава е и дава възможност 

за избор на различни комбинации, тясно свързани с потребностите и с културната 

идентичност на общностите. 

От Авторите 
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I. ДИАГНОЗА НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА 

1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЕДРОПАНЕЛ-
НИТЕ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ 

По текст на проф. Стефчо Димитров 

Индустриализацията на строителството е закономерен процес. Той е  

наложен от: нарастващите потребности на времето; прекомерно бързата 

индустриализация на развитите и развиващи се страни; ускорената урба-

низация и свързаните с нея градска популация, и бурно разрастване на 

много големи, големи и средни градове. Влияние оказват миграционният 

натиск на обезлюдяващите се селски региони към града и  необходимост-

та от бързо изграждане на жилища след разрухата на Първата и особено 

на Втората световна война. Развитието на строителните технологии с тех-

ните възможности за повишаване на външните сградни габарити и етажна 

височина намаляват строителните срокове допринасят за повишаване 

стандарта на обитаване и намаляване общите разходи за поддръжка, екс-

плоатация и ремонт на сградата и нейните общи системи. 

Многоспектърните възможности на прилежащото междублоково простран-

ство (за краткост МБП) при т.нар. ,,комплексно застрояване”, както и 

възможностите за мултиплицирана повтаряемост на различни типове 

сгради и строеж след специфичен нулев цикъл на нови територии с разно-

образен релеф рефлектират върху по-ниските цени за закупуване на 

апартаменти. Разширяват се възможностите с които общините разполагат 

за разрешаване жилищните проблеми на безимотните, социално слаби, 

ниско и неплатежоспособни млади и възрастни групи от населението, нуж-

даещи се от жилище. Социалните стимули за намаляване на сегрегацията, 

заедно с насърчаването на раждаемостта, намаляването на смъртността и 

миграционните процеси, осигуряването на работа,квалификация и, гаран-

циите за спокойни и сигурни старини,  характеризират развитието на  

цивилизована жилищна политика, характерна за развитите европейски 

страни.. 

Именно в тези страни на Европа се поставя началото на индустриали-

зацията на строителството в 30-те години на миналия век. След 

опустошителната Втора световна война в началото на  50-те години на 

миналия век започва строителството на жилищни комплекси с 500 до 1000 

едропанелни жилища. В началото те са със средноетажна височина в поч-
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ти всички европейски страни в т.ч. и у нас. Мащабите на строителство са 

непознати до този момент в света. Впоследствие броя и височината на 

сградите нарастват, процес който продължава до 60-те години, когато в 

Западна Европа индустриалното строителство намалява, а у нас и бивши-

те ,,социалистически страни” бележи ,,бум” в 70-те и 80-те години. 

Панелните комплекси от сгради с височина  до 8 етажа, достигат ръст на 

обитаване, аналогичен на този в средно големите  градове. В България те 

имат своето значимо място в София, Варна, Бургас, Русе, Шумен, Стара 

Загора, Велико Търново, Горна Оряховица, Плевен, Враца, Видин и т.н. 

като за съжаление това се отнася и до малките градове като Ябланица, 

Белоградчик, Сандански и други.  

Тези примери, наред с посочените положителни качества, имат и своя 

негатив: повтаряемост и монотонност на градоустройствените решения; 

неизразителен и скучен архитектурен образ и силует, особенно при рав-

нинни терени; експлоатационни недостатъци и амортизация на сградни и 

технически елементи и инсталации; липса на малки обслужващи обекти 

при наличие на окрупнени заведения за образование, здравеопазване, 

управление и търгoвия, районни универсални магазини. Отрицатерно вли-

яние върху жизнеспособността на градските пространства имат наличието 

на достатъчно, но еднообразно и малогабаритно обзавеждане на междуб-

локовите пространства с детски площадки, катерушки, пързалки, 

пясъчници, пейки и перголи за тих отдих, малки игрища, едроразмерна 

растителност – храсти и тревни площи, които за съжаление бяха унищо-

жени в голяма степен след 1990г. Вследствие на това междублоковите 

пространства, бяха занемарени и деградираха до степен, превърнала ги в 

убежище на сегргирани групи от обществото.  

Същевременно при анализа на индустриалното строителство трябва да 

се посочи факта, че жилищните комплекси във Франция, Германия и други 

западно-европейски страни са реализирани по проекти на едни от най-

известните архитекти и градостроители като Валтер Гропиус, Лудвиг Мис 

ван дер Рое, Льо Корбюзие, Ван ден Брук, Пиер-Луиджи Нерви,  Жорж 

Кандилис и др., а у нас – професорите Г. Бранков, П. Ташев, В. Вълканов, 

Вл. Роменски,  П. Тотев, А. Александров, Ст. Димитров, архитектите С. 

Марков, Ив. Сиврев, А. Захариев, В. Ненов, В. Нинова и много други от 

проектантските организации „Софпроект“, „Главпроект“, НИТИС, НИСИ, 

РПО - София, Варна, Стара Загора, Пловдив и др. 
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Първите едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) в България са реализи-

рани през 1958 г. като експериментални четири етажни безскелетни 

сгради, по проекти на НИСИ и НипроИТИС, с ръководител проф. инж. Г. 

Бранков. 

Първият експеримент се характеризира с малки надлъжни междуосия 

от 3,00м до 3,60м и напречни такива от 2х5,10м, а втория е с повишени 

надлъжни междуосия от 3,30 до 4,80м и напречни такива 2х4,70м. Сгради-

те са построени в София, ул. „Нишки“ и кв. ,,Разсадника”, като на база 

постигнатите резултати се прави каталог за масово прилагане в София 

(ж.к. ,,Ал. Толостой”, ж.к. ,,Красна поляна”, ж.к. ,,Ботунец”, ж.к. ,,Момкова 

махала”- днес ж.к. „Надежда 4“), Пловдив и Бургас. 

След натрупания опит и създадена строително-монтажна база, като 

домостроителни комбинати, през 1963г. се възлага на НИПРОИТИС, 

„Главпроект“ и „Софпроект“, разработването на обединена номенклатура 

за строеж на ЕПЖС с надлъжни междуосия от 3,60м, напречни такива от 

2х5,10м и височина от 4 до 6 етажа, изчислени за съответното сеизмично 

райониране на страната. През 1964г. започва строителството на 8 етажни 

ЕПЖС с надлъжни междуосия от 3,20м и 3,60м и напречно такива от 

2х5,76м и асансьори, при нараснал капацитет на завода от 5 000 жилища 

годишно. Сградите са реализирани в ж.к. ,, Свобода”, ж.к.,,Младост 1”, ж.к. 

„Младост 2“ и ж.к.,,Дружба 1”. През 1968г е разработен каталог на ЕПЖС  

за детски градини и студентски общежития, като в сградите се появяват 

лоджии и ъглови секции, а етажността нараства от 5 до 9 етажа. По раз-

личните номенклатури в София са построени: 142 броя в периода 1960-

1965г; 362 бр. (1962-1964г.); 221 бр. (1965-1972г.); 46 бр. (1968-1978г.); 709 

бр. (1964-1970г.); 3567 бр. (1972-1991г.). По своята същност ЕПСЖ са со-

циални жилища с оптимизирана архитектурна и строителна композиция, 

добро функционално зониране, в състав от едно-, дву-, три-, и четиристай-

ни жилища с приемлив строително-градоустройствен образ, като в някои 

случаи от 70-те и 80-те години се търси силуетно разнообразие на отдел-

ните жилищни групи и високи сгради с ЕПК. 

Реконструкцията на ЕПЖС на практика е невъзможна, поради това, че 

всички външни и вътрешни ограждащи и преградни стени са носещи и съ-

ществува строга вертикална последователност на едно-, дву-, три- и 

четириетажните апартаменти с техните санитарни помещения, технически 

отвори и инсталации. 
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2. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ 
ПРОСТРАНСТВА СЛЕД 1990 ГОДИНА  

По текст на проф. Стефчо Димитров 

Анализите и изводите от наблюденията през годините на прехода към 

демокрация и пазарна икономика, както и на случилите се в тези години  

архитектурно-строителни и градоустройствени проекти и реализации в 

междублоковите пространства, дават основание да се формират три етапа 

на развитие [1]. 

Първи етап (1990 – 1997/99). Периодът се характеризира с неовладяна 

нормативна уредба като архитектурно-градоустройствен и инженерно-

строителен професионализъм; начало на реституция, пазарна спекула и 

връщане на бивши ниви в т.ч. и в междублоковото пространство; скорост-

но обективно и субективно узаконяване на тези терени като урегулирани 

поземлени имоти (УПИ).  

Появилата се спекула на пазара активизира предприемачите към ско-

ростно строителство без оглед на качество и завършен архитектурен 

образ, което доведе до многобройни грешки и законови нарушения. В но-

воизградените територии липсват проектни части за уличната и инженерна 

инфраструктура. Появяват се т.нар. куфарна и гаражна търговия, послед-

вана от разкриването на търговски обекти във входове на съществуващите 

сгради и трансформаторни станции, където в края на периода се реализи-

рат обслужващи обекти и магазини в партерното ниво на построените 

сгради или самостоятелно в новопроектирани УПИ.  

Новото строителство навлиза осезателно във вътрешно-кварталното 

пространство, а в някой случаи и като брутална интервенция, спрямо съ-

ществуващите сгради, озеленяването с висока дървесна растителност, 

малките озеленени скверове и паркове, детските и спортни площадки, къ-

товете за отдих и т.н., т.е. агресията е пряко и индиректно насочена към 

общите интереси на обществото, а в частност към общността обитаваща 

комплексите.  

Втори етап (1999 – 2007/09). Периодът се характеризира, със: строи-

телна експанзия, достигаща в някои случаи до агресия спрямо 

съществуващата среда и насочена в много случаи към бърза печалба в 

ущърб на оптималната планомерност, архитектурно-строително качество и 

интерес на градската общност; неовладени и в много случаи едностранчи-
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ви проектни решения, като философия, архитектурно-градоустройствена 

форма, функция, принципи, образ и ефективен краен резултат. Това води 

до проектни решения и реализации, които в своя мултиплициран вид оказ-

ват влияние върху съществени територии на целия град и неговото, в 

много случаи безпланово и хаотично разрастване по хоризонтала и верти-

кала; деградирали селищната среда, ландшафти и екосистеми; морална и 

физическа атрофия на средата за обитаване в жилищните комплекси [2]. 

Същевременно трябва да се отбележи фактът, че се наблюдават и по-

ложителни процеси, зародили се още през първия етап: изграждат се нови 

административни сгради и търговски центрове – доразвиват се като лока-

ция, форма и образ. По своите качества не отстъпват на тези в много от 

големите европейски градове; разработва се общ устройствен план на 

София; отделя се осезателно внимание върху прилагането на закона при 

разработването и одобряването на отделни проекти и строителство; отде-

ля се внимание на съществуващото непълноценно функциониране на 

градските транспортни системи, тяхното обновяване, усъвършенстване и 

доразвитие, като подвижен и неподвижен състав. 

Трети етап (след 2009). Периодът се характеризира с качествено ново 

начало в закъснялото с 20 години, професионално и законодателно отно-

шение към панелните комплекси и техните междублокови пространства. 

Редуцират се негативните процеси, водещи до ерозия, деградация и обез-

смисляне с намалялата покупателна способност на средностатистическия 

българин. Отслаба миграционния натиск, който в предишните етапи, разми 

и обезличи в значителна степен културната идентичност на комплексите с 

техните обитатели. Повишават се законовите и професионалните изисква-

ния спрямо всяко ново строителство в т.ч. за незабавно спиране и 

разрушаване на всяко незаконно строителство. Подобряват  се уличната 

мрежа и транспортните условия и захранването на комплексите с бърз и 

удобен масов транспорт, вкл. новоизградени велоалеи. Подобряма се 

енергийната ефикасност, която благодарение на европейски и национални 

фондове от единично саниране и вътрешно-блокова икономия на енергия 

се превръща в  целенасочена и масова дейност на многоспектърно цялос-

тно приложение.  

В периода се реновират част от вътрешно-кварталните и паркови прос-

транства, площадки за отдих и игри, детски градини и училища, спортни 

игрища и т.н. 
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Благодарение на зародилите се и укрепващи граждански движения и 

сдружения, и техните инициативи, намаляват законовите нарушения и по-

сегателство върху парковата цветова и дървесна растителност, кътове за 

отдих и детски площадки. Независимо от всичко това все още продължа-

ват негативните процеси като ерозия и деградация на средата за 

обитаване, и нейното обзавеждане, липсва необходимата сигурност, все 

още ниска е енергийната ефективност и пр. 

В сравнителен план -  теренни проучвания на междублокови пространс-

тва през 2015 г. в Чехия (Бърно) и през 2017 в Русия (Санкт-Петербург)  

установиха фундаментална разлика с проблемите на София. При трети-

рането на територията след 1990 г., там не са налични интервенции, 

отнасящи се до възстановяване на собствеността и последваща арогантна 

поява на нови сгради, нетипични за междублоковото пространство, както у 

нас (Фиг. 1). 

 
Фиг. 1 Облик на междублокови пространства в панелните комплекси на Брно (Чехия) 
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3. ПОДХОД ЗА ИЗБОР НА ОБЕКТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ [3] 

През 2015 г. с цел избор на най-подходящи обекти. се проведе емпи-

ричноо-урбанистично изследване, чрез което бяха проучените 1 059 

междублокови пространства в София, разположени в 63 жилищни комп-

лекса с реализирани ЕПЖС1, на територията на 18 района на Столична 

община. 

Изследването се проведе в три фази по специфичен метод на изключ-

ването, базиращ се на комплексна база данни, съдържаща информация, 

събрана и организирана за целите на проекта. Информацията е изведена 

от отворени източници за ОУП на София чрез ГИС-София, Софпроект, 

Google maps/Гугъл мапс и други навигационни платформи. В базата данни 

е създадена номенклатура, чрез която всяко междублоково пространство 

(МБП) получава уникален идентификационен номер. 

Първа фаза на подбор 

Първоначално 1 059 междублокови пространства 2 се редуцираха до 

256 потенциални казуси на изследване, чрез търсене на едновременно 

съответствие по следните индикатори: 

1) Максимална степен на автентичност на МБП, т.е. търсени са та-

кива обекти, при които интервенциите спрямо първоначално 

планираното са не повече от 10%. Тези МБП са 540 (Фиг. 2);  

2) Плътност на застрояване в прилежащите на МБП имоти – търсе-

ни са тези пространства, за които стойностите на индикатора 

имат най-голяма честота, т.е. най-често срещаните случаи. Таки-

ва са 893 МБП (84%) с плътност на застрояване от 10% до 30% 

(Фиг. 3);  

3) Интензивност на застрояване в прилежащите на МБП имоти – 

търсени са отново най-често срещаните случаи. Такива са 640 

МБП (60%) с коефициент на интензивност на застрояването от 

 
1
 Едропанелни жилищни сгради  

2
 Терминът „междублоково пространство“ е дефиниран като „свободен терен в заст-

роени с едропанелни жилищни сгради урегулирани поземлени имоти – общинска 
собственост, отредени за благоустрояване, озеленяване, паркиране, спортно-
развлекателни дейности и други дейности за задоволяване на потребностите на оби-
тателите на прилежащите и съседните едропанелни жилищни сгради в съответния 
имот.“  
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1.0 до 2.0;  

4) Усреднена етажност на сградите, оформящи МБП – търсени са 

стойностите на индикатора с най-голяма честота. Такива са 595 

междублокови пространства (56%) – със средна етажност на 

сградите в МБП от 6 до 8 етажа.  

 
Фиг. 2 Хистограма на степента на автентичност на МБП в София 

 
Фиг. 3 Хистограма на плътността на застрояване в УПИ с МСБЖ 

В тази начална фаза се установи, че нито едно от 256-те междублокови 

пространства не попада в: ж.к. „Бъкстон“, ж.к. „Връбница 2“; ж.к. „Зона Б-

18“; ж.к. „Зона Б-19“; ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Овча купел – 2“. При по-обстоен 

преглед, се установи например, че корелацията между величините „площ 
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на градоустройствения квартал“ и „площ на междублоковото пространство“ 

е относително ниска (коефициента на детерминация R2=0,82). Това нало-

жи редуциране  на  256-те  обекта  с  цел  идентифициране  на  типичен  

профил  на междублоковото пространство за всеки конкретен жилищен 

комплекс  според мащаба (размера) на междублоковите пространства.  

Редуцирането се осъществи чрез изчисление на средните стойности на 

площта на МБП за жилищните комплекси поотделно. Критерият за подбор 

бе да се изведат онези обекти, чиито стойности на площта на междубло-

ковото пространство са най-близки до средноаритметичните за съответния 

жилищен комплекс. При проверка, се установи, че корелацията между ве-

личините „площ на градоустройствения квартал“ и „площ на 

междублоковото пространство“ след редукцията е повишена (R2=0,98), 

даващо ни основание да се спрем на 55 междублокови пространства с ти-

пичен за жилищния комплекс градоустройствен профил (Фиг. 4). 

 

 
Фиг. 4 Скатерграма на изследваните МБП според тяхната площ – в трите фази на подбор 
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Втора фаза на подбор 

Втората фаза редуцира 55-те междублокови пространства чрез анализ 

по три допълнителни индикатора (Фиг. 5) – обемно-пространствен, транс-

портно-комуникационен и финансово-икономически.  

1) Първият индикатор е т.нар. от авторите „хомогенност на прост-

ранството“. Той е обусловен от  начина на оформяне на 

пространството според броя на структурите, принадлежащи в 

имота, т.е. отношението между броя на панелните сгради извън 

имота, оформящи косвено пространството и панелните сгради в 

имота. Индикаторът има долна граница със стойност 0,0 – за 

пространства, оформени само от сгради, прилежащи в съответ-

ния имот, до горна граница с неопределена положителна 

стойност – според броя на сградите, които не са част от имота, 

но оформят косвено междублоковото пространство. Този инди-

катор има съществено значение за правния потенциал за 

ревитализиране по отношение на собствеността и определяне на 

заинтересованите страни. Критерият за подбор е да се изведат 

пространствата с най-близки до долната граница стойности. Така 

бяха установени 35 междублокови пространства – с индикатор от 

0,0 до 1,0. 

2) Вторият индикатор е „достъпността до централна градска част 

(ЦГЧ) с градски транспорт“, изразен в „минути“. За отправна точ-

ка на ЦГЧ е приета църквата „Св. Неделя“. Използваното 

средство за изчисление е виртуалният маршрутизатор на Да-

текс чрез bgmaps.com. Критерият за подбор е да се изведат 

тези пространства, чиято достъпност до ЦГЧ е над средноарит-

метичната – 40 минути. Оттук се установи, че 24 междублокови 

пространства са с достъпност до ЦГЧ с градски транспорт над 41 

минути. 

3) Третият индикатор има пазарно изражение – „средна цена на 

жилище в жилищния комплекс“. Критерият за подбор е да се из-

ведат тези пространства в жилищните комплекси, за които 

цената на имотите е под средноаритметичната за изследваните 

обекти – 1300 лв/м2 (данни от 2015 г.). Оттук се определи, че 32 

от 55-те междублокови пространства са локализирани в квартали 

с цена на имотите под 1 300 лв/м2. 
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Фиг. 5 Хистограми по изследвани индикатори за втора фаза на подбор 

 

Сравнителеният анализ  установи, че в 16 от 55-те междублоковите 

пространства се наблюдава едновременно съответствие по търсените 

стойности на трите индикатора, което ни даде основание да продължим 

процесът на подбор. 

Трета фаза на подбор 

Третата фаза редуцира 16-те междублокови пространства чрез прила-

гане на пет индикатора. Теотразяват отдалечеността на пространствата до 

обекти на социалната инфраструктура – центрове за медицински услуги, 

детски градини, училища, религиозни храмове и обществени паркове. Кри-

терият за подбор по петте индикатора е отдалеченост до съответния обект 

над средно аритметичната за изследваните пространства, изразена в ми-

нути/пеш. 

По първия индикатор се установи, че 8 от обектите са с отдалеченост 

до центрове за медицински услуги над средно аритметичната стойност – 

17 мин. По втория индикатор – 9 от обектите са с отдалеченост до детски 

градини – над 11 мин. По третия индикатор – 7 от обектите са с отдалече-

ност до училища – над 9 мин. По четвъртия индикатор – 7 от обектите са с 

отдалеченост до религиозни храмове – над 17 мин. По петия индикатор – 9 

от обектите са с отдалеченост до обществени паркове  – над 25 мин (Фиг. 

6). 
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Фиг. 6 Хистограми по изследвани индикатори за трета фаза на подбор 

При сравнителен анализ се установи, че в три от междублоковите прос-

транства (Фиг. 7, Фиг. 8) се наблюдава съответствие на търсените 

стойности и по петте индикатора, а именно: 

1) Обект 18.60. – междублоково пространство в ж.к. „Дружба 2“, 

оформено пряко от блокове 510, 511, 512 и косвено от блокове 

507, 513, 514; 

2) Обект 52.11. – междублоково пространство в ж.к. „Васил Левски 

– В“, оформено пряко от блокове 12, 13, 14 и косвено от блокове 

15 и 16; 

3) Обект 5.41. – междублоково пространство в ж.к. „Обеля 1“, 

оформено пряко от блокове 106, 107, 108 и 109 (Фиг. 7). 

В процеса на редуциране на потенциалните обекти на изследване се 

потвърди негативната тенденция за разделяне на София по оста запад-

изток от ж.п. ареала, съответно дефинираща по-благоприятни за обитава-

не жилищни квартали на юг и неприветливи зони за живот в северните 

части на столицата. 
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Фиг. 7 Карта на подробно изследваните МБП във втора и трета фаза на подбор 

Обобщено може да се каже, че имаме по-осезателно уплътняване на 

междублоковите пространства с ново монолитно строителство, в:  

 местата с ускорена приватизация или възстановена собственост 

в първия посочен етап;  

 представителните райони на града, които контактуват с централ-

ните части на града и с негова периферия;  

 съседство с общоградски паркове и големи озеленени масиви;  

 местата по пътя на скоростен градски транспорт, близките до 

Софийския метрополитен места и сигурен такъв автобусен, тро-

лейбусен, трамваен със спирки, синхронно обвързани с друг 

масов градски транспорт; комплекси характерни със своята по-

висока сигурност и наситени с многоспектърни и големи обслуж-

ващи обекти. 
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Фиг. 8 Обекти на изследването в ж.к. „Дружба-2“, „Обеля-1“ и „В. Левски – В“ 
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4. ТИПОЛОГИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА [1] 

Въз основа на направеното емпирично изследване и обстоен анализ на 

формиране и развитие на междублоковите пространства през различните 

етапи на индустриалното строителство и обобщено типологийно модели-

ране се очертават следните девет типа събирателно пространство: 

(Тип 1) Линеарно с последователно редуващи се групи от обслужваща 

улица с паркинги, една или няколко едропанелни жилищни сгради и ленто-

во озеленено пространство пред тях с цветни градини, детски площадки, 

кътове за тих отдих с пейки, перголи и т.н. На практика това са първите 

едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) със средна етажност от 4 до 6 ета-

жа, с ориентация север-юг или изток-запад, при минимални отклонения от 

тези посоки, реализирани в ж.к. ,,Дружба-1”, ж.к. ,,Младост-1”, ж.к. 

,,Борово” и др.; 

(Тип 2) Линеарно с последователно редуващи се групи от обслужващи 

улици с паркинги, обграждащи ЕПЖС като жилищни групи от двете проти-

воположни страни, което позволява обособяването на средна лентова 

плоча между тях, с по-голям габарит и възможност за развитие в нея на 

силно озеленено пространство с алеи, кътове за отдих, цветни градинки, 

едроразмерна растителност и храсти, детски площадки в т.ч. и малки 

спортни игрища; 

 

 

Фиг. 9 Линеарни конфигурации на междублокови пространства от Тип 1, Тип 2 и Тип 3. 

(Тип 3) Линеарно с последователно редуващи се сгради и жилищни 

групи, обградени от четирите страни с обслужващи улици и паркинги, 

формиращи микро-квартално пространство във формата на квадрат, пра-

воъгълник, трапец, триъгълник или многоъгълник с голямо вътрешно, 

междублоково пространство, с аналогично формообразуване, което поз-

волява разширяване на спектъра от възможности за спорт и отдих на 
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всички възрастови групи, обитатели и гости. Средната височина е от 4-6 до 

8 етажа (Фиг. 9); 

(Тип 4) Многоъгълна конфигурация от едропанелни самостоятелни и 

групирани сгради, с квартално окръжаваща улична мрежа с паркинги и 

централно междублоково пространство, отворено в една или няколко по-

соки, предназначено за широкоспектърен спорт и отдих; 

(Тип 5) Многоъгълна разчленена конфигурация с обща окръжаваща 

улична мрежа и паркинги, част от която навлиза във вътрешно квартално-

то пространство, като формира жилищни групи с прилежащи микроблокови 

пространства, които в някои случаи гравитират с централно вътрешно-

квартално пространство. Средната височина е от 5-6 до 8-9 етажа, а конс-

трукцията е усъвършенствана с внедрени нови индустриални форми: 

пълзящ и едроплощен кофраж, пакето-повдигани плочи и др. Архитектура-

та на сградите и техния силует са разнообразени, добре осмислени и 

изразителни като функция, форма, членение, архитектурен обемно-

пространствен образ; 

(Тип 6) Силно разчленена многоъгълна конфигурация със смесено зас-

трояване от, насочено към застрояване и дострояване на квартални 

територии със съществуваща еднофамилна двуетажна постройка и моно-

литни кооперации от 3 до 6 етажа с отделни сгради или групи от ЕПЖС от 

6 до 8 етажа. Следващият етап е характерен процес на застрояване в 

междублоковото квартално пространство с монолитни сгради и жилищни 

групи от 4 до 8 етажа, а в някои случаи 14, 18 и т.н. етажа, които са лока-

лизирани основно в самостоятелно новоформирани УПИ (Фиг. 10); 

 

 

Фиг. 10 Многоъгълни конфигурации на МБП от Тип 4, Тип 5 и Тип 6. 
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(Тип 7) Силно разчленена многоъгълна конфигурация със смесено зас-

трояване в състав: съществуващи ЕПЖС с процентно обособено с 

решение на общината окръжаващо пространство, нормативно узаконено в 

последните години; еднофамилни и многофамилни моногоетажни сгради 

със средна и висока етажност. Тук се вписват обслужващи търговски сгра-

ди, бутици и молове, обществено хранене, офис сгради, кантори, банки, 

мултиплекси, кино сгради, игрално домове, казина и т.н. Всички те в състав 

и териториална наситеност са в зависимост от местоположението на ло-

кализацията, в централните части на града, контактните или периферните 

негови зони. Характерно за тях е високата степента на усвояване на меж-

дублоковото пространство на жилищните комплекси, вследствие на което 

са унищожени едроразмерна растителност, детски площадки, спортни иг-

рища и паркови пространства с тяхното подвижно и неподвижно 

екстериорно обзавеждане и дизайн; 

(Тип 8) Тенденция на последното десетилетие е реализацията на рези-

денциални жилищни квартали от затворен тип, с общи и индивидуални 

водни и зелени площи, паркинги, търговско обслужване, спорт, отдих и 

т.н.; 

 (Тип 9) Широко-спектърен сборен тип тотално застрояване на междуб-

локовите и вътрешно-квартални пространства, в които изчезват зеленина, 

спорт и отдих.  Най-големият рецидив на последните десетилетия се ха-

рактеризира с посегателство върху екстериорните права на 

съществуващите обитатели и собственици, груб архитектурен професио-

нализъм и незачитане на междублоковата необходимост от зеленина, 

отдих и спорт (Фиг. 11).  

 

 

Фиг. 11 Смесени конфигурации на междублокови пространства от Тип 7, Тип 8 и Тип 9. 
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Обобщено може да се каже, че до 90-те години на миналия век жилищ-

ните комплекси се структурираха, като отделни райони, микрорайони и 

квартали с централна административна управа за най-големите територи-

ални образувания, главна, събирателна и обслужваща улична мрежа и 

паркинги.Картината се запълва от сгради за здравно обслужване, полик-

линики и аптеки, основно, средно и гимназиално образование, детски ясли 

и градини, специализирани училища, техникуми, читалища, универсални 

магазини и търговски обекти, жилищни групи, структурирани около меж-

дублокови и най-често централно парково пространство за спорт и отдих.  

След 90-те години се появиха нови типове сборно застрояване и меж-

дублокови пространства. В резултат на приватизация, свързана с връщане 

на имоти в жилищните комплекси, основно бивши и нови в контактните и 

периферни райони на града, се стигна до т.н. смесено застрояване от 

ЕПЖС и монолитно строителство в самостоятелни УПИ. Те навлязоха аро-

гантно, агресивно и осезателно в междублоковото пространство за сметка 

на редуцираните и унищожено парково озеленяване, спортни игрища и 

детски площадки.  

Тези процеси, доведоха до обезличаване, ерозия и деградиране на ос-

таналите за обществено ползване части от междублоковите пространства 

като функция, форма, социална, екологическа и естетическа философия, 

същност и културна идентичност. 
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5. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

Поведенческите феномени и техните следствия в междублоковите 

пространства дадоха основание за провеждане на проучване, чрез което 

да се идентифицират точно и ясно потребностите/проблемите на обитате-

лите – посредством прилагане на три форми на допитване: 

1) Теренни и дълбочинни интервюта, с живущи около обектите на 

изследване, проведени през 2015 г. на база отворени въпроси, 

структурирани по оста минало – настояще – бъдеще, с цел отчи-

тане устойчивостта на нагласите на респондентите във времето 

[4]. 

2) Интервюта „лице в лице“ с представители на бизнеса около обек-

тите на изследване и с експерти от НПО, работещи в областта на 

екологията, енергийната ефективност, културата и образование-

то – 2015 г.; Интервютата бяха проведени и обобщени на терен 

от доц. Иван Евтимов и гл.ас.д-р Лилия Сазонова. Ръководител 

на екипа беше гл.ас.д-р Вяра Ганчева, която направи и анализ на 

допитването в интернет. 

3) Широко допитване в интернет чрез специално създаден за про-

екта сайт 2015-2017 г. (http://blockareas.bg/), проведено на база 

„затворени въпроси“, с цел отчитане в широк аспект моментното 

състояние, служещо за коректив на теренното локално допитване 

[5]. 

Чрез съчетаването на обективни и субективни данни, вътрешни и външ-

ни оценки, количествени и качествени методи на анализ беше очертано 

състоянието на междублоковите пространства. Отчетени бяха както чо-

вешкият фактор при определянето на градоустройствени решения, така и 

културният аспект при обяснението на т.нар. „самоделни решения“.„Чрез 

сравнителен анализ между предмети на народното творчество и елемен-

тите на двора на възрожденската къща от 19 век, е развита тезата, че 

съвременната самоделна паркова архитектура е имитация на иконизира-

ните къща и двор на българското Възраждане. Двойниците на асмата, 

пейките с маса, цветарниците, оградите, наподобяват визуалния регистър 

на двора от Възраждането, който не е света, който ни заобикаля, а създа-

дения чрез българската литература, медийте и туристическата индустрия. 

В „колективното несъзнавано”, от където създателят на самоделките чер-

http://blockareas.bg/
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пи своята образност, съществува една друга архитектура - пасторален 

рай, който се пресича със заобикалящата архитектура на панелните комп-

лекси в определени места“ [6].  

Установи се също, че резултатите от интернет допитването в периода 

август 2015 – ноември 2017г., се припокриват почти напълно с отговорите 

и резултатите от теренните допитвания в междублоковите пространства, а 

именно:  

 На въпроса „Оценявате ли междублоковите пространства на па-

нелните комплекси като занемарени?“ са отговорили 524 души, 

от които с отговор „да" – 502 (95,8%), с „не“ – 17 (3,2%), с „не мо-

га да преценя“ – 5 (1,0%); 

 На въпроса „Паркира ли се върху нерегламентирани места около 

блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?“ са отгово-

рили 508 души, от които с отговор „да“ – 473 (93,1%), с „не“ – 28 

(5,5%), с  „не мога да преценя“ – 6 (1,4%); 

 На въпроса „Оценявате ли озеленените площи около блоковете 

като добре поддържани?“ са отговорили 503 души, от които с от-

говор „да“ – 27 (5,4%), с „не“ – 458 (91,1%), с „не мога да преценя“ 

– 18 (3,5%);  

 На въпроса „Оценявате ли междублоковите пространства като 

чисти?“ са отговорили 497 души, от които с отговор „да“ – 26 

(5,2%), с „не“ – 451 (90,7%), с „не мога да преценя“ – 20 (4,1%); 

 На въпроса „Оценявате ли осветлението около блоковете като 

добро?“ са отговорили 498 души, от които с отговор „да“ – 65 

(13,1%), с „не“ – 401 (80,5%), с „не мога да преценя“ – 32 (6,4%).  

 На въпроса „Има ли достатъчно места за социални контакти (за 

спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?“ са отгово-

рили 428 души, от които с отговор „да“ – 74 (17,3%), с „не“ – 334 

(78,0%), с „не мога да преценя“ – 20 (4,7%). 
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От приложените форми на допитване и последващи анализи, могат да 

се идентифицират три групи проблеми за обитателите: 

1) Носталгия към миналото – елементи на самоделната архитекту-

ра (без предоставени законови възможности за съучастие – 

липса на овластяване); 

2) Загриженост за настоящето – недостатъчно внимание към под-

държането на междублоковите пространства (озеленяване, 

чистота, осветление, сигурност) и недостатъчност на места за 

социални контакти; 

3) Поглед към бъдещето – готовност за съучастие в инициативите 

за ревитализиране на междублоковите пространства. 

Изводът е необходимостта от ревитализация на запустелите простран-

ства в панелните комплекси е необходимост от трансформативна 

иновация, свързана не просто с преобразуването на физическата среда, а 

със създаването и развитието на общност [7]. 
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6. ВАРИАНТИ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО РЕВИТАЛИЗИРАНЕ [1] 

Ревитализацията има за цел не само да неутрализира излъчваната от 

средата негативна енергия, но и да възвърне самочувствието, вътрешния 

център на контрол на жителите на панелните комплекси. 

Обобщено, може да се каже, че са необходими незабавни мерки за раз-

решаване на дефинираните проблеми чрез вземане на законови решения, 

насочени към един от трите възможни териториално-устройствени вариан-

та. 

Първи вариант – отчуждаващ  

Да се детерминират и резервират при доказано законова необходимост 

съществуващи и прилежащи към тях нови терени за УПИ, главна събира-

телна и обслужваща улична мрежа, инженерни системи, мрежи и 

съоръжения, едропанелни жилищни сгради и сградни структури. Междуб-

локовото пространство извън законово определените за горепосочените 

обекти и техни граници се придава изцяло и равностойно разделено спря-

мо разгънатата площ на прилежащите сгради и сградни структури, като 

основа за формиране и проектиране на нови квартални УПИ. В тях грижа-

та за благоустрояване, озеленяване, поддържане и експлоатация става 

задължение единствено на собственици и обитатели. 

Втори вариант – приобщаващ  

След приватизацията и реализацията на нови улични мрежи и инже-

нерни съоръжения) междублоковото пространство се разпределя, както 

следва: към всяка сграда и сградна структура се придава минимален про-

цент от прилежащото междублоково пространство към улиците и четирите 

сградни фасади, като сградна собственост за озеленяване, цветни парте-

ри, пейки, навеси и др. за общо сградно ползване. Останалото 

пространство остава общинска собственост, а общината инициира учредя-

ване на съвместно квартално сдружение в състава община-собственици-

обитатели за устойчиво еко и бизнес развитие, реновация и обновяване на 

полифункционално парково пространство за пълноценен спорт и отдих. 

Трети вариант – смесен  

Смесеният съчетава първите два, като собственост, експлоатация, бла-

гоустройство, поддържане и управление. Допълнението е в реализацията: 
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като първи етап след изясняване и планово отразяване на собствеността 

се осигуряват необходимите площи за развитие и изграждане на техничес-

ката инфраструктура с акцент върху допълването с нови улици и подземни 

и надземни паркинги и гаражи. На второ място се осигуряват при нужда и 

планират терени за нови сгради, дострояване на съществуващи детски 

градини, училища, здравни обекти и такива  на културата. На трето място 

се осигуряват планово терени за спортни игрища, детски  площадки, къто-

ве за тих отдих и др. Въпреки че те са обект на комплексен интегриран 

план за сградна реновация и развитие, парково устройство, обществено 

вътрешно квартално обзавеждане и дизайн с акцент върху осигуряването 

на културната идентичност за дълголетно присъствие на обитаеми при-

родни и материални структури от минало, настояще и бъдещо развитие на 

жилищния комплекс като аналогия на културна идентичност на градския 

център, неговите стари квартали и града като цяло, а от друга страна вър-

ху повишаването на неговите енергийна ефективност, екологичен 

стабилитет и устойчиво развитие. 
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7. ПРИОРИТЕТИ ЗА УСТОЙЧИВА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ  

По текст на проф. Стефчо Димитров 

От направените териториално-устройствени и социо-антропогенни изс-

ледвания (време-пространствени) върху физическата среда и поведението 

на нейните обитатели се определят шест приоритета – репери, насочени 

към целесъобразното ревитализиране на междублоковите пространства.  

Приоритет 1 „Стартово състояние на средата“ 

Приоритетът е свързан с началото на процеса на обновяване, диагно-

зата и прогноза за развитие на междублоковата среда и всички нейни 

градоустройствени компоненти. 

Стартовият статус гарантира действен отговор на въпросите ,,Кога?,  

Къде?, Какво? и Как?” да се локализира и устрои така, че да се рентира и 

да отговори действително на необходимостта от ревитализация на меж-

дублоковите пространства, тяхното развитие, допълване, обогатяване и 

препейзажиране с нови конфигурации, елементи, обекти и съоръжения, 

които да повишат нейните висококатегорийни стандарт, стабилитет, прив-

лекателност, междусъседски, квартален и екстериорен интерес за контакт 

и ползване. 

Приоритет 2 ,,Ревитализация, взаимно допълване и висококатего-

рийно обогатяване на средата” 

Той е свързан с необходимите осъвременяване, реконструкция и до-

развитие, препейзажиране и усъвършенстване на парковото, игрално и 

спортно стационарно обзавеждане и дизайн. Това на практика означава 

ново устройство и строеж в допълнение на съществуващото и тяхното 

обогатяване със съвременно технично оборудване, реконструкция и нов 

строеж на детски и младежки обекти и съоръжения както и такива за въз-

растни и инвалиди с облекчен достъп до тях и трайно гарантиран интерес 

на ползване.  

В него се търси определен синергичен ефект от съвместна дейност, со-

циални и общочовешки контакти, спорт и отдих, както и необходимото 

целенасочено коопериране на инвестиции, финансови материали и техни-

чески ресурси, гарантиращи взаимен многопластов иновационен интерес, 

широкоспектърна реализация и задоволеност, многофакторна експлоата-
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ция, периодично обновяване и устойчиво развитие [8]. 

Приоритет 3 ,,Технологичен трансфер” 

Той е свързан с така необходимия за устойчивото развитие мултипли-

циращ ефект от иновационно преструктуриране, разширяване, обновяване 

и усъвършенстване на общоградските системи. От друга страна той гаран-

тира качественото прилагане на резултатите от политиките и 

реализираните пилотни разработки и в други междублокови пространства, 

жилищни комплекси и общоградски съсредоточия за спорт и отдих. 

Приоритет 4 ,,Управление на риска” 

Управлението на риска в обновяването на междублоковите пространст-

ва е свързано с неговата идентификация като процес и степен на заплаха, 

чието преодоляване изисква извеждането на възможни сценарии за него-

вото редуциране и превантивно стопиране. Като възможни рискове в 

изследването направление се очертават: управленският, финансов, ин-

формационно-спекулативен, екологически, социално-културен и политико-

променлив контекст на процеса и предприетата архитектурно-строителна 

операция, както и техните адаптивни възможности и гъвкавост от основно 

взети решения. Ефективното управление на риска е в тясна взаимовръзка 

с наличието на публично-частно партньорство, законово-правна осигуре-

ност, обществена информираност, гъвкавост и периодичен контрол. 

Приоритет 5 ,,Управление на междублоковата среда” 

Той е свързан с подготовката и интердисциплинарното разработване на 

проект за ревитализация и неговата реализация, контрол и експлоатация 

на новосъздадена среда и включва всички дейности свързани с проекти-

рането, реализацията, експлоатацията и управлението, осигурени с 

необходимите човешки, природни, антропогенни, финансови, информаци-

онни, технологични и териториално-времеви ресурси. Всичко това е 

обвързано с подписване на договор за публично-частно партньорство, ко-

ето да инициира заявени намерения за ревитализация, доизграждане и 

нови реализации в междублоковото пространство. На тази основа се обя-

вяват намеренията, заданието за проектиране и сроковете за изпълнение, 

като същевременно се провежда анкета и широкообхватно обсъждане за 

очакваните резултати [9]. 
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Приоритет 6 ,,Устойчив микрополис” 

Той се основава на гарантираното висококачествено проектиране, изг-

раждане, експлоатация, периодична актуализация и обновяване, на 

създадената висококатегорийна, културно идентична и енергоефективна 

среда, която образно може да се отнесе към категорията „устойчив мик-

роград в града“. Той рефлектира пряко в необходимото активиране на 

градската динамика на развитие като взема предвид общинските и граж-

данските интереси и инициативи исъчетава основните архитектурно-

градоустройствени постановки на проекта с политиките за неговата реали-

зация, експлоатация и управление. Тази реализация гарантира силен 

икономически, финансов и екологичен ефект и стабилитет, възстановява-

не на културно-историческата идентичност на комплекса и съпричастност 

на обитателите към нея, провокира спортно-развлекателното оживление, 

доразвива неговия социално-контактен потенциал и изявява новосъздаде-

ния архитектурно-градоустройствен образ в сигнал за своеобразно градско 

присъствие. 
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II. УСТОЙЧИВОСТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

Основанията за избора на устойчивото развитие като мета-модел са в 

разбирането, че междублоковите пространства са сложни системи. Тетър-

сят своя баланс както в  цялото, така и в подсистемите - между екология, 

икономика и социални структури, за да се решат отдавна натрупани проб-

леми. 

Устойчивата визия за града, от своя страна, очертава теоретичен тери-

ториален модел, който съчетава многосекторния подход – четирите 

измерения/сектори (екологичен, икономически, социален и културен), с 

междугенерационния подход – „петото измерение“ (да увеличаваме 

шансовете на нашето поколение без да подлагаме на риск шансовете и 

възможностите на следващото поколение).  

Моделът описва взаимните връзки и зависимости както в темпорален, 

така и в пространствен план, образувайки т.нар време-пространствен мо-

дел – хронотоп на ревитализацията. 

1. МОДЕЛИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА И ПРОСТРАНСТ-
ВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ  

Отвореността на градската система трябва да бъде основен критерий 

за определяне на устойчивостта. Ако градът е безразличен към влиянието 

си върху други системи, то той се превръща в неустойчив град. Правилна-

та посока, която трябва да поемем е превъзмогването на всички проблеми 

чрез интелигентното и устойчиво управление на земните ресурси. Защото 

ако погледнем на града като на глобална и огромна екосистема, която рас-

те и се адаптира и която се нуждае от всичко жизненоважно, за да оцелее, 

то нашите идеи за пространство ще се изменят драстично. Това ще позво-

ли на града да функционира като развиващ се интегриран организъм 

вместо като статична структура.  

Моделирането на един процес може да започне както отдолу-нагоре, 

така и отгоре-надолу. Отчита се, че устойчивите процеси са смесените, 

тези, които стартират и продължават във времето като смесени, едновре-

менно отгоре и отдолу. 
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В този смисъл отчитаме като най-подходящ третия вариант за целесъ-

образно ревитализиране (смесен). 

Устойчивостта е свързана с дългосрочни подходи, като ползите, осигу-

рени от политиките за пространствено развитие, имат дългосрочен 

характер и не трябва да са в разрез с други обществени политики и сек-

торни действия.  

В Ръководните принципи на европейската политика за пространствено 

развитие са определени четири елемента на териториалната устойчивост 

като към икономическата, социалната и екологичната устойчивост, е доба-

вена и културната устойчивост.  

Нещо повече - участието на членовете на общността в целия процес на 

урбанистично планиране- от вземането на решения  до реализирането на 

дадена стратегия, е ключово условие за изграждането на социално и прос-

транствено устойчива, хармонична и жизнена градска среда, както и за 

консолидирането на самата общност.  

Представителите на местното управление следва да боравят със зако-

нодателната рамка и регулаторните механизми, чрез които да балансират 

инициативите на инвеститори и бизнесмени в интерес на жителите. Изпол-

зването на предимствата на публично-частното партньорство в 

урбанистичните стратегии за обживяване (ревитализиране) на малките 

публични места би допринесло за развитието на градската устойчивост. 

По-долу ще представим теоретични постановки за устойчивостта, които 

ни позволяват да изградим модел на междублоковото пространство (МБП) 

като многофункционално споделено пространство. 

За датския архитект Ян Геел [10] при създаване на градове, съответно 

на публични пространства, най-важен е публичният живот; след това идват 

пространствата и най-накрая са сградите. Публичните пространства са 

онзи елемент в градската среда, който определя нейната жизненост и 

привлекателност. Най-важен фактор са хората и всички пространства 

трябва да насърчават дейности, чрез които обитателите на града да пре-

карват време в тях. Една от най-значимите критики на Геел е насочена към 

принципите на модернистичното планиране, в което фокусът е към инди-

видуалните сгради и пълното отричане на градските пространства, както и 

фаворизиране на автомобила пред пешеходния, велосипеден и общест-

вен транспорт, което води до „дехуманизиране“ на градовете. 
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В едноименната си книга „Градове за хората“ Ян Геeл [10] определя 12 

качествени критерии за създаване на град на нивото на човешкия поглед 

(city at eye level): 

 Защита: 1) защита от пътни произшествия и инциденти – чувство 

за безопасност; 2) защита от престъпления и насилие – чувство 

за сигурност; 3) защита от климатични и антропогенни фактори – 

вятър, сняг и замърсяване; 

 Комфорт: 4)пространства  за вървене; пространства за стоене; 

пространства за седене и продължително прекарване на време; 

5) възможност да виждаш; 6) възможност да говориш и слушаш; 

7) възможности за игра и физически активности; 

 Удоволствие/наслада:  8) човешки мащаб; 9) възможност да се 

наслаждаваш на позитивните аспекти на климата; 10) добър ди-

зайн; 11) материали и 12) детайли. 

Мануел де Сола-Моралес определя идеята за публичното пространство 

като способност на „градските материали“ да изразяват граждански, есте-

тически и социални значения, така че публичните пространства да бъдат 

материален израз на градското. Публичното пространство, продължава 

той, съчетава „градски неща“ и физически материали, създаващи чувство 

за град. 

Това, което отличава разбирането на Сола-Моралес [11] за публичното 

пространство като съчетаващо социални, икономически, политически и 

функционални характеристики, е, че то се налага като материален факт, 

субстрат, свързващ материя и идея.  

Подходът на Сола-Моралес  се определя като идея за правене на архи-

тектура на ниво терен, в която се размиват границите на отделните 

собствености и се търси материалният израз на „правене“ на пространст-

во. 

Съвременното разбиране за публичното пространство е, че то трябва 

да е включващо (inclusive), а не изключващо (exclusive), и да дава възмож-

ност за изява на политическите, социалните и икономическите 

разнообразия на различните обитатели. Затова е важно хората и техните 

нужди да бъдат в основата на материализирането на публичното прост-

ранство като артефакт. 
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“Урбанистичната теория на архитекта Рем Кулхаас, която е прило-

жена за пръв път при анализа на панелните комплекси в София върху 

формирането на методиката заслужава внимание. В книгата на Кулха-

ас „S, M, L, XL” [12] авторът разграничава размерите в градската среда 

като представя свои проекти и есета върху града и архитектурата, 

организирани в изброените степени: S (малки), M (средни), L (големи) и 

XL (много големи). 

За да се определят количествените параметри на квартално прост-

ранство в панелния комплекс са изведени четири типа дистанции 

започващи от всеки вход на панелния блок. Това са S, M, L, XL, като са 

зададени метрични и времеви стойности на всяка от тях . Прието e, че 

за 1 час пешеходец изминава средно 4 километра или за 15 мин. 1 км. 

Изчисленията довеждат до резултата, че за 1 мин. се изминава 66 

метра. 

Оттук могат да се дефинират четири разстояния: S=100 м за вре-

метраене 1.5 мин; М=200 м за времетраене 3 мин; L=400 м за 6 мин; 

XL=800 м за 12 мин. Тези разстояния/мащаби са отчетени по-долу при 

разработването на отворената модулна система” [6]. 
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2. ХИПОТЕЗА 

В теоретично отношение предпоставката, от която тръгва изследването, 

е конструкцията на Пиер Бурдийо за връзката между физическо и социал-

но пространство. По-точно тезата, че социалното пространство 

(структурата на отношенията между различните видове капитали) се обек-

тивира във физическото пространство, което се представя като 

“разпределения на различни видове блага и услуги, както и на достъпа на 

групата актьори до тях, в зависимост от физическото им разположение” 

[13]. 

С оглед на разполагането на капитали се увеличават или намаляват 

шансовете на достъп до тези блага и услуги. С други думи, изследването 

на структурата на физическото пространство позволява реконструиране на 

социалната структура, обективирана в него.  

Отивайки по-далеч, тук предпоставяме, че конструирайки физическо 

пространство и увеличавайки достъпа до блага и услуги, т.е. като го реви-

тализираме/социализираме, увеличаваме не само физическия, но и 

социалния капитал. 

Така, следвайки Теорията на счупените прозорци на канадския социо-

лог Малкълм Гладуел, представена в книгата му „Повратна точка” [14], 

можем да предположим, че възстановявайки междублоковите пространст-

ва можем да ревитализираме общността. Предпоставка на по-нататъшния 

анализ са обобщените резултатите от първия етап на изследването на 

междублоковите пространства в панелните комплекси.  

Те ни дават основание за следните заключения: 

 Комбинацията от урбанистични, социологически, икономически и 

културно-антропологични методи разкрива, че междублоковите 

пространства заемат не просто физическата, но и социалната, 

икономическата, културната и екологичната периферия на пост-

социалистическия град. Разположени в панелните комплекси на 

градовете, в най-маргинализираните, т.нар. „необлагодетелства-

ни квартали“, те образуват своеобразни гета; 

 Логично следствие от моноцентричния модел на  разрастване на 

градовете, който в дългосрочен план превръща панелните комп-

лекси в  „градски спални“, са именно, обедините в мрежа 
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занемарени междублоковите пространства. Днес те са символи 

на отчуждението, нелицеприятни „задни дворове“, „ничия земя“, 

джобове на бедността“; 

 „Периферният град“ – панелният комплекс, има своя периферия 

– междублоковите пространства (МБП). В тези публични – общо-

достъпни, но не и общи в социално-психологически смисъл, 

пространства,  общото благо е загърбено.  Поради това те не са 

„публични пространства" в точния смисъл на думата. Това гаран-

тирано „осигурява“ лошо качество на живота, заради липсващите 

придружаващи услуги, удобства и недоизградената инфраструк-

тура за обитателите. 

Изводът, който можем да направим е, че в „периферията на перифери-

ята“ се наблюдава акумулиране на неравенства – социални, 

икономически, екологични и културни. Те водят до пространствена сегре-

гация, до натрупване на отрицателни ефекти и проблеми със социалното 

включване на обитателите на комплексите [15].  

Така например, културно-антропологичният анализ на междублоковите 

пространства показа ясно, че неглижирането на значението им на  обще-

ствени места, които допринасят за изграждането на общностна 

идентичност, има неблагоприятни последици в индивидуален и в обще-

ствен план. То е илюстрация на разпадащи се общности и на т.нар. 

„аморален фамилизъм“3.  

Интегрирани, събраните и обработени интердисциплинарни – количест-

вени и качествени, субективни и обективни, външни и вътрешни оценки, 

доказват хипотезата за акумулиране на различни видове уязвимости – со-

циална, културна, икономическа и екологична.  

Следователно, налице са аргументи, които ни дават основание да гово-

рим за „множествена уязвимост на обитателите в МБП“, следствие 

на акумулирането на неравенства. Целта е ревитализация, респ. реализа-

цията на системна промяна – постигане на устойчиви и жизнеспособни 

МБП.  Управлението на градската промяна в тази връзка включва както 

 
3
Антропологът Едуард Бенфийлд (Banfield) използва това понятие през 1958, за 

да опише определен тип поведение, присъщо за разпадащите се традиционни общности, 

които не успяват успешно да се модернизират. Това е начин на мисленне, при който 

всички значими социални връзки се свеждат до лоялност в рамките на семейството. 
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планиране, проектиране и визуализиране на избраните интервенции, така 

и моделиране на изграждането на общност (вж. Раздел III и Раздел IV). 

Теоретичната теза на подхода е, че, за да ревитализираме междубло-

ковите пространства  

трябва да обърнем процеса на натрупване на неравенства в 

процес на акумулиране на предимства – екологични, социални, 

икономически и културни.  

Ето защо за ревитализацията на МБП е необходима трансформативна-

та иновация. Тя изисква комбинация от пространствени, социални и 

икономически промени, респ. необходимост от разработването на интег-

риран подход за градско обновление.  
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3. КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА НЕРАВЕНСТВА 

Преосмислянето на моделите за градско планиране и създаването на 

нови механизми е изправено пред сериозни предизвикателства: загуба на 

природни ресурси в градовете, социална поляризация, задръствания и 

замърсяване на въздуха, комерсиализация на историческите дадености и 

загуба на идентичност, упадък и загуба на публични пространства или 

липса на достъп до такива на голяма част от хората. 

За преодоляването на въпросните предизвикателства, на първия етап 

от научно-изследователския проект беше избран интердисциплинарен 

подход. На основата на дефиницията на МБП чрез териториално-

устройствен, правно-икономически, финансов и социално-антропологичен 

анализ бяха идентифицирани проблемите в междублоковите пространст-

ва. Използвани бяха емпирични – количествени и качествени 

урбанистични, финансово икономически, социологически и културно-

антропологически методи (Раздел I).  

С последователни итерации за изследване бяха избрани най-

необлагодетелстваните части на панелните  комплекси на София, където 

има най-тежки проблеми със социалното и пространственото включване. 

Обобщен анализът на градското пространство, който  предшества ур-

банистичното планиране по-нататък, констатира следното състояние на 

МБП и съседните едропанелни жилищни сгради в съответния имот: 

 нееднороден социален статус на обитателите; 

 неглижиране и значителна незаинтересованост на обитателите 

от околните; 

 жилищни блокове към естетиката на пространствата; 

 безстопанственост по отношение алейните настилки и градинска 

мебел; 

 отсъствие на ефективно осветление, кошчета за смет, битови и 

архитектурни паркови елементи и т.н.; 

 нецелесъобразно, кампанийно поддържане на тревните площи и 

дървесно-храстовата растителност и цветята; 

 хаотичен и непланиран строеж на търговски обекти; 

 нараснали прояви на антисоциално поведение, престъпност и 



 
 

II. УСТОЙЧИВОСТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

37 

 

вандализъм; 

 нараснало усещане за несигурност и санитарно-хигиенна безо-

пасност; 

 неосъзнати, но категорично различни виждания на обитателите 

относно бъдещото развитие на квартала; 

 силно ограничено използване по предназначение на тези прост-

ранства за отдих на майки с малки деца, по рядко пенсионери и 

много рядко ученици. 

Както културно-антропологичните, така и социологическите изследва-

ния, реализирани в рамките на проекта, доказаха, че всичко изброено по-

горе води до натрупване на неравенства, до отчуждение и конфликтност в 

социалната среда [16].  

Така комбинацията от занемарени зелени площи и отдалеченост от об-

разователна, социална и културна инфраструктура - училище, детска 

градина, социално заведение, културен център, читалище или каквато и да 

е друга форма на социална инфраструктура,  води до липсата на каквито и 

да е възможности за развитие на интензивни социални контакти между 

обитателите на панелните комплекси. На практика единствените места, 

където хората могат да се срещнат са коридора на етажа, асансьора и 

входното предверие на блока, евентуално пред блока, където безразборно 

са паркирали автомобили... и където нерядко възникват съседски напре-

жения и междуособици. 

По този начин, средата в МБП не дава възможност на своите обитатели 

да развият каквато и да е форма на пълноценен и удовлетворяващ общес-

твен живот. Напротив, предразполага развитието на редица негативни от 

обществена гледна точка тенденции. Непознаването на Другия, съчетано с 

чувството за собствената анонимност, пораждат силни тенденции към 

асоциално поведение, отчуждение, незачитане на правата и потребности-

те в общността.  

Жителите на подобен квартал много трудно биха могли и да се обеди-

нят около обща кауза и много трудно биха подели каквато и да е форма на 

гражданска инициатива. Непознаването на околните, също така, е и удоб-

на атмосфера за развитие на антиобществени прояви и засилва 

вероятността за кражби, влизания с взлом и др. 
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Ревитализацията, следователно означава изграждане на устойчиви и 

жизнеспособни МБП. Тя изисква не просто обновяване на занемарените 

пространства в панелните комплекси, но и генериране на трансформатив-

на иновация. Нейната цел е постигане на високо качество на живот на 

обитателите, подобряване на благосъстоянието им.  

Иновацията, следователно, е свързана както с концепцията за преобра-

зуването на физическата среда, така и с решаването на твърде сложна 

задача – създаването на общност чрез архитектурно-урбанистични похва-

ти и чрез устойчиви във времето решения за  пространството, за 

общността и за ресурсите. 

Акумулирането на неравенства в МБП на периферните райони увели-

чава пространствената сегрегация/гетоизацията и изолацията на 

обитателите. Обяснението е, че именно в резултат на натрупването на 

множество разлики и отклонения в многообразните функции на социална-

та структура, там се акумулират здравни, социални, икономически, 

екологични и културни рискове.  
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4. ИНТЕГРИРАНА ИНТЕРВЕНЦИЯ В ОБЩ ИНТЕРЕС 

Оценката за напредъка на ревитализацията включва субективни и обек-

тивни измерители, количествени и качествени, външни и вътрешни оценки 

– напр. подобрено качество на живот в здравословна среда, сигурност за 

възпитание, образование и взаимопомощ. Субективните чувства на удов-

летвореност и усещане за щастие, също са признак за успешно 

о(б)живяване на пространството. 

За създаване на модела, ревитализацията на МБП е разгледана в кон-

текста на оценката на потенциала за гъвкавост, регенерация, „отворени 

иновации“, вкл. културни, социални, икономически и екологични – напр. за 

енергопреобразуване, за енергопотребление и/или за развитието на креа-

тивни и рекреативни индустрии.  

Обмислянето на инвестирането в областта на екоиновациите, екосис-

темните услуги и устойчивата енергия, както и в областта на креативните и 

рекреативните индустрии, изисква вземането предвид на специфичните 

силни и слаби страни на местния потенциал на общността и на заинтере-

сованите страни4.  

Важно е също да бъдат намерени практически решения за разделяне 

на икономическия растеж от влошаването на околната среда. Нека не заб-

равяме, че МБП са структурен елемент на Зелената система на София. 

В това отношение значими фактори са енергийната ефективност, енер-

гонезависимите сгради, електромобилите и увеличаването на дела на 

енергията от възобновяеми източници, както и изграждането на най-

новите системи за управление – т.нар. „умни“ енергийни мрежи (Smart 

Grid). 

Иновацията е в сърцевината на усилията за промяна на икономиката и 

обществото на Европа в посока към едно ресурсно ефективно и нисковъг-

леродно бъдеще. Естествено – осъществяването на иновации за устойчив 

растеж изисква холистичен подход и дългосрочни перспективи. Фокусира-

нето върху трансформативна иновация при ревитализиране на МБП 

 
4 Напр. новата платформа „София - зелена столица“ обединява експерти и НПО с цел 
превръщането на София в Еко град / Зелена столица. Участват „Био Град София“, Го-
ричка, Българска Фондация Биоразнообразие, Асоциация на Парковете в България, 
Фондация за околна среда и земеделие, Група Град и др. Подобна е и структурата на 
„Визия за София“ - https://vizia.sofia.bg/ 
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изисква участието на ключови заинтересовани страни във всички фази от 

проектирането на политика, до мониторинга и оценката. 

В обобщение, междублоковите пространства са ресурс, който може 

да се развие чрез съчетаването на устойчив, приобщаващ и интели-

гентен растеж, по-конкретно, чрез включването му в стратегии за 

изследвания и иновации, подготвящи превръщането на София в „умен 

град“.  

В едноименната си книга „Великите улици“ Джейкъбс посочва, че освен 

да отговарят на утилитарни цели, улиците всъщност са най-важният еле-

мент на системата от публични пространства в един град. Разглеждайки 

редица примери от цял свят, критично сравнявайки и анализирайки отдел-

ните компоненти на физическата среда, Джейкъбс определя следните 

основни критерии за това една улица да бъде “велика”[17]: 

 първо и най-важно великите улици трябва да създават и укреп-

ват местните общности – трябва да улесняват взаимодействието 

между хората.  Необходимо е да са достъпни за всички, да бъдат 

разпознаваеми и да позволяват лесна ориентация. В тези улици 

трябва да е възможно да се срещаш с най-различни хора, от 

различна религия, раса или възраст. Те трябва да са място, в ко-

ето да искаш да прекараш свободното си време, да живееш, да 

работиш, да играеш или просто да се събираш с хора; 

 великите улици са комфортни и сигурни. В летните дни те трябва 

да осигуряват сянка и да бъдат по-приятни за прекарване на 

време. Същевременно те трябва да предпазват от вятър и да са 

сигурни – да позволяват смесване на различни видове превозни 

средства, без никой да се чувства застрашен; 

 великите улици насърчават участието и споделянето. Хората 

спират да разговарят; седят; гледат и са част от цялото „случва-

не“ на живота. Улиците дават възможност на хората да бъдат 

част от различните събития и демонстрации, както и да участват 

в тяхната поддръжка; 

 великите улици са тези, които могат да бъдат запомнени. Те ос-

тавят силно и трайно положително чувство. Мисълта за дадена 

улица всъщност дава възможност за пресъздаване на характера 

на целия град и на място, в което искаш да се завърнеш. 
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Съчетаването на всички изисквания за устойчивост при ревитализира-

нето на МБП не може да бъде случаен акт, а по-скоро внимателно 

комбиниране на различни елементи на физическата среда за преобразя-

ване на публичното пространство чрез умело изработен проект.  

Комбинирането трябва да се основава на зачитане на миналото, рес-

пект към бъдещето и познание за настоящето.  

Неслучайно Умберто Еко предполага съществуването на архитектура 

на конотационни лексикоди, основана на културни конвенции и културно 

наследство на определена ера или група. Така че всеки архитектурен стил 

е израз и продължение на мирогледа и нагласата, която доминира в опре-

делен момент от времето [18]. 

Ако перифразираме това, което казва Джейкъбс, и приложим думите на 

Еко към проблематиката за МБП, тогава ще се убедим, че устойчивостта 

означава не просто спиране на деградацията, а и процес на непре-

късната ревитализация (регенерация) –  осигуряване качество на 

живот за както за настоящите, така и за бъдещите поколения.  

4.1. МЕЖДУГЕНЕРАЦИОНЕН АСПЕКТ  

Форсайт прогнозирането на общностно развитие определя идентич-

ността на една общност в три измерения – идентичност с миналото, с 

настоящето и с бъдещето. В този смисъл за културната идентичност на 

обитателите, свързани с междублоковото пространство, значение имат 

както паметта на/за мястото, така и настоящият имидж на квартала, а съ-

що и визията за бъдещето му. 

„Предметите на народното творчество в междублоковите пространства 

на панелните комплекси в София носят естетиката и са част от българския 

национален разказ. Въпреки че предметите не са продукт на лицензирани 

архитекти и монтирани по писаните правила за проектиране и поставяне 

на предмети в публични пространства, те са безмълвно приети от Столич-

на община и не се санкционират. Въпреки че визията им намеква за 

изостаналост, доколкото носят естетиката на двора от ХІХ в., предметите 

на народното творчество не са странни или дразнещи за обитателите от 

общността. В нейната обикновенност, самоделната паркова архитектура е 

почти невидима за външния за съседската общност посетител. 

Обитателите на панелните комплекси обогатяват чрез техните само-
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делни паркови елементи градската среда около блоковете с колективни 

емоционални преживявания на празничност и възторг в ежедневието. Ас-

мите, като своебразни триумфални арки пред входовете на панелния блок, 

дефинират сценарии на празник, когато всеки от жителите на входа мина-

ва под асмата, излизайки и влизайки от къщи. Масите и пейките канят 

съседите за среща, за разговори, за емоция на радост и сплотеност. 

Идентичността на софиянци се реализира чрез естетизиране на място-

то, което не означава непременно разкрасяване, а създаване на мрежи от 

места в панелните квартали, които създават положително емоционално 

преживяване. Паметта от социалистическото близко минало, представена 

в архитектурното наследство на модернизма, е блокирана. Тя е заместена 

от самоутвърждаващия разказ на Българското възраждане от ХІХ в“[19].  

В миналото занемарявани от жителите и пренебрегвани и подценявани 

от градските власти, днес, на фона на глобалните промени в климата, 

междублоковите пространства могат да бъдат разглеждани като споделе-

ни пространства, фрактални пространства, фокусни точки, които 

поддържат гръбнака на градовете и свързват зелените коридори в тях. 

Ревитализираните междублоковите пространства в София, разбирани 

като споделени пространства, трябва да са достъпни, полезни и приятни. 

Те могат не само да потребяват, но и да пестят енергия, да осигуряват не-

обходимия комфорт (за отдих, контакти и развлечения), да формират 

екологична и естетическа култура, да засилват сплотеността на общността 

и така да насърчават индивидуалното и обществено здраве.  

Независимо дали са паркинги, зелени площи, детски или спортни пло-

щадки, междублоковите пространства имат смисъл за идентифицирането 

на жителите с квартала, защото те са част от общия му имидж. Причината 

е, че адекватното и конкретно проектираното публичното пространство не 

само допринася за подобряване на цялостния визуален характер, но и ук-

репва икономическите дейности и подобрява функционалността на града. 

В съчетание с модерна технология, по-доброто градско планиране на 

междублоковите пространства може да реши много от проблемите, пред 

които са изправени градовете, да предостави повече и по-добри услуги, и 

да доведе до просперитет не само сегашните, но и бъдещите поколения. 

Градската икономика, щастието и благополучието на всеки гражданин – 

собственик или наемател на жилище в района, пенсионер или родител на 
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малко дете, търговец, пешеходец или велосипедист, зависи от преосмис-

лянето  на междублоковите пространства като обществени места, а не 

просто ничии пространства. 

4.2. МЕЖДУСЕКТОРЕН АСПЕКТ 

От основно значение за създаването на устойчиво междублоково прос-

транство (МБП) като ново интеграционно пространство чрез ефективни 

политики, които засягат различни аспекти са: 

 икономическата устойчивост; 

 социалните аспекти и участието на общността; 

 пространственото качество; 

 устойчивостта и енергийната ефективност; 

 наследството и идентичността. 

Интегрирани, всички гореизброени аспекти адресират качеството на ин-

тервенциите както във фазата на проектиране, така и в дългосрочен план. 

Само заедно, те гарантират едновременно социалната достъпност,  ико-

номическата жизнеспособност, културната приемливост и екологичната 

дългосрочност на възможните последици. 

По-специално, когато се дискутира въпроса за качеството, от основно 

значение е да имаме напълно разработена рамка за оценка, която правил-

но да "предвижда" различните въздействия на интервенциите и по-добре 

да се справи с нея в дългосрочна перспектива.  

По-долу е представена схема от изследването USEAct, чиято цел е да 

открие устойчиви градски "интервенции" за повторно използване на неус-

воени или изоставени терени в населените места, вкл. такива с 

историческа ценност. Схемата добре илюстрира необходимостта от ба-

ланс между различни интервенции за постигането на устойчива 

ревитализация (Фиг. 12) 
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Фиг. 12 Схема за градската промяна според 5 

Съчетанието на междусекторния и междугенерационния аспект ни дава 

основание да смятаме, че реализацията на ревитализацията на МБП може 

да стане чрез интегрирани инвестиции. Само ако са мислени визионерски, 

т.е. предварително, с участието на заинтересованите страни, те могат да 

осигурят необходимите условия и предпоставки за устойчиво развитие във 

всички аспекти сега и в бъдеще.  

4.3. ЕТАПИ НА ПРОЦЕСА ЗА РЕВИТАЛИЗИРАНЕ НА МБП 

Ревитализацията на МБП е процес на изграждане на пространство, на 

регенериране на ресурси и на здрава, конкурентна/устойчива общност. 

Процесът на ревитализация може да се реализира само чрез партньор-

ство между заинтересованите страни и трансформативни иновации, чрез 

които да се акумулират предимства  – екологични, социални, икономически 

и културни, които са устойчиви във времето и в пространството.  

 
5
 Базово проучване по проект USEAct / USEAct Baseline Study,  

http://urbact.eu/useact-baseline-study-now-online; (превод на гл. ас. д-р  арх. Д. Попова) 
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Ревитализацията, би трябвало да следва подхода Natural Step за пови-

шаване на качеството на човешкия живот, без да се нарушава 

допустимото натоварване на поддържащите го екосистеми като: 

 се сведе до минимум консумацията на невъзобновяеми ресурси; 

 се ограничи изхвърлянето на отпадъци; 

 се възстановят възобновяемите ресурси. 

Ако приемем, че междублоковото пространство е „ресурс“, а ревитали-

зацията – „действие“, то ето как ще изглежда прехода от изследване към 

интервенция (Фиг. 13): 

Ресурс

Специфични 

цели

Глобални 

цели

Действия

Продукт

Произведени 

стоки и услуги

Резултат

директни ефекти

Въздействие

дългосрочен ефект

Оперативни 

цели

Програмни 

цели

 
Фиг. 13 От цели, ресурси и действия към въздействие за витално МБП 

 

Възстановяването на ресурса „междублоково пространство“ предполага 

отговори на въпросите, върху които би трябвало да се фокусираме в хода 

на ревитализацията: 

 Къде сме?  

 Къде искаме да отидем?  

 Как да отидем там?  

 Как да останем там?  
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Осигуряването на жизненост и устойчивост е непрестанен процес, в 

който най-напред се установява наличието/отсъствието на определени 

физически, социални, институционални или индивидуални характеристики 

на мястото, идентифицират се механизмите и мерките за преминаване 

към следващите желани състояния, както и действията за запазване на 

новото статукво.  

Всичко това неминуемо завършва със завръщане към търсенето на из-

началния отговор: Къде всъщност сме сега? Така процесът стартира и се 

възпроизвежда многократно (Фиг. 14). 

 
Фиг. 14 Опростена схема на процеса за ревитализация на МБП 

Като прилагаме дизайн мисленето [20] 6 към така очертания по-горе 

процес на ревитализация на МБП можем да съчетаем нуждите на хора-

та/заинтересованите страни с това, което е технологично възможно и 

изпълнимо като бизнес стратегия. 

  

 
6
 Първата поява на термина се приписва на американския икономист, психолог и нобе-

лов лауреат Хърбърт Саймън, но е безспорно че в бизнес речника методът навлиза 
масово след популяризирането му от Тим Браун от IDEO  – консултантска компания в 
областта на дизайна, архитектурата и иновациите.  
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5. КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ 

Въвличането на заинтересованите страни на ранен етап от планиране-

то може да доведе до по-силно изразен консенсус по целите и по-голяма 

готовност да се подкрепят решенията. Заинтересованите от решенията 

във връзка с регионалната или местна политика страни могат да включват 

разнородни групи и организации. 

След идентифицирането на заинтересованите страни, важен фактор за 

мобилизирането им/или за неутрализирането им, ако са антиразвитийни 

групи, е изследването на степента им на въздействие върху процеса на 

формиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие. 

Необходимо е да отчитаме не само техните интереси, но и възможнос-

тите им за влияние върху процеса на разработване, изпълнение и оценка 

на политиката. Възможностите зависят от изграждането на мрежи и плат-

форми за сътрудничество между заинтересованите стани. 

5.1. ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

В масовия случай заинтересованите страни са: 

 Гражданите (ползватели и потребители) на МБП; 

 Официалните органи, вкл. сдружения на етажната собственост; 

 Местни организации и заинтересовани групи  

Механизмите за въвличане на така идентифицираните заинтересовани 

страни в процесите на ревитализация на МБП са социален диалог и граж-

данско участие. 

Участието e процес, чрез който заинтересованите страни оказват влия-

ние и упражняват контрол върху инициативите за развитие на обществото, 

върху ресурсите и решенията, които ги засягат. 

Известни са три модела на гражданско участие: 

 Потребителски (изолиращ) – уязвимите групи са представени от 

граждански комитети; 

 Основан на посредничеството на институционализирани органи-

зации – НПО; 

 Пряко гражданско участие.  

Въвеждането и успешно прилагане на нови практики на широк общест-
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вен консултативен процес с предварителна оценка на въздействието от 

дадено устройствено намерение предполага стартиране от етап задание и 

задължително включва етапа, в който се сравняват алтернативи. 

В тази връзка можем да очертаем Стълба на партньорството, която 

се състои от:  

 Информиране: Еднопосочни информационни потоци;  

 Консултиране: Двупосочни информационни потоци и размяна на 

мнения; 

 Сътрудничество: Съвместни действия, при който инициаторът 

кани други групи да се включат в работата, но запазва правото 

си за вземане на решение и контрол; 

 Съвместно вземане на решения: Сътрудничество, при което кон-

тролът върху взетите решения е споделен; 

 Овластяване: Прехвърляне на контрола върху вземането на ре-

шения, ресурсите и дейностите от техния инициатор към 

заинтересованите страни.  

В случая ключово значение за овластяването на ползвателите на меж-

дублоковите прастранства (МБП) имат правата и собствеността, които 

евентуално могат да имат сдруженията за етажна собственост. Тяхното 

овластяване би осигурило жизнеспособност и устойчивост на ревитализа-

цията, защото само ако са ангажирани чрез личния си интерес, 

ползвателите на МБП могат да развиват ревитализацията  като интегри-

рана интервенция от общ интерес. 

5.2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕВИТАЛИЗА-

ЦИЯ 

Казусите на изследване (трите междублокови пространства) бяха иден-

тифицирани на базата на поредица итерации в хода на изследването. 

Впоследствие се направи социално-демографски профил на обитателите 

(около 3000 души) и подробно се проучиха техните нагласи, очаквания, 

възможности и готовност за участие в процеса на ревитализация, т.е. бяха 

определени времево-пространствени проблеми на средата и нейните оби-

татели. 

Оттук се изведоха следните дадености (приоритети), които трябва да 

бъдат отчетени при създаването на конкретните идейни решения за меж-
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дублоковите пространства: 

 Да се създаде и комуникира визия за ревитализирано МБП, която 

включва, а не изключва ползвателите; 

 Да се създаде и комуникира икономически рентабилна, еколо-

гично устойчива и социално справедлива стратегия за 

ревитализация, която да поддържа и развива културната иден-

тичност на ползвателите на МБП; 

 Да се отвоюва МБП от автомобилите7, като същевременно се 

създаде ред при паркирането, който да смени сегашния хаос; 

 Да се формират места за срещи като „крайъгълни камъни“ със 

специфичен, емоционален характер, тясно свързани със суб-

културата, с идентификация на общности и с културната иден-

тичност: напр. Клубове - младежки, пенсионерски, беседка, 

сцена, детска и спортна площадки, кът за домашни любимци и 

т.н.; 

 Да се подобри качеството на градския дизайн – на озеленените 

площи, настилките и елементите на обзавеждането – пейки, 

кошчета за боклук, информационни и декоративни елементи; 

 Да се подобри и подреди събирането на боклука в МБП; 

 Да се освети – алейно и художествено осветление, и подобри си-

гурността на хората в МБП – напр. с видеокамери; 

 Да се даде възможност за активно остаряване на възрастните 

хора – за отглеждане на цветя, за биоградинки – градско земе-

делие; 

 Да се улесни придвижването на велосипедисти, майки с колички 

и хора с увреждания; 

 Да се рехабилитира и благоустрои МБП като се създадат усло-

вия за съвместното му управление. 

 

 

 
7
 Това е цел, елемент и от Визията “Град на хората и за хората” 
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5.3. БАРИЕРИ ПРЕД УЧАСТИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ  

Във връзка с гореопределените конкретни приоритети могат да се очер-

таят основните ограничители при устойчивата ревитализация на МБП: 

 Недостатъчна проученост на конкретни територии и липса на 

мобилизиране на участниците; 

 Липса на необходима конкретика (напр. липса на ПУП и на край-

ни срокове за реституционни претенции), на чиято основа се 

осъществява планирането и управлението на територията; 

 Недостатъчна публична информираност към момента по отно-

шение на визии и планове за ревитализация, което лимитира 

ефективността от прилагането на принципите на партньорство и 

публичност; 

 Недостатъчна ангажираност на ключови заинтересовани страни 

в процеса на ревитализация, вкл. недостатъчна мотивация за 

участие; 

 Проблеми от комуникационно естество между страните, ангажи-

рани в процеса на ревитализацията, вкл. неразбиране и спорове; 

 Дефицит на опит и традиции в прилагането на интегрирания под-

ход в планирането и управлението на МБП, както и в 

прилагането на място на трансформативни интервенции – соци-

ални, културни, екологични и икономически; 

 Прояви на недоверие на гражданите и резервираност на власти-

мащите към процеса на ревитализация, вкл. конфликти за 

ресурси. 

Всички цитирани ограничители могат да се трансформират във възмож-

ности, ако бъдат възприети като рискове, които са идентифицирани, 

степенувани и могат да бъдат управлявани.  

Път за тази трансформация на рисковете във възможности откри-

ваме в лицето на отворените иновации, които очертават референтната 

рамка за ревитализация на МБП. 
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III. ОТВОРЕНИ ИНОВАЦИИ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ  

Отвореността на градската система  e основен критерий за определяне 

на устойчивостта. Тази постановка, заедно със събраните данни, теоре-

тичният модел и анализът дотук ни насочват към извода, че синергията, 

необходима за ревитализация на МБП, изисква едновременно осъществя-

ване на три научно-приложни задачи: 

 Ревитализиране на пространството: насърчаване на ефектив-

ното използване на природни и изградени ресурси, отговарящо 

на екологичното измерение на устойчивостта, доколкото МБП са 

репери на Зелената система на града. Фокусът е също така и 

върху социалите, културните и икономическите функции на сре-

дата, доколкото в маргиналните МБП те са пренебрегнати; 

 Ревитализиране на общностите: утвърждаване и развиване на 

тяхната културна идентичност, повишаване на потенциала на со-

циалния капитал, изобретателността и мотивацията на 

ползвателите на МБП, вкл. икономическата им заинтересова-

ност, като ключово изискване за социална устойчивост; 

 Регенериране на ресурсите: иновативно възстановяване, вкл. 

финансиране на проектите за постигане на енергийна ефектив-

ност и икономическа устойчивост. 

Най-подходящият научен метод за изпълнението на поставените зада-

чи, свързани с ревитализацията на МБП, е методът на отворените 

иновации [21] 8. Той трансферира научно знание и иновации като транс-

формира социалния капитал, поради което е особено удачен за 

планираната трансформативна иновация. 

Чесброу определя отворената иновация като „целенасочено използване 

на входящи и изходящи потоци на знание за ускоряване на вътрешните 

иновации, и разширяване на пазарите за вътрешно използване. Отворе-

 
8
 В началото на ХХI  век американският учен Хенри Чесброу развива концепцията за 

шесто поколение иновационни, определяйки ги като „отворени иновации”. Отворените 
иновации се основават на модели на иновационни процеси в мрежа, които са фокусира-
ни както върху генерирането на нови идеи за развитие вътре в предприятие 
(организация), но и отчитат външното влияние на средата. Вътрешни и външни идеи, 
както и вътрешни и външни пътеки до пазара могат да бъдат комбинирани с цел нап-
редване в нови технологии, продукти и услуги. 
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ните иновации е парадигма, която предполага, че предприятията мо-

гат и трябва да използват външни и вътрешни идеи, и вътрешни и 

външни пътеки към пазара” [21] 

Отворените иновации могат да бъдат характеризирани като интерак-

тивно създаване на стойност в рамките на интеграционния процес между 

организацията, нейните целеви клиенти и водещи потребители, за да се 

генерира и ускори взаимното споделяне на знания.  

Отворената иновация първоначално е разбирана и изпълнявана като 

набор от сътрудничества между две организации, които отварят вътреш-

ния иновационен процес. Днес, ние сме свидетели на много случаи, в 

които концепцията е използвана за регулиране на значителен брой участ-

ници с множество роли в иновационния процес. 

Отворената иновация, следователно, изисква създаването на общо 

пространство за среща на различни актьори и заинтересовани страни - 

както производители на знания и на изследователски продукти и техноло-

гии, така и техни потенциални потребители или просто засегнати групи и 

лица.  

При това партньорство  се изгражда мост между вътрешните и външни-

те ресурси и се използват възможностите за да се получи печеливша 

синергия от съчетаването на високия изследователски потенциал на ака-

демичния сектор, технологичния капацитет и опита в управление на 

знанието и маркетинга, характерен за бизнеса, както и ценните тацитни 

знания на широката публика. Но, не трябва да забравяме, че, за да се раз-

вива успешно иновационният процес, е нужно да има на разположение 

„креативна култура, приемането на неуспеха и специфична вдъхновя-

ваща среда” [22] 

Парадигмата за отворена иновация описва нова когнитивна рамка за 

стратегическо планиране и действие с цел постигане на повече ползи и 

блага от иновационния процес [23]. Тя предполага, че иновацията е кул-

турна нагласа, тоест означава дизайн на средата, необходима за случване 

на радикалния процес на иновациите. Парадигмата, следователно включ-

ва както краудсорсинга, така и базираните на реалните нужди на 

потребителите иновации (user-driven innovations) и съвместното създаване 

(co-creation) [24]. 

Отворената иновация може да се операционализира и в трите аспекта, 
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свързани с ревитализацията на МБП – пространство, общност и ресурси. 

Тя изглежда по следния начин: 

 Потребителски ориентиран дизайн (англ. User-centered Design) 

– отворена иновация за ревитализация на пространството; 

 Създаване на място (англ. PlaceMaking) – отворена иновация за 

ревитализация на общността; 

 Съвместно планиране (англ. Co-рlanning) – отворена иновация 

за регенериране на ресурсите. 

Общото в трите вида отворени иновации е, че имат за отправна точка 

потребителите и предпоставят, че те като участници в ревитализацията 

знаят най-добре какви са потребностите им, защото „общността е експер-

тът“ (идеята за тацитни знания9). 

Необходимостта от синергично прилагане на трите отворени иновации 

представлява нов подход – път към интелигентните/умните градове, към 

градовете на знанието, защото градовете на бъдещето са градове за хо-

рата. Чрез този подход предоставяме възможост за интегрирана 

интервенция в общ интерес, която ще намери израз в т. нар. „архитекту-

ра с отворен код“. 

  

 
9
 Идеята за тацитни знания предполага, че знанието е разпръснато в обществото, и 

че общността притежава колективна мъдрост, основана на опита и ценностите 
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1. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОРИЕНТИРАН ДИЗАЙН 

Потребителски ориентираният дизайн е отворен дизайн [25]. Той поста-

вя човека в центъра и привнася гледната точка на ползвателя в 

иновационния процес. Използването на дизайн подхода гарантира, че ре-

шенията са подходящи за ежедневието и отговарят на изискванията на 

потребителите, че са „user friendly“.  

Тук е необходимо да уточним, че към потребителите следва да се 

включват не само обитателите – собственици/сдружения на етажна собст-

веност, но и наемателите, които ползват МБП, т.е. крайните потребители, 

както и всички хора в екосистемата – представители на НПО, бизнес, мес-

тни власти, държавни институции, които имат отношение към 

ревитализацията на съответното МБП.  

Потребителски ориентираният дизайн е холистичен метод, отчитащ 

всички фактори и взаимодействия, които влияят върху контекста, в който 

се предоставя услугата или се проектира социално въздействие. Той син-

тезира някои основни методи като включване на заинтересованите страни 

в иновациите, създаване и тестване на прототипи на различни решения. 

Следователно, той може да се операционализира като дизайн за проекти-

ране на социално въздействие, като процесът на интервенция се разделя 

на различни части, а изпълнението може да бъде проследено в контекста 

на различните партньорски условия. 

В традиционния дизайн се посочват три роли: на потребителя, който 

купува и ще живее с продукта; дизайнер, в нашия случай – архитект, който 

зачева продукта, както и клиента, който произвежда и разпространява 

продукта. Популярните визуални представяния на тези роли, както и учеб-

ните материали, използвани в няколко типа образование по дизайн, 

показват връзката като верига от единични, тесни връзки. В това отноше-

ние клиентът поема инициативата. Например, клиентът провежда 

проучване на пазара, открива възможност на пазара, дава кратка инфор-

мация на дизайнера, който уточнява изискванията към дизайна, и очаква 

да получи концептуален продукт в замяна. Редица тенденции се отклоня-

ват от този тип в този линеен, неинтегриран модел. При потребителски 

ориентирания дизайн ролите и отговорностите, които преди са били счи-

тани за отделни, взаимодействат, обединяват или дори се обменят между 

страните; някои роли изчезват под формата, в която ги познаваме, и се 
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появяват нови роли (Фиг. 15) [26]. 

 
Фиг. 15 Традиционен модел за отношенията срещу нов потребителски ориентиран дизайн 

[26] 10 (К-клиент; Д-дизайнер/проектант; П-потребител) 

 

Разбира се, тук трябва да се имат предвид ограничената рационалност 

на избора на хората и социалните им предпочитания, за да се вземат 

окончателни решения. Неслучайно един от авторите на идеята за архитек-

тура с отворен код говори за „внимателно ангажиране с политиката“ и 

обръща внимание върху предизвикателствата, рисковете и възможностите 

при участието на гражданите в архитектурни решения [27] 11 

Потребителски ориентираният дизайн включва определени фази, като 

картографиране на заинтересованите страни и съществуващите добри 

практики, създаване на идеи, подробно планиране и прототипиране на но-

ви практики, и изпробване на услугата/оценка на социалното въздействие. 

Обратната връзка и мненията се изискват от заинтересованите страни във 

всяка фаза на процеса. Поради тази причина процесът трябва да се прео-

ценява, като се включват новите препоръки в един непрекъснат цикъл на 

обратна връзка. Това осигурява устойчивост на целия процес, защото зна-

 
10

 Превод на гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова (БАН) 
11

 Д-р Базил Шабан-Маурер, е професор в университета "Конкордия". Той е пионер в 
областта на гражданското участие в университета "Макгил" и е създал подсектор 
"Внимателно ангажиране" за архитектура, градско проектиране, градско планиране и 
обществена политика. Той е директор на Института за градски науки и директор по 
дизайн на ARK Tectonics в САЩ. 
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ем, че няма устойчивост без обратна връзка. 

Дизайнът се базира на интердисциплинарни работни групи, които 

включват препоръки от различни области. Методът може да комбинира 

опит от различни дисциплини, като психология, социология, антропология, 

маркетинг и хуманитарни науки. Когато става дума за архитектурни проек-

ти, както в нашия случай, визуалното планиране внася нови идеи в 

процеса или предава по-ефективно налични вече идеи. 

Дизайнът като специфичен метод за оценка на ежедневната практика е 

полезен инструмент за социално въздействие. Дизайнът не е крайна цел, а 

процес на непрекъснат анализ, дефиниране и преоценка на услуга-

та/социалното въздействие и търсене на начини за подобряването им. 

Дизайнът в нашия случай означава „действия” и е избраният модел за ре-

витализацията на МБП, доколкото гарантира и валидира жизнеността и 

устойчивостта едновременно. 

Условия за това са кооперативността, интерактивността и контекстуал-

ността, свързани с конкретни урбанистични ситуации и с конкретни 

потребители на дизайна в междублоковите пространства (МБП). Послед-

ните проучвания в областта на архитектурата с отворен код например се 

ориентират към "дизайн на социалното въздействие", "дизайн на общест-

вения интерес", "отворена архитектурна мрежа", като комбинират 

дизайнерската практика и социалните услуги, т.е. отвореният код предоп-

ределя архитектурата и нейните проявления, като бързо променящи се 

(адаптиращи се) според потребностите на общността. 

Потребителски ориентираният дизайн може да се характеризира като 

многоетапен процес на решаване на проблем. Той изисква не само дизай-

нерите да анализират и да предвидят как потребителите са склонни да 

използват даден продукт, но също така да валидират предположенията си 

по отношение потребителското поведение в реалния свят чрез тестове с 

реални потребители на всеки етап от процеса.  

Принципите на потребителски ориентирания дизайн са: 

 Ранен фокус върху потребителите. Дизайнерите трябва да се 

концентрират върху разбирането на нуждите на потребителите в 

началото на процеса на проектиране; 

 Интегриран дизайн. Всички аспекти на конструкцията се разви-

ват повече паралелно, отколкото последователно; 
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 Ранно и непрекъснато тестване / Емпиричните измерване на 

потребителското поведение. 

Единственият осъществим подход към разработката на дизайнерски 

решения е, ако реалните потребители решат, че продуктът/услугата рабо-

ти. Тестването на ползваемостта през целия процес на развитие дава на 

потребителите възможност да доставят обратна информация за проекти-

рането, преди продуктът да бъде реализиран.  

В началото на процеса на развитие, потребителите трябва действител-

но да използват симулации и прототипи за извършване на реални задачи, 

и трябва да бъдат наблюдавани, да се записват и анализират тяхното из-

пълнение и реакции. 

В този смисъл архитектурата с отворен код се основава както на ама-

тьори, така и на опитни професионалисти, като се подкопава двойното 

разграничение между автор и публика. Така се признава основната роля 

на множество потребители на всеки етап от проекта – независимо дали са 

клиенти или общности, дизайнери или обитатели. Неосъзната разновид-

ност на архитектурата с отворен код е „самоделната архитектура“ [28], 

при която авторът е неизвестен за общността – артефактите се появяват 

бързо, но се амортизират и изчезват също бързо. 

В книгата си, "Дизайнът на ежедневните неща" (първоначално наречен 

"Психология на ежедневните неща"), публикувана за първи път през 1986 

г., Доналд Норман използва термина "потребителски-центриран дизайн", 

за да опише дизайн в зависимост от нуждите на потребителя. В тази книга, 

Норман описва психологията зад това, което той смята за "добър" и "лош" 

дизайн чрез примери и предложения за принципите на "добрия" дизайн. 

Той подсилва важността на дизайна във всекидневния ни живот, както и 

последиците от грешки, причинени от лоши решения [29] 

Целта на дизайна с отворен код е да се улеснят потребителите да про-

ектират и изграждат свои собствени пространства, които да съответстват 

на потребностите им. Етапите на дизайна, който може да бъде архитекту-

рен, както е визираният тук, са изследване, дизайн, оценка и внедряване 

(Фиг. 16), по конкретно: 

 Проучване на потребностите и очакванията им; 

 Осигуряване на съответствие между целите и  намеренията 

на  организацията – инициатор на дизайна, от една страна, и 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Design_of_Everyday_Things&usg=ALkJrhg6uCQBA74ZHwQSDlibMXVWIDABIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Norman&usg=ALkJrhjWY4rAHj_tnCShTsIut33oQDbVkQ
http://www.tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC16.htm
http://www.tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC17.htm
http://www.tuj.asenevtsi.com/BisnesMod/BM03.htm
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потребностите и очакванията на потребителите, от друга; 

 Разпространение на информация вътре в организацията за пот-

ребностите и очакванията; 

 Измерване на удовлетвореността на потребителите и резултати-

те от извършените действия; 

 Управление на взаимоотношенията с потребителите; 

 Оценка на потребителите; 

 Осигуряване на балансиран подход към потребителя и другите 

заинтересовани страни. 

 Внедряване на избрания дизайн 

 
Фиг. 16 Модел на подхода, ориентиран към потребителите дизайн – основни етапи 

 

Архитектурата с отворен код дава възможност на жители-

те/ползвателите на едно пространство да контролират и оформят личната 

си среда. Този аспект на отворения дизайн се засилва от днешните мре-

жови пространства, които постоянно комуникират своите различни 

свойства, състояния и атрибути – често чрез децентрализирани и децент-

рализирани системи.  

Устойчивостта на системата се осигурява от обществената обратна 

връзка, предоставена от широк кръг потребители и обитатели. Това може 

да става чрез  мобилни телефони или краудфъндинг (груповофинансира-

нето на тълпата). Персонализирането замества стандартизацията, тъй 

като пространствата "разумно" разпознават и отговарят на индивидуални-

те обитатели.  

http://www.tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I010.htm
http://www.tuj.asenevtsi.com/CRM/CRM020.htm
http://www.tuj.asenevtsi.com/CRM/CRM018.htm
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Така представителността на интересите на обитателите на пространст-

ва става толкова жизненоважно след изграждането, колкото и преди. 

Наблюдението в реално време, обратната връзка и „дисплеят на околната 

среда“ стават неразделна част от текущия живот на пространства и обек-

ти. Поддръжката и операциите стават разширени неразделни фази на 

строителния процес; едно пространство никога не е "пълно" в света на от-

ворения код на архитектурата на растежа и промяната. 

В обобщение, предимството на потребителски ориентираният дизайн е 

постигането на добавена стойност – потребителят, в случая ползвателят 

на МБП, да може да постигне желания резултат с лекота, ефективност и 

ползваемост във времето12, с чувство за съпринадлежност и съпричаст-

ност към целия процес на ревитализация. 

По този начин пространствата в градовете на утрешния ден ще бъдат 

като "компютрите, в които да живеем" (интелигентен град), защото архи-

тектурата с отворен код предоставя отворена рамка за съвместна работа 

за писане на оперативния софтуер в реални условия [30]. Тя отразява 

принципите на модерното архитектурното движение,  ангажирано със со-

циални политики. Предлага уникални решения за уникални контексти, 

отразява ценностите на отделните потребители чрез рационално плани-

ране на стойността и чрез основана на ангажимента практика. 

2. СЪЗДАВАНЕ НА МЯСТО (ПЛЕЙСМЕЙКИНГ) 

„Създаването на място“ (Placemaking) е многомерен подход към плани-

рането, проектирането и управлението на обществените пространства.  

Той представлява фокусирано върху общността градско развитие, което 

отчита различните културни идентичности и е ориентирано към щастието и 

благосъстоянието на хората. Възниква като движение, което бързо набира 

популярност в Европа и САЩ, и предизвиква гражданското общество ак-

тивно да участва в процеса по сътворяване на атрактивни публични места. 

Процесът започва с интегриране на мнения, превеждането им във визия и 

план, и последователно изпълнение на плана (Фиг. 17). 

 
12

 Потребителски ориентираният дизайн дава възможност ползвателите на МБП 
сами да избират според потребностите си и според мястото различни мобинации от 
дизайнерски решения (вж. Раздел IV) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_data
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_displays
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_displays
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city
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Фиг. 17 Диаграма на характеристиките за „Създаване на място“ [31] 13 

Концепцията за създаване на място (Плейсмейкинг/PlaceMaking) се по-

явява  през 60-те години, когато писатели като Джейн Джейкъбс и Уилям Х. 

Уайт предлагат впечатляващи идеи за проектиране на градове, обслуж-

ващи хора, а не само за автомобили и търговски центрове. Работата им се 

фокусира върху важността на оживените квартали и привличането на хора 

в публичните пространства. Джейкъб защитава гражданската собственост 

върху улиците, а Уайт подчертава важните елементи за създаване на об-

ществения живот в обществените пространства [31].  

Плейсмейкингът вдъхновява хората колективно да си представят и пре-

осмислят обществени пространства като споделени пространства. Той е 

продължителен процес на сътрудничество, който засилва връзката между 

хората и местата, които споделят. Акцентът на вниманието при него е вър-

ху физическите, социалните и културните идентичности.  

Членовете на общността участват в целия процес на урбанистично пла-

ниране, започвайки от вземането на решения и стигайки до реализирането 

 
13

 Превод на гл. ас. д-р арх. Д. Попова (БАН) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs
https://en.wikipedia.org/wiki/William_H._Whyte
https://en.wikipedia.org/wiki/William_H._Whyte


 
 

III. ОТВОРЕНИ ИНОВАЦИИ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

61 

 

на дадена стратегия. Аргументът е, че това е ключово условие за изграж-

дането на социално и пространствено устойчива, хармонична и жизнена 

градска среда, както и за консолидирането на самата общност. 

Както казва Ян Геел: „В едно общество, което все повече се привати-

зира с частни домове, коли, компютри, офиси и търговски центрове, 

публичният компонент на нашия живот изчезва. Все по-важно става... 

да  можем да се срещнем с нашите съграждани лице в ли-

це....Общественият живот в качествените обществени пространства 

е важна част от демократичния и пълноценен живот ".14 

В основата на тази отворена иновация е „емпатията“ - гледането, слу-

шането и задаването на въпроси към хората в дадена общност, за да се 

открият техните нужди и стремежи. В този смисъл методът съответства на 

потребителски ориентираният дизайн.15 

За ревитализиране на междублоковите пространства, удовлтворяващо 

всички заинтересовани страни, са приложими всички принципи на плейс-

мейкинга [32], основаващи се на следните разбирания: 

Общността е експертът. Обитателите на блоковете около прост-

ранствата редовно предоставят най-ценната перспектива и 

прозрения за това как МБП функционира. Те също могат да помог-

нат за идентифицирането на важните въпроси за подобряване на 

средата. Разкриването и включването на техните идеи и таланти е 

от съществено значение за създаването на успешно и жизнено 

междублоково пространство. 

Създаваме място, а не дизайн. Дизайнът е важен компонент за 

създаване на място, но не е единственият фактор. Осигуряване на 

достъп и създаване на активни приложения, икономически въз-

можности и програмирането често са по-важни от дизайн 

решението за междублоковото пространство. 

Да открием партньори. Реализирането на работещо междубло-

ково пространство изисква партньори, които привнасят иновативни 

 
14

 Project for Public Space, Jan  Gehl, https://www.pps.org/reference/jgehl/ 
15

 Практическото приложение на метода PlaceMaking в България  е проектът “The Spot”/ „Мяс-

тото“. Проектът, иницииран от сдружение „BG Бъди aктивен“, цели да преобрази 10 градски 
пространства в различни градове в България и да ги превърне в предпочитано от младите хора 
място за дейности на открито. Проектът се осъществява през 2017г. и преминава през три 
фази – анализ, ангажиране на млади хора и физическо изграждане на място 
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идеи, финансова или политическа подкрепа, помощ и дейности по 

плана. Партньорите също могат да разширяват влиянието на 

пространството чрез координиране и подобряване на проектантс-

ките решения. 

Някой винаги ще каже: "Това не може да се направи". Всяка 

общност има скептици. Когато една идея се простира извън обсега 

на една организация или нейната юрисдикция някой винаги казва: 

"Това не може да се направи", а това обикновено означава: "Ние 

никога не сме правили нещата по този начин преди." Идентифи-

цирането на „лидерите“ сред обитателите на междублоковите 

пространства, които споделят предложените визии за ревитализа-

цация са от съществено значение в процеса на изграждане на 

подкрепа.  

Да видим повече чрез наблюдение. Обитателите на пространст-

вата често влагат усилия, за да адаптират мястото, за да отговаря 

на техните нужди - като място за сядане, за разговори, и дори пра-

вене на компоти или печене на чушки. Наблюдаването на 

пространството позволява да се идентифицират реалните потреб-

ности на хората. 

Да разработим визия. Визията за публичното пространство адре-

сира дейностите, целите и смисъла в общността. Тази визия 

трябва да се определя от хората, които живеят или работят в или 

в близост до мястото. Разработването ѝ става, разбира се, с по-

мощта на експертите. 

Формата поддържа функцията. Твърде често хората си мислят 

за това как те ще използват нещо само след като то е построе-

но. Имайки предвид активните приложения при проектирането или 

възстановяването на пространството следва да се редуцират ре-

сурсоемките мероприятия чрез прилагането на принципите за 

съвместно планиране. 

Триангулация на функциите.16 Понятието триангулация се отна-

 
16

 Триангулиране – според системната теория емоционалните връзки в семейството 
обикновено са триангуларни. Винаги, когато двама членове на семейната система 
имат проблем помежду си, те ще се стремят да “триангулират” трети член. По този 
начин те стабилизират връзката си. Триадите в семейната система обикновено доп-
ринасят за поддържането на хомеостазата [43]. В обществените пространства 
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ся до локализиране на елементи, които заедно насърчават актив-

ност. Триангулацията е процес, чрез който „някои външни стимули 

осигуряват връзка между хората и подтикват непознати да го-

ворят с други непознати, сякаш се познават" [33]. Например, ако 

детска читалня се намира в близост до детска площадка и се до-

бави хранителен павилион, ще се получи по-висока социализация 

на функциите, отколкото ако обектите са разположени отдалечено. 

Да започнем с по-лесното, по-бързото и по-евтининото. Прос-

ти, краткосрочни действия, като например засаждане на цветя 

могат да бъдат начин за тестване на идеи и насърчаване на хора-

та. Тези действия осигуряват гъвкавост – за експериментиране, 

оценяване и включване на резултатите в следващите стъпки и 

планирането. Започвайки с дребни подобрения за общността, мо-

жем да подчертаем значението на "местата" и да помогнем 

преодоляването на пречките в процеса на ревитализиране на 

пространството. 

Парите не са толкова важни. Липсата на финанси често се из-

ползва като извинение за бездействието. Средствата за 

подобрения в общественото пространство често са оскъдни, така 

че е важно да се помни стойността на самото публичното прост-

ранство и да се търсят творчески решения. Степента на активност 

на обитателите, съвместно в тясно сътрудничество с местните 

партньори, способства за постигане на подобрение в мястото с 

минимално вложени ресурси.  

Никога не са завършени. Около 80% от успеха в обживяването 

на всяко публично пространство може да се дължи на неговото уп-

равление. Това е така, защото използването на добри места се 

променя ежедневно, седмично и сезонно, което прави управление-

то критично. Като се има предвид изменчивостта на климатичните 

условия, предизвикателството е да се развие способността да 

ефективност и гъвкавост на решението.  

 

триангулиране (извън геодезическия контекст) се наблюдава когато един обект – 
напр. архитектурен елемент, предизвиква нови отношения между хората и стимулира 
социализацията им. 
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3. СЪВМЕСТНО ПЛАНИРАНЕ 

Отворените иновации са един от механизмите за развитие, в рамките 

на които се изследват и развиват ресурсите за ревитализация на МБП. В 

условията на икономика, основана на знание, отворените иновации са 

един от двигателите на икономическите и социални дейности. Третата от-

ворена иновация за регенериране на ресурсите, е съвместното 

планиране (со-planning). 

Съвместното планиране е кооперативно и комуникативно. То не проти-

воречи с другите два подхода – потребителски ориентирания дизайн и 

създаването на място, а логично ги допълва. Планирането с участието на 

заинтересованите страни води до тяхното повишено чувство на самоува-

жение, самореализация и собственост. В допълнение, ориентацията към 

изпълнение на общи цели подобрява релевантността и качеството на ра-

бота и може да се прилага в широк кръг от ситуации. 

След 1989 г. т.нар. „преход” у нас беше белязан от информационна 

асиметрия „държава-граждани”, аналогична на  „информационната аси-

метрия на пазарите”, донесла на Джордж Акерлоф, Майкъл Спенс и 

Джоузеф Стиглиц през 2001 г. Нобелова награда за икономика. 

Така както асиметрията на пазарите, „изкривява” транзакцията, ако ед-

ната страна има повече или по-добра информация, отколкото другата, 

така заради изкривяването/скриването на информацията се деформира и 

публичната комуникация между държавата и гражданите, респ. гражданс-

кото общество.  

Информационната асиметрия в отношенията между държавата и граж-

даните е в полза на държавата и изкривява начина, по който властта се 

упражнява и се управляват икономически и социални ресурси [34]. Естест-

вената реакция на противодействие са гражданските протести. Например, 

протестите срещу застроявания на различни обекти в панелните комплек-

си на София демонстрират изострената чувствителност на гражданите към 

нарушаването на принципа на участието им във вземане на решения [35]. 

Съвместното планиране като мост за изграждане на доверие меж-

ду заинтересованите страни от ревитализацията на МБП 

Ако проследим „менталния софтуер” на българското общество ще ви-

дим, че според Европейското изследване на ценностите [36], гражданите 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%84
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%8A%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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се „капсулират“, затворени в кръга на семейството и най-близките си род-

нини като спасителен пояс, с ограничени социални контакти извън този 

кръг. 

Показателно е, че 98,8 % от пълнолетните български граждани не из-

вършват доброволни дейности за социалните служби, които полагат грижи 

за възрастни, инвалиди или социално слаби хора, а 81,5% от гражданите 

не участват в дейността на нито една организация [36]. Освен това соци-

алната база на НПО не е голяма: в тях участват между 2 и 4% от 

населението на страната [37]. 

Беглият поглед по-горе върху триадата „държава-граждани-гражданско 

общество” показва противоречивите им отношения в българското общест-

во. Напреженията между т.нар. „институционален хардуер” и т.нар 

„ментален софтуер”, или  „колективното програмиране”, което Х. Хофстеде  

нарича „софтуер на ума” очертават отговора на въпроса защо живеем в 

„общество на ниското доверие” [38]. 

Софтуерът на ума – моделът на мисли, чувства и поведение, който все-

ки човек придобива в детството си и следва през живота си [38], у нас се 

характеризира с големи властови дистанции и с избягване на риска, които 

правят възможна силната информационна асиметрия в полза на държава-

та. 

Информацията, комуникацията, консултациите, участието във вземане 

на решения са етапи или стъпала в стълбата на партньорството между  

държавата и гражданите. Овластяването е най-високото стъпало, като 

протестите се определят като „политиката на безвластните“ [39]. Те са ин-

дикация за проблеми в информацията и комуникацията, за злоупотреба с 

монополното положение и асиметрични отношения. 

В богато общество монополът върху информацията и властта има ком-

пенсаторни механизми, които намаляват антидемократичните ефекти, 

според Гълбрайт [40]. В бедно общество, като българското, монополът 

препятства дифузията на информация, формира „информационни гета”.  

Когато липсва „култура на участието” се развива „култура на неучастие-

то”. Характерни за културата на неучастие са например „отказът от 

информация”, „ескейпизмът”, „вътрешната емиграция”, „изтичането на мо-

зъци”, „апатията”.  

В този смисъл именно съвместното планиране може да компенсира 
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асиметрията на информацията и да включи гражданите във вземането на 

решения за тяхната физическа среда, респ. да ревитализира не само 

пространството, но и общността, както и да осигури устойчиво ползване на 

ресурсите в бъдеще (Фиг. 18). 

 

 

 

Фиг. 18 Триада на отворените иновации за устойчива ревитализация на междублоковите 
пространства на панелните комплекси 
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От прегледа на тенденциите за възстановяване на собствеността в 

България през последите 30 години и отчитайки наличие на множество 

недобре стопанисвани публични пространства в градската структура, може 

да се заключи, че прилагането на нововъведената триада на отворени-

те иновации има универсален характер и е удачно да се апликира не 

само при ревитализирането на междублоковите пространства на панелни-

те комплекси в големия град, но и при обживяването на: 1) занемарени 

индустриални територии; 2) специфични пространства на централните 

градски части; 3) пространства с висока културна значимост за населеното 

място; 4) пространства с историческа значимост в извънурбанизирани те-

ритории; 5) пространства със сложни транспортно-комуникационни и/или 

инженерно технически недъзи; 6) пространства в сегрегираните зони на 

града; 7) значими за ценностите и духа на местното население пространс-

тва в малките населени места.  
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ИНОВАЦИИ 

В тази част се доказва прилагането на подхода на отворената инова-

ция, онагледен на Фиг. 18  чрез създаването на т.нар. „жива лаборатория“, 

в съответствие с поставените приоритети за устойчива ревитализация в т. 

7 на Раздел I. 

1. МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО КАТО „ЖИВА 
ЛАБОРАТОРИЯ“ 

Отворените иновации очертават референтната рамка за ревитализация 

на МБП и трансформират рисковете във възможности. Един практичен 

начин за осъществяването на тази трансформация, респ. – на подхода на 

„отворените иновации“, е чрез създаването на т.нар. жива лаборатория 

(living laboratories).  

Живата лаборатория е концентриран израз на концепцията за отворе-

на иновация, представлявайки „арена”, на която се срещат различни 

актьори – както производители на знания и на изследователски продукти и 

технологии, така и техни потенциални потребители [41]. 

Функционирането на междублоковото пространство като жива лабора-

тория е необходимо както за интердисциплинарното разработване на 

проекти за ревитализация, така и за реализацията му. То гарантира устой-

чивото управление на междублоковата среда, контрола и 

експлоатацията на новосъздадената среда като включва всички дейности, 

свързани с проектирането, строителната реализация и експлоатация на 

средата [42]. 

Живата лаборатория интегрира необходимите човешки, природни, ант-

ропогенни, финансови, информационни, технологични и териториално 

времеви ресурси, в процесите на: 

 Обновяване и реновиране на новоформираните остатъчни тере-

ни на междублоковите пространства;  

 Осигуряване на достатъчно места на открито, полуоткрито и зак-

рито; 

 Осигуряване на нови паркоместа, вкл. гаражни клетки, за избяг-

ване на рецидива с паркиране и гариране върху тротоари и 
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зелени площи, детски площадки и игрища;  

 Ясно формулиране и законово прилагане на правата и задълже-

нията за ползване и поддържане/чистота на зелените площи от 

заинтересованите страни; 

 Реконструкция и обновяване на осветлението в междублоковите 

пространства, неговото ефективно използване и разделение на 

високо-улично, ниско или средно парково, усилено – насочено 

прожекторно за социални обекти, спортни игрища, археология и 

паметници на културата при прилагане на енергийно ефективни 

системи и осветителни уреди и съоръжения в т.ч. използване на 

акумулирана слънчева енергия за тях, информационни табели от 

общоградско естество, за транспорт, новини, сигурност и т.н.; 

 Гарантиране сигурността на обитателите (видеонаблюдение и 

завишени парични санкции за нарушителите); 

 Подобряване на шумоизолацията за пространството, чрез реа-

лизиция на озеленени шкарпи, залесяване с едроразмерни 

паравани и т.н.;  

 Участие на гражданското общество във всички дейности по реви-

тализацията, вкл. контрола, изграждането на кътове за разходка 

на кучета, стимулиране за изхвърляне на органичните отпадъци 

от домашните любимци в специално предвидени за целта кон-

тейнери и т.н.; 

В арената на МБП като Жива лаборатория следва да се отдели същес-

твено внимание върху културната идентичност на ползвателите и 

обитателите, разглеждана като събирателно понятие на: история, архео-

логия, екологически стабилитет, обемно-градоустройствен и архитектурно- 

художествен образ, инженерно-строителни сградни структури и съоръже-

ния, паркова дървесна растителност, озеленяване и обзавеждане, 

вътрешно квартален и общоградски за някои системи дизайн. 

Културната идентичност определя отношенията в МБП - на обитатели и 

гости в техния обобщен и специфичен демографски и възрастов състав. 

Тя е определяща и за неговото управление, политиките за реновация, раз-

витие и възпроизводство, рефлектиращи пряко в инициативата и волята за 

решение на триединството: общинска власт – собственици – обитатели.  

На основа на културната идентичност могат да се формират общинско-
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частни партньорски сдружения за реализация на съвместни управленски и 

бизнес решения на проблеми, свързани с обновяването и реновацията на 

сградния фонд, уличната мрежа и инженерни съоръжения в междублоко-

вите пространства. 

 Могат да се извършат подобрения, целящи устойчивото развитие на 

условията на живеене, сградната и паркова среда, инженерните системи и 

съоръжения, спорта и отдиха. За това обаче е необходимо актуализиране 

на Закона за етажната собственост, неговото допълване и изменение, като 

Закон за етажната сградна и междублокова собственост с изменения и 

допълнения на законовите постановки за публичното частно партньорство, 

бизнес и управление.  

За да се реши пълноценно проблема е необходимо категорично, едноз-

начно и строго категорийно законово определяне на процента от 

прилежащото междублоково пространство за всяка сграда и сградна 

структура, с изключение на УПИ, при това за всяка община и селище в 

страната. 

Схващането, че МБП е Жива лаборатория, изисква изясняване на роли-

те/напр. лаборанти, на консумативите, на процесите  и на инструментите. 

То допринася за развитието на МБП и прилежащите блокове като 

,,Устойчив микрополис”. За целта е необходимо не просто висококачест-

вено проектиране, изграждане, експлоатация, но и периодична 

актуализация и обновяване на създадената висококатегорийна, културно 

идентична и енергоефективна среда, която образно може да се отнесе към 

категорията „устойчив микроград в града“.  

Превръщането на МБП в устойчив микрополис/жива лаборатория реф-

лектира пряко в необходимото активиране на градската динамика на 

развитие на общинския и граждански интерес, в  основните архитектурно-

градоустройствени постановки на проекта и политиките за неговата реали-

зация, експлоатация и управление.  

Тази реализация гарантира силен икономически, финансов и екологи-

чен ефект и стабилитет, възстановяване на културно-историческата 

идентичност на комплекса и съпричастност на обитателите към него, про-

вокира спортно-развлекателното оживление, доразвива неговия социално-

контактен потенциал и изявява новосъздадения архитектурно-

градоустройствен образ в сигнал за своеобразно градско присъствие. 
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Хардуер, софтуер и оргуер на живата лаборатория 

Съвместното планиране, заедно с потребителски ориентирания дизайн 

и с развитието на общността, гарантират устойчивата ревитализация на 

МБП във времето и пространството.  

Те трансформират бариерите пред ревитализацията на МБП във въз-

можности. Осигуряват адаптивността на ползването му като едновременно 

отчитат потребностите на хората, възможностите на ресурсите,  връзката 

между тях и специфичните изисквания на конкретния контекст. 

Тук е моментът да припомним, че дизайнът, ориентиран към потребите-

ля, е фокусиран върху реторична ситуация. Реторичната ситуация оформя 

дизайна на МБП, в който следва да се отчита: аудиторията, целта 

и контекста . В нашия случай това са хората, ревитализацията и простран-

ството като ресурс. 

Синергията  между критично значимите фактори за ревитализацията на 

МБП – хората, ресурсите и пространството условно можем да  опишем 

като синергия между „хардуер“ (физическо осигуряване), „софтуер“ (соци-

ално осигуряване) и т.нар. „оргуер“ (организационно осигуряване). 

Въпросното единство интегрира екологични, икономически, социални и 

културни ползи в пространственото планиране, разбира се, ако се прилага 

мултикритериален подход с множество мащаби за вземането на решения 

като цяло.  

Аргументираният по-рано в анализа метод на „отворени иновации“ – за 

ревитализиране на пространството, на общностите и за регенериране на 

ресурсите, изпълнява това условие.  

Когато методът е итеративен, той дава възможност да интегрираме 

множество критерии, включително: 

 Човешко здраве и качеството на живот (напр. регулиране на за-

мърсяването на въздуха чрез достъп до зелени площи); 

 Енергийна сигурност; 

 Приспособяване към климата и смекчаване на изменението на 

климата; 

 Социална инфраструктура; 

 Културна инфраструктура; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhetorical_situation
https://en.wikipedia.org/wiki/Audience
https://en.wiktionary.org/wiki/context
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 Биоразнообразие (напр. инвестиции в зелени инфраструктури, 

защитени територии, влажни зони и паркове); 

 Отдих и туризъм (напр. качество на ландшафта); 

 Транспорт и мобилност (напр. велотранспорт и велоалеи);  

 Конкурентоспособност и привличане на инвестиции. 

Отвореността на кодовете/иновациите на „хардуера“, „софтуера“ и 

„оргуера“ в процеса на ревитализация предлага възможност за раз-

лични сценарии. Тя е стратегически ключ за адаптивността на подхода 

към промените на външната и вътрешната среда, както и към интересите 

на заинтересованите страни.  

Отвореният код на живата лаборатория и възможностите за сцена-

риен подход позволяват обръщането на „процеса на акумулиране на 

неравенства“ в „процес на натрупване на предимства“. Те са начин да се 

преодолее „множествената уязвимост на ползвателите на МБП спрямо 

социални, екологични, културни и икономически рискове“. Заедно с това 

сценарийният подход и „отворения код“ отварят процеса към бъдещето, 

като осигуряват едновременно няколко цели: 

 По-добро качество на живота на обитателите и ползвателите;  

 Възстановяване и оживяване на градската среда в МБП; 

 Увеличаване на потребителския избор;  

 Участие в управлението на кварталите;  

 Повече възможности за социална и културна интерак-

ция/интеграция. 

Увеличаването на възможностите за избор, заедно с обратната 

връзка, са основни принципи на устойчивото развитие, респ. и за устой-

чивото ревитализиране на МБП.  

Други принципи, на които отговарят предложените по-долу сцена-

рии за ревитализация на МБП, са: съответствие на референтната рамка за 

ревитализация на МБП; съобразеност с конкретните потребителски нагла-

си и очаквания за удобно, здравословно и безопасно МБП; съобразеност с 

конкретната физическа среда на обитаване; интегриране на различни 

функции, скъсяване разстоянията и възможности за отдих, забавления, 

спорт и срещи между хората; съобразеност са с нормативни изисквания и 

с икономически критерии за рентабилност; естетическа и културна стой-
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ност, обединяване на хора и събития; осигуряване на безопасност и сигур-

ност в МБП; разширяване на възможностите за изяви и комуникации на 

различни социални групи; удобство, достъпност и практичност.  

2. ОТВОРЕНА МОДУЛНА СИСТЕМА  

Анализът на потребностите на ползвателите на МБП в рамките на науч-

но-изследователския проект, прилагайки първите етапи на предложените 

подходи за отворени иновации, показа необходимост от създаване на ико-

номически рентабилна, екологично устойчива и социално справедлива 

стратегия за ревитализация, която да поддържа и развива културната 

идентичност на ползвателите на конретните МБП.  

Конкретизацията и операционализацията им намират израз в дизайна 

на инфраструктура, която тук определяме като  модулни преместваеми 

обекти, наречени за краткост „О-Модус“. Системата е разработена в кон-

текста на „размер S“ т.е. човешки мащаб – възприемана от пешеходеца. 

Системата „О-Модус“ оформя местата за срещи като „крайъгълни камъ-

ни“ със специфичен, емоционален характер.  

Тя е отворена и гъвкава, дава възможност за избор на различни комби-

нации, тясно свързани с потребностите и със суб-културата, с 

идентификацията на общностите и с културната им идентичност.  

2.1. ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА 

Модулната система е разработена на база минимален брой конструк-

тивни елементи от рециклируеми материали – дървени профили и 

свързващи елементи от поцинкована стомана17. Същите са удобни за се-

рийно индустриално производство, което би намалило производствените 

разходи.  

 „О-Модус“ и нейното сглобяване са максимално опростени и удобни за 

работа с цел осигуряване на възможност на по-широк кръг от заинтересо-

вани лица да вземат участие в реализирането на част от мероприятията 

по монтаж, поддръжка и демонтаж. 

 
17

 Разработка на “Владимиров – Гюнелиев архитекти” ООД (http://www.vgarch.com) - 
под ръководството на на ас. арх. Мирослав Гюнелиев, арх. Момчил Владимиров и група 
студенти (задание и редакции - научния колектив по проект ДФНИ Е 02/20). 
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Системата от конструктивни и крепежни елементи, на чиято основа се 

изгражда скелета на преместваемите обекти, съдържа:  

 Свързващи елементи от поцинкована стомана (Фиг. 19);  

 Колони от масивна иглолистна дървесина (Фиг. 20);  

 Греди от масивна иглолистна дървесина;  

 Облицовки от рендосан профил от масивна иглолистна дървеси-

на;  

 Фасадни панели с лицев слой обшивка от поцинкована ламарина 

с PVC покритие;  

 Фасадни панели с лицев слой ламперия от масивна иглолистна 

дървесина (Фиг. 21) ; 

 Фасаден панел – дървен/PVC профил със стъклопакет;  

 Метални профили/съд за цветя и биопродукти. 
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Фиг. 19 Каталог 1, извадна (лист 1/8) – Свързващи елементи от поцинкована стомана 
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Фиг. 20 Каталог 1, извадка (лист 2/8) – Колони от масивна иглолистна дървесина 
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Фиг. 21 Каталог 1, извадка (лист 6/8) –  

Фасадни панели с лицев слой ламперия от масивна иглолистна дървесина 
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2.2. ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗНОВИДНОСТИ – ВИДОВЕ МОДУЛИ И 

КОМБИНАЦИИ 

Съобразено с потребната изменчивост (времева и пространствена), 

системата позволява осъществяването на множество на брой комбинации 

от сглобени модули със специфично функционално предназначение, което 

да обогати архитектурния образ и да даде възможност за повече техни-

чески и функционални решения.  

В конкретното предложение за ревитализиране на МБП в ж.к. „Дружба 

2“, „Васил Левски – В“ и „Обеля 1“са приложение следните видове модули: 

 Пергола (свободна конструкция), която има слънцезащитна и 

допълваща функция – като конструкция за люлка при детските 

площадки (Фиг. 22); 

 Навес, имащ слънцезащитна функция и като покритие за защита 

от атмосферни влияния. Може да се използва при клуб, санита-

рен възел, търговски обект – кафе, павилион и др., включително 

самостоятелно (Фиг. 22); 

 Детски кът – разработен като площадка за игра на различни 

възрастови групи; Оборудван със съвременни детски съоръже-

ния, разположени върху обезопасяваща, ударопоглъщаща, 

омекотена настилка. Новите съоръжения   са   комбинация   от   

дървени   елементи,   обработени   по съвременни технологии и 

метални детайли, защитени и тонирани с електростатично пра-

хово полиестерно покритие. Съоръженията се разпологат при 

спазване на нормативните отстояния (Фиг. 23); 

 Спортна зона. Зоната за спорт се оборудва с модули от систе-

мата „О-Модус“, снабдени със съоръжения за спорт – халки, 

лостове, успоредки, шведска стена. Модулите са разположени 

върху обезопасяваща, ударопоглъщаща, омекотена настилка 

(Фиг. 23); 

 Обществено обслужване. Може да се използва като кафене в 

комбиниция с навес и санитарен възел. Може да се разположи и 

самостоятелно като павилион за продажба на вестници, плодове 

и зеленчуци, цветя и др.(Фиг. 24); 

 Санитарен възел. Препоръчва се да се комбинира с модул за 

обществено обслужване, за да се улесни решаването на проб-

лема с поддръжката и експлоатацията (Фиг. 24); 
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Фиг. 22 Каталог 2, извадка (лист 1/9) – Свободна конструкция (пергола/навес) 
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Фиг. 23 Каталог 2, извадка (лист 2/9) – Свободна конструкция за спорт/детски кът 
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Фиг. 24 Каталог 2, извадка (лист 3/9) –  
Свободна конструкция за обществено обслужване и санитарен възел 
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 Беседка (за пасивен отдих). Базов модул с покрив с покритие от 

ламарина с полиестерно покритие. Оборудван е с пейки и под от 

дървени профили (Фиг. 25); 

 Вертикална градина. Модул, разработен, за да подпомага съх-

ранението на сезонните саксийни цветя, които обикновено 

запълват междуетажните площадки на сградите, както и като 

място за практикуване на хоби (Фиг. 25); 

 
Фиг. 25 Каталог 2, извадка (лист 4/9) – Беседка и вертикална градина  
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 Павилион – помощен модул при сцена (Фиг. 26); 

 Подиум (сцена) – място за всякакви обществени прояви и съб-

рания на жителите на квартала (Фиг. 26); 

 
Фиг. 26 Каталог 2, извадка (лист 5/9) – Помощен павилион и модул за подиум/сцена 
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 Клетка за гариране – разработен във връзка с идеята за урегу-

лиране на паркирането и генериране на средства, които да 

подпомогнат благоустрояването на междублоковите пространст-

ва (Фиг. 27); 

 
Фиг. 27 Каталог 2, извадка (лист 6/9) – Павилион/клетка за гариране 
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 Зона за отпадъци. Обособено, защитено от атмосферните вли-

яния и нерегламентиран достъп пространство – тип „джоб“, 

оборудвано е с врата и възможност за организирано разделно 

събиране на отпадъци – по аналог на вече проучени съоръжения 

в Чехия и Русия (Фиг. 28); 

 
Фиг. 28 Каталог 2, извадка (лист 7/9) – Павилион/джоб за контейнери за битови отпадъци 
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 Клуб. Най-големият като затворена площ преместваем обект. 

Той ще бъде място за социални контакти на по-големи социални 

групи – пенсионери, младежи, различни организации и др. Може 

да се комбинира с други модули от системата. Ще се оборудва в 

зависимост от конкретната функция и необходимостта на полз-

вателите (Фиг. 29); 
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Фиг. 29 Каталог 2, извадка (лист 8/9) – Модул за клуб по интереси 

 Зона за домашни любимци. Съоръжението е оградено с мрежа 

пространство, което стимулира собствениците на домашни жи-

вотни да се срещат и комуникират и безопасно да забавляват 

питомците си (Фиг. 30). 
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Фиг. 30 Каталог 2, извадка (лист 9/9) – Зона за домашни любимци 

Разработените по-горе обекти отразяват конкретните потребности на 

обитателите в МБП – казуси на изследването, проучени и реализирани, 

следвайки принципите на отворените иновации.  

Отворената система „О-Модус“ позволява типологията на премествае-

мите обекти да се разширява поради вариабилността на нейните 

структурни елементи така, както я разбират и усещат конкретните ползва-

тели (Фиг. 31) 

 
Фиг. 31 Каталог 3 – извадка, разновидности на комбинации от преместваемите обекти, 

представени в Каталог 2 
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2.3. КОНТЕКСТНИ СЦЕНАРИИ ЗА КАЗУСИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Модулните преместваеми обекти са части от пъзела, с който сглобява-

ме конкретните сценарии, като елементи от Форсайт технологията за 

прогнозиране.  

Представените сценарии формират визия, осигуряваща съответствие 

между целите и намеренията на проектирането, от една страна, и реални-

те потребности и очаквания на ползвателите на избраните междублокови 

пространства, от друга. 

Реализацията им, след постигане на общностен консенсус, би довела 

до трансформираща иновация на МБП и би осигурила жизненост и устой-

чивост.  

Ползите за хората ще са повишено благосъстояние и по-добро качество 

на живот в бъдеще, следствие от: 

 По добър физически тонус и здраве – физическо и психическо; 

 По-високо чувство на защитеност и безопасност в квартала; 

 Възможности за отдих/ спорт в озеленени и благоустроени МБП; 

 Изградена междусъседска среда на споделени ценности, дове-

рие, подкрепа и откритост; 

 Възможности за духовно израстване и  за учене през целия жи-

вот; 

 Удовлетвореност от физическата и социалната среда; 

 Усещане за смисъл, принадлежност и принос към квартала; 

 Подобрен капацитет за креативност и иновативност; 

 Подобрен имидж на квартала. 

Заедно с предварителни изследвания, този модел и операционализа-

цията му в сценарии, дава възможност за включващо потребителите 

проектиране – те имат възможност за избор на различни комбинации от 

модули.  

Модулните преместваеми обекти и техните комбинации/сценарии съот-

ветстват едновременно на резултатите от предварителните проучвания и 

на конкретните градоустройствени ситуации, т.е. на контекста, а също и на 

потребностите, които идентифицирахме по-рано като важни за обитатели-

те на МБП. 
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Така чрез прилагане на „дизайн мисленето“ в модуса „контекстуален ди-

зайн“ (потребителски ориентиран дизайн) в реалния контекст, чрез 

споделено планиране, в диалог между заинтересованите страни създа-

дохме условия за жизнеспособна и устойчива ревитализация на трите 

междублокови пространства. 

В зависимост от конкретните условия на мястото и изискванията на 

собствениците бяха разработени сценарии с конкретни идейни решения за 

трите казуса в жилищните квартали „Дружба-2”, „В. Левски В“ и „Обеля-1“. 

Решенията са насочени към подобряване на физическата среда на меж-

дублоковите пространства, всяко от които се характеризира с проблеми, за 

които ще се потърси индивидуален подход. 

Сценариите в случая съчетават разбиране на контекста както във вре-

мето, така и в пространството (абстрактен преглед на това, което може да 

бъде обобщено за другите потребители, други ситуации и бъдещи разви-

тия).  

За всяка ситуация са разработени по три сценария (ситуационни реше-

ния)  – А, Б, и В. По различен начин те насищат интензивността на 

функциите, които ще се извършват в междублоковите пространства. Ситу-

ационните решения са примерни. Те представляват виртуален модел на 

трите междублокови пространства в три предполагаеми начина на разви-

тие по отношение на наситеност на нови функции или разширяване на 

съществуващите. 

Тази степен на интензивност и конкретните допустими функции ще се 

определя по няколко критерия: 

 Потребностите на ползвателите; 

 Даденостите на мястото; 

 Техническата обезпеченост; 

 Осигурения финансовия ресурс; 

 Икономическия анализ (бизнес план).  

Сценарийно приложение на системата „О-Модус“ в ж.к. „Дружба-2“ 

Предложените сценарии са следствие на теоретико-приложните, емпи-

рически и теренни изследвания и дават възможност за избор на вариантни  

планировъчни решения. Те са базирани на концепцията за архитектура с 

„отворен код“, като системата от модулни преместваеми обекти е аплики-
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рана за трите казуса. 

В сценарий „А“ на ситуацията в ж.к „Дружба-2“ е показана програма 

максимум по отношение на интензивността на функциите (Фиг. 32). Целе-

съобразно са реорганизирани съществуващите паркинги, като са 

предложени и нови площи за паркиране и гариране. Увеличени са същест-

вуващите паркоместа с 98 бр. (50%). Осигурена е и възможност за 

гариране на автомобили, при необхоимост (до 40 бр. клетки за гариране). 

Новите паркинги се благоустрояват и на подходите им остава възможност 

за контролиран достъп. Предвижда се видеонаблюдение, както на паркин-

гите , така и на цялото междублоково пространство. 

Съществуващата алейна мрежа е разширена и разработена, така че да 

запази съществуващите връзки и да поеме натоварването от новите функ-

ции. 

В този сценарий са предвидени места за разделно изхвърляне на отпа-

дъци (4 бр.), места за разхождане на домашни любимци (2 бр.), 4 бр. 

търговски модули в комуникативните места в периферията на междубло-

ковото пространство. 

Предложена е сцена за прояви на открито, както и клуб, който може да 

бъде място за социални контакти на по-големи социални групи – пенсио-

нери, младежи, различни организации и др. 

Предвиден е един  модул за обществено обслужване, който може да се 

използва като кафене в комбинация с навес и санитарен възел. В близост 

е разположена и беседка с пейки. На подходящи места са разположени 

още 5 бр. беседки. 

Разработени са 3 детски къта, като площадки за игра на различни въз-

растови групи. Те са оборудвани със съвременни детски съоръжения, 

разположени върху обезопасяваща, ударопоглъщаща, омекотена настил-

ка. Новите съоръжения са комбинация от дървени елементи, обработени 

по съвременни технологии и метални детайли, защитени и тонирани с 

електростатично прахово полиестерно покритие. 

Зоната за спорт се оборудва с модули от системата „О-Модус“, снабде-

ни със съоръжения за спорт – халки, лостове, успоредки, шведска стена. 

Модулите са разположени върху обезопасяваща, ударопоглъщаща, оме-

котена настилка. 
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Разположени са шест броя модули от типа вертикална градина, за под-

помагане съхранението на сезонните саксийни цветя, които обикновено 

запълват междуетажните площадки на сградите, както и място за практи-

куване на хоби. 

Алейната мрежа е благоустроена с нови настилки и бордюри, рампи за 

осигуряване на достъпност, пейки и кошчета за отпадъци, ново осветле-

ние. 

Съществуващата висока дървесна растителност се запазва, като нова 

не се предвижда в конкретния сценарий. Разбира се, при необходимост от 

такова, ще се проектира в рамките на конкретния проект по част „Паркоус-

тройсто и благоустройство“. 

На покривите е предложено разполагане на фотоволтаични панели, ко-

ито могат да захранят парковото осветление, както и осветлението на 

общите части на сградите. Поради ограничения достъп покривите на па-

нелните блокове се явяват подходящо място за разполагане на 

относително скъпите съоръжения за преобразуване на енергия от възоб-

новяеми източници като слънце, вятър и дъжд. 
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Фиг. 32 Сценарий „А“ за идейно решение на МБП в ж.к. „Дружба-2“ (програма „максимум“) 
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Сценарий „Б“ на ситуацията в ж.к „Дружба-2“ е предложение, в което 

са редуцирани част от предвидените функции в сценарий „А“ – не се пред-

вижда сцена и клуб (Фиг. 33). Обектите за обществено обслужване са 

редуцирани. Възможността за изграждане на гаражни клетки е намалена с 

50% спрямо сценарий „А“. 

Сценарий „В“ е базов вариант (програма минимум), в който не се 

предвижда възможност за покрито паркиране, но се запазват всички най-

необходими дейности за функционирането на междублоковото пространс-

тво (Фиг. 34). Броят на паркоместата се запазва, както и броя на местата 

за изхвърляне на отпадъци и разхождане на домашни любимци. Броят на 

площадките за игра се запазва, но площта се редуцира. Редуцира се и 

общата площ на алейната мрежа. Модулите за обществено обслужване се 

редуцират до два. 

Аналогични са предложенията за останалите два казуса – в ж.к „Левски-

В“ и „Обеля-1“, като сценарий „В“ винаги е базов, съдържащ най-

необходимите и базови дейности, а сценарий „А“ е наситен с многообра-

зие от функции и представлява програма-максимум по отношение на 

интензитета на дейности. 

Хипотетичната комбинация на по-голям брой модули – с по-голяма зна-

чимост за обитателите, е предпоставка за решение на МБП от по-високо 

равнище –  т. нар. „М размер“ – при специфични обстоятелства и взаимо-

отношения. 

С оглед „обратна връзка“ и последваща фаза на комуникативното пла-

ниране със заинтересованите страни са създадени визуализации на 

сценарии „А“ за МБП на блокове 510, 511, 512, 513, 514 и 515 в ж.к. „Друж-

ба-2“ (Фиг. 35). 
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Фиг. 33 Сценарий Б за идейно решение на МБП в  „Дружба-2“ (програма „редуцирана“) 



 
 

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА 

 

96 

 

 
Фиг. 34 Сценарий В за идейно решение на МБП в „Дружба-2“ (програма „минимум“) 
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Фиг. 35 Визуализации на ревитализирани МБП в ж.к. „Дружба-2“ – Сценарии „А“ 
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3. ПРАВНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРИЛОЖИМОСТ  

По текстове на Александър Трифонов 

Задачите на правно-икономическия анализ при ревитализирането на 

междублоковите пространства на подбраните казуси на изследването, са: 

 Да се дефинира възможния контингент от живущите, които биха 

били най-заинтересовани от ревитализирането на междублоко-

вите пространства в избраните обекти в кварталите “Дружба-2”, 

“В. Левски – В“ и “Обеля-1”; 

 Да се намерят варианти, при които живущите биха се включили в 

организирането на дейности в МБП; 

 Да се определят видове дейности, които биха генерирали прихо-

ди; 

 Да се моделират ориентировъчни разходи и приходи, при които 

Столична община и живущите биха могли да намерят взаимен 

интерес за ревитализация на МБП на база отворената система 

„О-Модус“; 

 Да се докаже целесъбразността и ефективността от реализира-

нето на отворената система в трите обекта на изследването 

съгласно Сценарии „А“; 

Контингентът на живущи в трите МБП определя значим потенциал за 

прилагане на отворената система. Броят живущи варира – от 778 до 962 

души. Общия брой на заетите варира от 598 до 808 души, като заемащите 

ръководни длъжности са от 42 до 47, собственици на бизнес –  от 20 до 40, 

безработните – от 55 до 69, пенсионерите –  от 96 до 227, децата в диапа-

зона 0 – 9 години – от 72 до 85, в диапазона 10 – 19 г. – от 63 до 106, а 

хората с увреждания – от 60 до 75. По вероизповедание се оформят кон-

тингенти както следва: източноправославни  (414 – 540); католици (123 – 

184); протестанти (85 – 150)18. 

В състава на живущите има и значителен брой специалисти, което съ-

четано с ръководителите и работодателите дава основание да се 

предположи, че различни дейности могат да се организират и дори да бъ-

дат подпомогнати от живущите, с: оборудване; инструменти; 

 
18

 Данните са закупени от Национален статистически институт за целите на проек-
та през 2015 г. 



 
 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ИНОВАЦИИ 

99 

 

разходни/помощни материали и средства и т.н. 

За икономическия анализ броят на потенциалните участници е редуци-

ран, като на първо място са изключени безработните, хората с 

увреждания, пенсионерите и децата и младежите до 19 годишна възраст, 

а на второ място, за постигане на реален брой заинтересовани, числата са 

занижени с 50% (отчитайки общата апатия и липсата на заинтересованост 

или времеви ресурс).  

Оттук се достигна до усреднен брой реални участници за ревитализа-

цията на междублоково пространство – 100 души. 

3.1. ПРАВНО-ПРОЦЕСУАЛНИ СПЕЦИФИКИ 

Реализирането на отворената система „О-Модус“ в междублоковите 

пространства на панелните комплекси е съобразено с нормативната уред-

ба, от която то зависи пряко или косвено. 

От особено значение за правилното и качествено изпълнение на отво-

рената система съгласно Приоритет 3 (Технологичен трансфер) са 

прилагането на териториално-устройствените правила и нормативи, отна-

сящи се до19:  

 Раздел IX “Преместваеми обекти и елементи на градското обза-

веждане” от Закона за устройство на територията (ЗУТ);  

 Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗ-

СО); 

 Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информа-

ционни и монументално-декоративни елементи и за рекламната 

дейност на територията на Столична община (като добре развит 

документ за местно приложение). 

Преместваемите обекти са в VІІ група за амортизация на активи (норма 

от 15% съгласно тълкуване на чл.55 ЗКПО на НАП в писмо № М- 24-31-107 

от 29.03.2013 год.), което означава, че те могат да се подновяват на всеки 

5 години, но не означава че не могат да се ползват и след този срок. 

Основавайки се на юридическото проучване, с оглед последващо до-

казване на икономическата рентабилност на инвестиционната инициатива 

 
19

 В окончателния научен доклад по проекта са разгледани подробно всички законови и 
подзаконови нормативни актове, вкл. тези на Столична община, които засягат пряко 
реализирането на ревитализацията на МБП 



 
 

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА 

 

100 

 

за прилагане на отворената система „О-Модус“, са предложени два вари-

анта за регулиране на отношенията със Столична община при 

ревитализирането на междублоковите пространства. 

Вариант 1. Договор за съвместна дейност между Сдружението и 

Столична община, в който се установяват финансовите условия 

Столична община предоставя чрез договор преместваемите обекти за 

безвъзмездно ползване от Сдружения в съответствие с чл. 22 и чл. 67 на 

Наредбата за общинската собственост на Столична община. Сдружението 

и Столична община подписват договор за учредяване на смесено дружес-

тво (ПЧП) на основание на Закона за управление на общинската 

собственост и/или Закон за публично-частно партньорство.  

Задължения на Общината, са: да поема разходите и организира проек-

тиране на преместваеми обекти;    да  поема  разходите  за  избор  на  

подходящо  място, неговото адаптиране към избраните преместваеми 

обекти и съответното поставяне/инсталиране, в т.ч. и захранването им с 

електроенергия; да поема застраховката на обектите, тъй като те остават 

собственост на Общината. 

Задължения на живущите (част от тях), са: да регистрират в НАП граж-

данско сдружение (консорциум);  да съставят и регистрират типов договор 

за сдружение на физически лица20. 

Сдружението провежда местен референдум за установяване на пот-

ребните дейности за живеещите в МБП, вида и комбинацията от 

преместваеми модули. Сдружението организира дейностите на основа на 

подробни спецификации на модулната система и изплаща месечен на-

ем/патентен данък на Столична община. Сдружението се учредява със 

срок и с конкретна дейност – за организиране на дейностите, дефинирани 

от местния референдум. 

Вариант 2. Прилагане на Закона за концесиите – преместваемите 

обекти се предоставят на частна компания за ползване 

При този вариант концесионерът поема изграждането на обектите и 

принадлежащите подходи, както и експлоатацията и поддръжката на обек-

тите и тяхната застраховка, а обитателите заплащат за предоставяните от 

 
20

  Примерен типов договор е съставен към окончателния научен доклад за научно-
изследователския проект 
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концесионера услуги с изградените преместваеми обекти. 

Задълженията на Общината, са: провеждане на допитване/референдум 

до живущите от МБП (какви услуги и обекти биха желали да ползват); съг-

ласуване с живущите допустими/пределни цени за услугите, които ще 

предоставя концесионера; Проектиране, в т.ч. присъединяване към експ-

лоатационните дружества и издаване на разрешение за 

поставяне/монтаж. 

В зависимост от възможния паричен поток от концесионния анализ, 

Общината: 

 предоставя  възможност на концесионера да изгради търговски 

обекти, от които да има приемливи за концесионера  приходи, с 

които да покрие направените разходи за изграждане на премест-

ваемите обекти, в т.ч. и на търговските обекти и тяхната 

поддръжка; 

 приема да доплаща на концесионера, за да може той да възста-

нови направените разходи за изграждане и поддържане на 

преместваемите обекти; 

Задължения на концесионера, са: да изгради в срок и съгласно проекти-

те, респ. предписанията в техническото задание обектите в МБП; да 

поддържа в изправност и функционалност тези обекти, както и качеството 

на предоставяните услуги (което трябва да е разписано в концесионния 

договор). 

Задължения на живущите, са: да участват в допитването/референдума 

за изясняване и уточняване на потребните обекти и услуги; Да изберат 

представител на всеки вход (домоуправителя или друго лице), който да 

подпише от името на живущите във входа ангажимент за: 

 реда за ползване на преместваемите обекти; 

 условията за тяхното ползване; 

 редовно заплащане за услугите, които ще ползват в уточнения с 

Общината и с концесионера размер; 

И при двата варианта контролът по използването по предназначение на 

обектите, както и тяхното поддържане се осъществява текущо от предста-

вител на Общината, от живущите в МБП и от други специализирани 

органи.  
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При нарушаване на условията за ползване, нарушаване на договори и 

споразумения, Общината и живущите (концесионера) си запазват правото 

да прекратят взаимоотношенията помежду си. При концесията това е по-

трудно и по-сложно, тъй като трябва да се предяви съдебен иск, за който е 

необходим финансов ресурс и отнема много време. При ПЧП е по-просто, 

защото Столична община е съдружник в публично-частното дружество и 

при изключване на частния партньор (сдружението на живущите) тя остава 

собственик и управител на преместваемите обекти, докато намери друг 

частен партньор (ново сдружение), т.е не се изисква съдебен процес, а се 

използва само договора за сдружаване. 

3.2. ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА МОДЕЛА   

При вземането на решение за реализиране на инвестиционната иници-

атива за ревитализиране на МБП и прилагане на създадената отворена 

система (в случая „О-Модус“) се налага претегляне на разходите спрямо 

ползите чрез метода на нетната настояща стойност и вътрешната норма 

на възвръщаемост за период от 10 години при норма на дисконтиране 5% 

(5,5%)21. Целта е постигане на две групи ефекти – икономически и неико-

номически (социални, образователни, екологични, културни и т.н.). 

За да се определи дали реализирането на отворената система е изгод-

но следва да се направи финансова оценка, даваща отговор на два 

основни въпроса: 

 Целесъобразен (печеливш) ли е проекта и покрива ли минимума 

от изисквания на заинтересованите страни?; 

 Ако са налице няколко възможни вариантни решения (сценарии), 

кой е най-добрият и как всеки проект се съпоставя и отнася към 

останалите? 

Акцентът тук е поставен върху търсене на отговор на първия въпрос, 

защото симулацията на реални сценарии за оптимизация на инвестицион-

ния избор биха коствали необоснован ресурс в обхвата на бюджета на 

научно-изследователския проект. 

 
21

 За нуждите за анализ-разходи ползи при оценяването на проекти финансирани по 
линия на ЕС, се препоръчва дисконтова норма 5-5,5%, която се определя като приемлива 
за обекта на изследване 
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В анализа беше използван детерминиран метод за определяне на раз-

ходите (по количествено стойностни сметки за системата „О-Модус“) – за 

сценарий „А“ на трите казуса и недетерминиран метод чрез експертна 

оценка за определяне на приходите (вкл. ползите) – също за сценарий „А“.  

На база подробен финансово-икономически анализ следва, че:  

 Първо, не е нужно да се търси печалба от инвестициите на Сто-

лична община за ревитализирането на МБП, а само 

възвръщаемост на вложените средства; 

 Второ, целесъобразно е срокът на инвестицията са бъде до 10 

години и следователно е допустимо прилагане на линейно прог-

нозиране; 

Определените разходи за трите казуса на изследване биват:  

 преки (еднократните капиталовложения за инвестицията);  

 косвени (патентен данък/данък към Столична община за дейнос-

тите на клубовете, експлоатационни (общи и за дейности на 

клубовете) и др.) 

Приходите, които се акумулират от прилагането на системата „О-

Модус“, са четири основни групи: 

 Приходи от дейности в клубовете; 

 Приходи от наем на обектите за обществено обслужва-

не/търговия: 

- Преместваемите обекти за обществено ползване и сцената 

биха могли да се използват за провеждане на изложби, рек-

лама на продукти, представления и т.н. като условните 

приходи са изчислени на около 3 000 лв./год. 

- От отдаване на клетки за гариране под наем – 135 -160 

лв./месец или 1620 - 1920 лв./година. 

 Отстъпено сервитутно право (ОСП). Част от клетките за гариране 

биха могли да се отдадат за дългосрочно ползване на база отс-

тъпено сервитутно право 22 при цена около 4 500 лв. за 1 клетка 

 
22 Общото „административноправно“ понятие за строеж (§1, т. 38 ДР на ЗУТ) не съответства 

на „вещноправното“ понятие за строеж по Закона за собствеността, поради което само част 
от „строежите“ по ЗУТ изискват учредяване на право на строеж по смисъла на чл. 63, ал. 1 ЗС. 
Критерият е наличието на постройка по смисъла на чл. 63, ал. 1 ЗС. Постройките обаче са разг-
раничени от съоръженията в самия параграф 1, т. 38 ДР на ЗУТ (както и в чл. 12, ал. 1 ЗУТ). 
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за гариране. При този подход земята остава собственост на Об-

щината, но се гарантира сигурността на ползвателите – 

настоящи и бъдещи; 

 Приходи от инсталиране на фотоволтаични инсталации на пок-

ривите. Прието е, че фотоволтаичните инсталации ще 

произвеждат 90% от максимално възможния капацитет за преоб-

разуване на електроенергия. Остатъчния дял се разпределя в 

разходи за пренос от покрива до преместваемите обекти, разхо-

ди за поддръжка на инсталацията и евентуална консумация за 

захранване на преместваемите обекти и осветление на МБП 

чрез LED осветителни тела. При подробно техническо решение 

на разположението на фотоволтаичните инсталации на покриви-

те на жилищните блокове, оформящи МБП може да се генерира 

допълнителен приход, който да компенсира евентуален недостиг 

на финансови средства от дейностите на клубовете. 

От направените финансово-икономически анализи за трите обекта, се 

установи: 

 Първо, нетната настояща стойност на инвестициите e положи-

телна, от което следва, че инвестицията е приемлива и 

целесъобразна; 

 Второ, вътрешната норма на възвръщаемост на инвестицията е 

по-висока от използваната дисконтова норма и инвестицията 

следва да се определи като приемлива; 

 Трето, икономическата нетна сегашна стойност е около 10 пъти 

по-висока от финансовата, което показва, че проектите имат 

силна социална насоченост, респ. ползи за обществото, даващо 

възможност за съфинансиране от специализирани фондове и ор-

ганизации за подпомагане на социалната сфера. 

 
Когато съоръжението е разположено във и трайно прикрепено към терена, за изграждането му 
в чужд недвижим имот би следвало да се учредява право на строеж. Когато е налице съоръже-
ние, което има техническо значение и не представлява постройка, тогава следва да се пристъпи 
към учредяване на сервитутно право било то по ЗУТ, или по друг специален закон. 

Някои площадкови обекти имат качеството на постройка (например трансформаторен пост). 
За тях би следвало да се учреди право на строеж. Други площадкови обекти обаче представля-
ват съоръжения, които не са постройки (например преместваемите гаражни клетки) и са 
трайно прикрепени към земята. За тях би следвало да се използват предвидените в съответен 
специален закон (в случая ЗУЗСО) сервитутно право.  
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Предложените сценарии са следствие на теоретико-приложните изс-

ледвания и дават възможност за избор на вариантни  планировъчни 

решения. Те са базирани на концепцията за архитектура с „отворен код“, 

като системата от модулни преместваеми обекти е апликирана за три ка-

зуса в жилищните квартали „Дружба-2“, „Васил Левски-В“ и „Обеля-1“ до 

прилагането на подхода на равнище концептуален дизайн. 

 

Доказването на последващите етапи от подхода за ревитализация-

та – обсъждане с местните общности, корекции в проектните модели, 

прототипиране, обратна връзка, редизайн за индустриално производс-

тво и масово приложение в повече от едно пространство – оставяме 

като провокация за бъдещ научен експеримент – обект на допълнител-

но целево финансиране, но така или иначе – в дневния ред на 

обитателите на панелните комплекси. 

 

 
 
Фиг. 36 Участници в международен научен семинар (12-15.12.2017г.), представящ изложба 
и резултати от изследванията: 

(отдясно-наляво) проф. Горан Йованович (Нишки Университет); проф. д-р арх. Асен Писар-

ски (Декан на АФ в УАСГ); ас. Марина Йорданович (Нишки Университет); проф. д-р арх. 

Йордан Радев (Ръководител на проект ДФНИ Е02/20); ас. Миланка Васич (Нишки Универси-

тет); гл. ас. д-р Вяра Ганчева (БАН); гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова (БАН); арх. Ангел 

Енкин (УАСГ); доц. Миомир Васов (Нишки Университет); гл. ас. д-р арх. Димитър Калоянов 

(УАСГ); гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов (УАСГ); арх. Димо Джотолов (УАСГ)  
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Заключение 

Ревитализацията е интегрирана интервенция (в социалната, икономи-

ческата, екологичната и културната област) за о(б)живяване, 

реконструкция и обновяване на градски устройствени зони, в случая меж-

дублокови пространства, вкл. за по-качествени и пълноценни обитаване, 

бизнес, транспорт и комуникации, отдих и развлечение.  

На основата на това определение е предложен нов подход за ревита-

лизиране на междублоковите пространства чрез модел за отворени 

иновации.  

Ревитализацията на междублоковите пространства в София е разгле-

дана в контекста на оценката на потенциала за отворени иновации, вкл. 

културни, социални, икономически и екологични – например за енергийно 

спестяване и/или за развитието на креативни и рекреативни индустрии. 

Ревитализирането означава изграждане на устойчиви и жизнеспособни 

пространства от хората и за хората. Това е процес, който изисква не прос-

то обновяване, но и трансформативно иновиране с цел постигане на 

високо качество на живот на обитателите и подобряване на благосъстоя-

нието им.   

Иновирането е свързано както с преобразуването на физическата сре-

да, така и със създаването на общност чрез архитектурно-урбанистични 

похвати и чрез устойчиви решения за пространството, за общността и за 

ресурсите.  

Ето защо, е предложен синтез на три вида отворени иновации, за:  

1) ревитализиране на пространството чрез подходите напотреби-

телски ориентирания дизайн;  

2) ревитализиране на общността чрез подхода за създаване на 

място; 

3) регенериране на ресурсите чрез моделите за съвместно плани-

ране.  

Аргументирaна е тезата че обединението на трите вида отворени ино-

вации формира хардуера, софтуера и оргуера на междублоковото 

пространство. Така едновременно се решават конфликти (conflict 

resolution), изграждат се меки умения (soft skills) и се разбират потребител-

ските пътеки и опит (user experience).  



 
 

Заключение 

107 

 

Моделът е тестван чрез прилагане на архитектура с отворен код, на-

мираща израз в конкретни сценарии за ревитализиране на три 

междублокови пространства посредством модулната система „О-Модус“. 

Системата дава възможност на заинтересованите страни да създават своя 

специфична програма за изпълнение чрез свободен избор на модули и 

техни комбинации. Тя е доказано икономически рентабилна и правно из-

държана.  

Ключови за ангажирането на ползвателите на междублоковите прост-

ранства са правата и собствеността, които имат хората и техните 

обединения.  

Тяхното овластяване би осигурило жизнеспособност и устойчивост за 

ревитализацията, защото само ако са ангажирани чрез личния си интерес, 

ползвателите на междублоковите пространства биха участвали и развива-

ли този процес като интегрирана интервенция в общ интерес. 
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