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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на цивилизацията е 
свързано с еволюцията на 
взаимоотношението човек - селище - 
природа. Основополагаща в сложната 
динамика и разнообразни протичащи 
процеси на „феномена град“ е 
системата „обитаване“ и нейната 
жилищна територия, която в 
съответствие с развитието на града, 
търпи вътрешни и външни структурни 
промени. Темата е особено актуална 
на фона на световните и регионални 
процеси  на демократизация, 
преосмисляне на ценностни системи, 
развитие на качествено нови 
концепции и стратегии в регионалното 
и градско планиране, както и 
постоянното преразпределение на 
човешки, финансови и природни 
ресурси и свързаната с тях миграция 
на населението към по-големите 
градски образувания. Увеличаващата 
се концентрация на хора в 
сравнително ограничени територии 
диктува изменение в характера и 
начина на обитаване - подсистемата 
се развива във височина, откъсвайки 
човека от терена, за да стигне до 
съвременните жилищни гиганти - 
небостъргачи, като променя 
качествено и количествено създадения 
образ за класическа средно - 
статистична апартаментна сграда и 

визията  за нея и съставните й 
апартаменти.  

Всички тези и други, съпътстващи 
развитието промени на регионално, 
национално и световно ниво, се 
отразяват и деформират същността 
на системите „обитаване“ и „отдих“, 
които възприемат градския модел на 
обитаване като нарастване във 
височина и предпочитания към 
апартаментния тип сгради за 
временно и дълготрайно пребиваване. 
Носталгията по нискоетажното 
обитаване води до съвременните 
тенденции към обединяване 
предимствата на еднофамилната и 
апартаментна жилищни сгради, които 
са особено актуални за Българското 
Черноморие. Динамиката на 
протичащите по крайбрежието 
процеси и открита агресия на 
инвестиционни намерения налага 
необходимост от нов подход към 
структурирането и преструкутуриране 
на урбанизираните  и свободни 
територии, свързан с жилищните 
сгради за отдих и прилежащата 
среда, отчитащ факторите море, 
сезонност, екопоносимост и промяна 
на обитаване, насочени към създаване 
на оптимално устойчива жилищна 
единица за отдих и временно 
обитаване.  
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Възникване и Развитие на апартаментните сгради. 

Възникването на апартаментните 
сгради датира от древността, като 
форма за колективно обитаване на 
низшите и средни класи, което води до 
уплътняване и  интензитет на градските 
пространства, като обуславя 
зараждането им в по-големите 
градове по света. 

В Древен Рим, „инсулите“ са големи 
жилищни сгради, обитавани предимно 
от плебеите, които се издигат на 
височина до 20 - 25м. В първите етажи 
се помещават магазини, помещения 
за бизнес. Заможните обитатели 
живеят в по-ниските етажи, а плебеите 
– във високите, поради голямата 
опасност от пожари и невъзможността 
да се гаси и контролира 
разпространението на огъня във 
височина.  

В Египет, през Древността, по-бедното 
население обитава високи, достигащи 
до десет етажа сгради с 200 
обитатели. През XI век сградната 
височина достига 14 етажа, с покривни 
градини и напоителни  системи. В град 
Кайро, до XVI век, повечето жилищни 
сгради са многоетажни, като първите 
етажи се използват за складове и 
търговия, а апартаментите по горните 
се отдават под наем. 

В Англия, Шотландия, Италия, Франция 
и други европейски страни, 
концепцията за апартаментни жилища 
се развива с доста по-бавни темпове и 
се популяризира едва през XIX и XX 
век, с първите, така наречени, „mansion 
flats“, сградни блокове с жилища за 
средната и висша класа, които 
осигуряват постоянното и временно 

обитаване в големия град. В Единбург и 
други големи индустриални градове на 
Шотландия се наричат “квартири” с 
датировка XV век. Обитателите им са 
от разнородни и неравностойни класи. 
През 50-те и 60-те години на миналия 
век, в Англия и Шотландия започва 
широко-мащабна дейност за 
обновяване на старите и строеж на 
нови „жилищни кули с апартаменти“. 

Интересен е фактът, че в Йемен, 
съществуването на апартаментни 
жилищни сгради датира от XVI век. В 
град Шибам сградите са направени от 
глинени тухли и се издигат се на 
височина от 5 до 10 етажа, като на 
всеки етаж има по един или два 
апартамента. С течение на времето 
градът получава прозвището 
„пустинният Манхатън“. Някои от 
сградите достигат 30 м. и са най-
високите и до сега жилищни сгради в 
света, построени от глинени тухли. 

В Южна Америка, още през 10 век, 
племето Чакоан строи многостайни 
жилищни сгради, някои от които 
побират до 900 обитатели. През 1839 г. 
е построен първият жилищен блок в Ню 
Йорк, чиито наематели са предимно 
бедни емигранти, което в 
литературата се сочи като основа за 
развитие на т.нар. подземен свят и 
гетата. През 1884 г. в Ню Йорк е 
построена и първата луксозна 
апартаментна жилищна сграда – 
„Дакота“, която мотивира до 60-те 
години на миналия век, 
новоиздадените закони и 
правителствени стратегии за 
развитието им. Освен жилищните 
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сгради с апартаменти под наем, се 
появяват кондоминиумите, и 
кооперативните сгради, като 
основните разлики между тях са 
видовете собственост, управлението 
на сградите и отделните жилищни 
единици. 

Огромен ръст бележи строителството 
на апартаментни сгради във Франция, 
след Втората Световна Война. Като 
отговор на бумът в раждаемостта и 
резкия демографски прираст, свързан 
с бежанци от бившите френски 
колонии, френското правителство 
взема спешни мерки за осигуряване 
на необходимия брой жилища на 
ниски цени, като социални жилища, 
при постоянен контрол върху 
качеството на строеж, обитаване и 
експлоатация. Създава се съзвездие от 
„нови градове“ в региона на Париж и 
поречието на Сена.  Във Франция все 
още съществува закон, според който 
поне 20% от жилищата във всеки град 
трябва да са  „Habitation à Loyer 
Modéré “ – жилища с нисък наем. 

Между 1925 г. и 1930 г. в Германия се 
дава предимство на иновативни 
решения за 4 - 5 - етажни 
апартаментни жилищни сгради, като 
внимателно се следи за достигане на 
оптимални нива на чист въздух, 
ослънчаване, озеленяване и 
микроклиматични условия, като 
отговор на „правото на здравословен 
живот“ от Ваймарската Конвенция 
(1919 г.). Архитектите Мартин Вагнер, 
Ърнст Мей и др. създават цели 
комплекси в околностите на Берлин и 
Франкфурт на Майн. 

В България колективната форма на 
обитаване с апартаментен тип 

самостоятелни жилища следва 
логиката на Западноевропейските 
държави на изграждане около и след 
Първата Световна Война и основно 
след Втората Световна Война през 
социалистическия период на развитие 
на страната, свързан със силните 
миграционни процеси, насочени към 
средните и големи градове. 

Това отчасти се дължи и на 
патриархалните традиции в 
българското семейство, където 
съжителството на различните 
поколения е колективно и управлявано 
в една къща, но без автономността на 
собственото жилище. Израстването на 
жилищните сгради във височина е 
също на по-късен етап. Между Първата 
и Втората Световна Война тенденциите 
в по-големите български градове са на 
3 – 4 - етажни кооперации с по едно, 
две, до три жилища на етаж, като 
стремежът е по-благосъстоятелните 
граждани да имат собствени къщи 
дори в условията на градската среда. 
Бумът в индустриализацията и 
строителството идва през социализма. 

Основни фактори за появата и 
развитието на апартаментните 
жилищни сгради са урбанизирането 
на градовете, стичането на население 
в по-големите селища, 
индустриалната революция, 
необходимостта от по-висока плътност 
на обитаване, в съчетание с по-ниска 
себестойност. Съсредоточаването на 
все повече дейности в големите 
градове, естествено покачва 
демографския прираст на 
населението. От друга страна 
средностатистическите семейства се 
променят, появява  се необходимостта 



 
ТИПОЛОГИЯ НА АПАРТАМЕНТНИТЕ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО 
КРАЙБРЕЖИЕ/книга на база на защитен през 2014 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор" 9/120 

от уреждане на обитаването на 
самостоятелно живеещи млади хора, 
възрастни хора, ергени, вдовици, 
учащи. За тези слоеве от обществата 
издържането на цяла къща е 
непосилно и нерентабилно, поради 
което се разраства строителството на 
апартаментни сгради с жилища под 
наем. 

Както в Древен Рим и Египет възниква 
необходимостта от събиране на 
повече обитатели „под един покрив“, 
така в следващите векове към това се 
добавят предимствата на колективното 
обитаване, като осигуряването на 
повече удобства и дори лукс за всяка 
една жилищна единица на 
съвремието. Към днешна дата, този 
процес прераства в надпревара за 
издигане на сгради  - архитектурни 
чудеса - жилищни небостъргачи, със 
самостоятелен зелен двор-тераса, 
характерен за еднофамилната къща, 
съчетан с гледките от ‚птичи поглед“. 

Еволюцията на апартаментните сгради 
през вековете е следствие от редица 
основни фактори като световни и 
регионални процеси на 
индустриализация, развитие и 
демократизация, преразпределяне на 
природни, финансови, трудови и 
човешки ресурси, формиране на 
нови стратегии в устройственото и 
жилищно планиране, промени в 
управленските механизми на 
жилищната политика, съвременни 
концепции за опазване на околната 
среда, съхранение и пестене на 
енергия, засилване ефекта на 
„съвременното номадство“, като 
резултат от размиването на границите 
в Европейския Съюз, промяна в 
насоките и същността на туризма, 
нуждата от конкурентноспособност, 
атрактивност и гъвкавост в сферата на 
предлаганите  услуги. 

Роля на жилищното планиране и политика за временното обитаване по 
Българското Черноморие 

Жилищното планиране до 1990 г. у нас 
е част от социалната политика на 
държавата, в частност стратегия за 
задоволяване нуждите на населението 
от жилища и комплексно обществено 
обслужване. В периода 1945 г. – 1985 г. 
у нас са изградени 2 299 300 жилища 
или 74,3 % от целия жилищен фонд. В 
структурно отношение и техническа 
съоръженост жилищата не са на 
необходимата висота, но 
регламентирането правото на жилище 
като основно човешко право, се 
осъществява на държавно ниво чрез 
преференциални и ограничителни 

механизми - стимулиране на млади и 
многодетни семейства, такива, 
живеещи в лоши условия, ниска 2 % 
лихва при кредитиране на строеж или 
покупка на жилище, отпускане на 
общински и ведомствени заеми, 
устройствени и строителни 
ограничения за големина на парцела, 
строително петно, право на 
собственост до едно жилище на 
семейство, централизация на 
жилищно - разпределителните 
механизми. 

Относителният дял на обитаваните 
собствени жилища днес надхвърли 
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87%, което прави България феномен в 
световната практика. През годините на 
прехода, обаче, преустановявайки 
държавното жилищно строителство, се 
стигна до дезангажиране на 
държавата и липса на жилищно 
законодателство, което доведе до срив 
в социалните разпределителни 
механизми на  сектора. Сградният 
фонд „застаря“, новото строителство 
не отговори на високите западни 
стандарти в качествено отношение, 
върху пазара оказва стагниращо 
въздействие липсата на свободен 
сграден фонд, инфлацията,  
несъвършенствата в данъчната 
система и др. 

В стремежа си да догони 
напредналите страни и преодолее, 
отчасти, хаотичната система на нова 
пазарна икономика и демокрация, 
жилищното планиране и строителство 
през последните 20 години и особено 
това  по Черноморското ни 
крайбрежие, допусна редица грешки. 
Усвояването, изграждането и 
управлението на средата за живеене 
не притежава характерните за 
цивилизованите страни системност, 
порядък и последователност, 
деградират ландшафта и 
екосистемите. Несъвършенствата в 
Закона за Устройство на Територията, 
Закона за Устройство на 
Черноморското крайбрежие и 
свързаните с тях нормативни 
документи, породиха редица 
конфликти на ниво регион, община, 
град, като: бърз градеж; липса на 

далновидна стратегия; липса на 
проучване за вече проведени 
системни изследвания на Българското 
крайбрежие; несъобразеност с 
конкретни потребности; грубо 
експлоатиране на съществуващия 
сграден фонд, пътни и инженерни 
инфраструктури; диспропорции и 
деформации в пространствените 
модели на макро и 
микроустройствено ниво. Като 
резултат бяха нарушени системите на 
обитаване, техните функционални 
звена и жилищни единици. 
Структурата на жилището, като 
апартаментна единица, претърпя 
качествени и количествени изменения, 
които доведоха до ориентация към 
двата крайни полюса на преразход и 
помпозност и аскетичен 
минимализъм. Изключително спорна е 
темата „Кой апартамент е най-добър 
за живеене и същевременно най-
изгоден от икономическа гледна 
точка?“ Тя е свързана с редица 
въпроси като: трябва ли жилищната 
единица да съчетава изискванията за 
устойчивост и свързаната с нея 
енергоефективност, след като тя е 
една от основните градивни частици 
на системата на обитаване и отдих, в 
пряк контакт с т.нар. „природни паузи“; 
трябва ли да се вземе в предвид  
еволюирането на тази жилищна 
единица спрямо конкретната 
територия - географски, климатични, 
социални, финансови и демографски 
дадености и до каква степен в техния 
контекст. 
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Временното обитаване и Българското Черноморие. 

Проблематиката „временно 
обитаване“ е ключов момент в 
същността на настоящата тема. 
Демократичните промени и 
свързаното с тях отваряне на 
световните пазари, подвижност и 
мобилност на световното население с 
последващите глобални миграционни 
процеси, необходимостта от гъвкавост 
в сферата на взаимосвързаните 
системи  обитаване, труд и отдих, 
формират нова група от условия и 
фактори за промяна в познатия досега 
модел за жилищна единица. 

Появата и развитието на апартаментни 
сгради за временно обитаване е 
свързано и следва възникването на 
апартаментните сгради. Европейската 
практика на изграждане по-голям дял 
жилища под наем обуславя 
промяната в техните типология и  
терминология. Строежът на подобни 
сгради се обуславя от редица 
фактори, част от които са: 
нарастналата подвижност на 
населението; развитието на 
образованието; изграждането на 
ученически пансиони и студентски 
„кампуси“; необходимост от 
временно пребиваване на работна 
ръка в сферата на труда; нужда от 
адекватна пансионна база за 
възрастни хора; развитие на 
курортните дейности на море, 
планина, до минерални извори и др.; 
туристическа база към природните и 
исторически забележителности. 
Всичко това води до замяната на 
стандартния хотелски тип с тези 
апартаментни единици. 

Строежът на апартаментни хотели 
нараства, в края на миналия век, в 
САЩ, в отговор на растящото търсене 
на „удобствата на дома, дори когато 
си далеч от него“. В повечето случаи 
търсенето е свързано с цели 
семейства, за по-дълъг период от 
време и по-висок стандарт. С 
повишаване покупателните 
възможности на хората се увеличава и 
делът на собствените апартаменти за 
сезонно обитаване, извън основното 
жилище. Обобщено този преход се 
налага от потребителското търсене, 
свързано с човешката нагласа и 
изисквания за промяна, мобилност, 
повишени изисквания за висок 
стандарт, комфорт и удобства на 
средата за обитаване, жилищата и 
нарастналата покупателна 
възможност на населението. 

В България промените в същността и 
характера на временното обитаване 
протичат аналогично на тези в 
развитите страни. 

Като пример може да се отбележи,  
посоченият от доц. Марта Петрова 
факт за построения през 1912-1913г. в 
София апартаментен хотел „Москович 
Палас“, предназначен за временно 
обитаване от чужденци и 
провинциалисти, работещи  в града. 
Особена сила в тази преориентация 
носят промените на последните три 
десетилетия, мотивирани от 
изключително ценния и голям природен 
ресурс на страната, целенасочен към 
туристическия потенциал и особено 
този на Черноморското ни 
крайбрежие. През 50-те години на 
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миналия век, се откриват 
неограничени възможности за морски 
отдих, които днес нарастват и налагат 
реконструкция, обновяване и нов 
строеж в курортите, строени преди 
демократичните промени, които не 
могат да отговорят на повишеното 
търсене на количество, качество и нов 
стандарт. Масовата приватизация и 
свободен капитал позволиха 
реализация на множество 
инвестиционни намерения, някои от 
които сполучливи, други открито 
агресивни към природната среда, 
което наложи безкрайно 
експериментиране в търсене на най-
удачния модел за временно 
обитаване. Изследваните европейски 
и световни тенденции наложиха 
модела на апартаментните хотели и 
висококатегорийни жилищни 
комплекси за отдих. По-мащабна е 
тяхната реализация по южното ни 
Черноморие поради редица фактори, 
основни от които са: традиция и 
предпочитание; богат и съхранен 
плажен ресурс; природно 
разнообразие Странджа планина – 
море; културно - историческо 
наследство и археология; наличие на 
малки селища за отдих и неусвоени 
територии и др. Първите стъпки са 
боязливи опити за пресъздаване на 
американската и европейска 
практика, които налагат редица 

изменения и преработки на 
пъроначалните инвестиционни 
проекти, а те са непълни, с неизяснени 
роля и функции на апартаментните 
сгради за временно обитаване, 
използваните материали, архи-
тектурната визия, експлоата-ционни 
разходи в дългосрочен план и т.н. 
Строителството, в повечето случаи, е 
хаотично, стихийно, евтино и нетрайно, 
несъобразено с характера, 
дълготрайността, капацитета на 
съществуващата техническа 
инфраструктура - пътища, 
водопроводи, канали, пречиствателни 
станции и пр. На този етап липсва 
единен концептуален архитектурен и 
градоустройствен замисъл. След 25 
години, постепенното осъзнаване на 
проблемите и законова нагласа ще 
доведат до въвеждане на новите 
европейски принципи, директиви и 
закони и тяхното прилагане. 
Създаването и отстояването на общи 
устройствени стратегии  и планове на 
регионално и общинско ниво ще 
доведат до създаване на 
многовариантни, широкообмислени, 
конкурентноспособни и устойчиви 
туристически апартаментни модели, в 
контекста на триадата „човек – 
селище – природа“ и характерните 
заобикалящи системи и подсистеми 
на Черноморското ни крайбрежие.

Черноморският регион в контекста на националната жилищна стратегия. 

През 2012 г. Правителството 
формулира Национална Жилищна 
Стратегия на Република България, чиято 
необходимост е обоснована с факта, 
че „жилището играе важна роля в 

развитието на обществото и е от 
изключително значение за социалния, 
икономическия и културния прогрес“. 

В Националната Жилищна Стратегия 
подробно са изследвани състоянието 
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на жилищния фонд, 
благоустройственото съоръжаване на 
всяка жилищна единица, енергийната 
ефективност, достъпността до покупка 
или наем на жилище. В изводите се 
открояват следните проблеми: 

• Лошо управление и поддържане на 
жилищния фонд; 

• Висока енергоемкост на сградите – 
лоша термоизолация на стените и 
уплътненията на физически остарели 
дограми, в резултат на което се 
увеличават разходите на енергия; 

• Неефективно отопление на 
сградите, с изключение на тези с 
централно парно отопление или на 
газ; 

• Влошена пазарна достъпност до 
жилище – отношението цена/годишен 
доход нараства от 2,8 през 1989 г. до 
6,1 през 2002 г., което прави достъпност 
на жилищния пазар за не повече от 10 
% от потенциалните жилищни 
потребности; жилищните пазари са 
развити само в големите градове; 

• Увеличаване на броя и 
относителния дял на необитаваните 
жилища (от 7,8 % през 1992 г. до  14 % 
през 2001 г.); 

• Прекалена привързаност на 
гражданите към жилищната 
собственост и неадекватна реакция на 
мобилността на националните трудови 
пазари към смяната на жилища;  

• Увеличена концентрация на 
обитатели от маргинални групи в  

периферните жилищни комплекси;  

• Увеличен  дял на собственици на 
жилища, които не могат да поддържат 

собствеността си в сегашните пазарни 
условия;  

• Символичен 3 %-ов дял на 
обществения жилищен фонд, 
разпръснат сред частни жилища в 
етажна собственост, което затруднява 
неговото управление; 

• Незначителен шанс за млади 
семейства и маргинални групи да 
станат собственици на жилища или  
наематели в обществен жилищен 
фонд; 

• По-малко от 1 % държавна 
бюджетна субсидия за жилища, 
основно насочени към наследени 
стари задължения на държавата; 

• Липсваща система за жилищно 
субсидиране; 

• Липсваща жилищно - спестовна и 
специализирана жилищно -кредитна 
система; 

• Липса на нормативни актове, 
регламентиращи проектирането, 
изграждането и сертифицирането на 
сгради в зависимост от техните 
енергийни характеристики. 

На тази база основните стратегически 
цели са - спиране процесите на 
влошаване състоянието на 
съществуващия сграден жилищен 
фонд и създаване на работещ  
механизъм за осигуряване на нови 
достъпни жилища за покупка и 
отдаване под наем. Формулират се 3 
оперативни направления: 

• Оперативно направление ,,А“: 
Изграждане рамка на Националната 
жилищна система - увеличаване 
капацитета на институциите, които 
трябва да провеждат жилищната 
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политика и приложат стратегията на 
национално, регионално и общинско 
ниво; законово регламентиране 
ангажиментите на държавата и 
общините към жилището (финансови 
и организационни); създаване условия 
за натрупване на частен жилищен 
капитал за обновяване фонда и 
изграждане на достъпни жилища 
(субсидирани кредити и данъчни 
преференции); формиране на 
условия за започване процеси по 
преструктуриране и обновяване на 
жилищните комплекси; 

• Оперативно направление ,,Б“: 
Решаване на приоритетни проблеми в 
жилищното потребление - управление 
и поддържане на съществуващия 
жилищен фонд, преструктуриране и 
обновяване на жилищните комплекси 
на национално и общинско ниво,  
обновяване на панелните жилищни 
сгради, осигуряване достъп до 
жилище на семейства с ниски доходи; 

• Оперативно направление ,,В“: 
Провеждане на информационна и 

образователна кампания - на 
областната,  общинска 
администрация и гражданите. 

Всичко това е важна крачка към 
осъществяване на реална жилищна 
политика за създаване устойчив 
жилищен модел и адекватна околна 
среда. 

Предвижданите промени в ЗУТ, ЗУЧК, 
приетите и функциониращи вече ЗЕЕ, 
Натура 2000, Наредба за достъпност 
на средата, полагат началото на едно 
съвременно законодателство, 
осигуряващо необходимите 
параметри и ограничения за 

жилищното строителство. Може да се 
каже, че промяна в строителството по 
Черноморието има, наложена от 
повишените изисквания на купувачите. 
Световната икономическа криза 
доведе до срив както във финансовия, 
така и в строителния сектор. Пазарният 
срив в масовото изкупуване на 
апартаменти по Черноморието, 
независимо от предлаганото качество 
на обитаване, се дължи на: промяната 
в статуса на новопоявилите се купувачи 
– чужденци, главно от бившия СССР; 
завишените изисквания към 
апартаментите; засиленият 
законодателен контрол и мерки и т.н. 
Това принуди строителните 
предприемачи да променят коренно 
начина и характера на застрояването: 
използване на по-качествени 
материали;  далновидно отношение 
към бъдещото експлоатиране на 
сградите; внедряване на технологии, 
използващи възобновяеми енергийни 
източници; мерки за енергийна 
ефективност и икономия на енергия; 
мерки за благоустрояване на 
комплексите и връзка с околната 
среда; подобряване на техническата 
инфраструктура; завишено внимание 
към самите жилища, като форма, 
функции, стандарт и архитектурен 
детайл. Като слаб момент може да се 
посочи неясният статут на плажните 
ивици и тяхното стопанисване, в 
контекста на желанието на 
предприемачите да осигурят 
благоустрояване и в тези зони. 
Сегашната държавна собственост на 
плажовете, води до тромави и 
неефективни концесионни процедури, 
липса на контрол над качествените 
критерии към концесионерите, които 
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могат да се избегнат, при поемане на 
отговорността от крайморските 
общини и далновидно разпределение 
на пазарен принцип, с цел 
осигуряване на чистота и 

необходимата инфраструктура по 
българските плажни ивици - душове, 
санитарни възли, здравни пунктове, 
спасителни постове и т.н.  

 
2. ВРЕМЕННОТО ОБИТАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО 
КРАЙБРЕЖИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг.1 
 
Атрактивността на Българското 

Черноморско крайбрежие като 
местоположение, климат, релеф, 
води, природна среда и ресурси са 
афинитет за много цивилизации и 
имперски амбиции от Великото 
Преселение до сега: Древните гърци и 
траки, Рим, Византия, Първо и Второ 
Българско Царство, Османската 
Империя, Трето Българско Царство и 
сегашната Република България. 
Населяването му започва с градовете 
Черноморски крепости – Одесос, 

Месемврия, Аполония и др., в които са 
съсредоточени управление, военен 
гарнизон, религиозни сгради, терми, 
форуми, търговия, рибарство, 
мореплаване, жилища на богатите и 
бедните граждани. Значението на 
Българското Черноморие е оценявано 
високо от всичките му обитатели и 
владетели, особено от българските 
царе до падането ни под османска 
власт, която унищожава първите стъпки 
на българския ренесанс. Въпреки това 
Османската Империя държи на 
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геостратегическото местоположение 
на селищата по него и започва 
доизграждане на съществуващите и 
нови пристанища и железопътни 
артерии, в т.ч. първата за България и 
една от първите в Европа железница 
Варна - Русе. Тази тенденция се 
запазва и в Третото Българско Царство 
и особено в годините на социализма, 
когато се строят летища, 
автомагистрали, корабостроителници, 
химически и стоманени комбинати и 
др. Това не се харесва никога на 
Великите сили, Турция и Гърция, която е 
свързана с наличието на гръцка 
епархия в черноморските ни селища и 
търсената независимост след 1906 г. 
По същото време се строят първите 
морски къпални - бани във Варна и 
Бургас и се поставя началото на 
морския отдих и туризъм. Осъзнатата 
необходимост от него дава тласък в 
развитието на черноморските ни 

селища и като морски курорти. След 
Първата Световна Война държавата 
започва да отделя значителни средства 
за благоустрояване и изграждане, 
дава се началото на колонизиране на 
пустеещите земи край морето, 
постепенно Варна, Бургас и Балчик се 
налагат като основни морски 
центрове, което води и до естествено 
повишаване на концентрацията на 
населението там. В средата на 50-те 
години на миналия век се реализират 
първите извън селищни курорти: Златни 
пясъци, Дружба, Слънчев бряг, а по-
късно и Албена, които стават 
притегателен център за летен морски 
отдих на гражданите от Германия, 
Швеция, Финландия и особено от 
държавите на източния блок. Това, 
именно, е и началото на развитие на 
временното обитаване по 
крайбрежието ни, в основния вид, в 
който го познаваме и до днес. 

Основни предпоставки, фактори и условия за развитие на временното 
обитаване в региона. 

Физико - географски, геоложки и техническо - инфраструктурни дадености, 
специфика и потребности. 
Източната ни морска граница е с 
дължина 378 км. Особеностите на 
нашето крайбрежие, които го 
отличават от другите на Черно море, 
се дължат преди всичко на физико - 
географската специфика на региона. 
То се дели на няколко подрайона: 
добруджански, варненско - 
камчийски, старопланински, бургаски 
и странджански. Разликите в бреговата 
конфигурация, релефа, крайбреж-
ните и  плажни ивици на отделните му 
дялове се дължат на геоложките и 
хидрогеоложки процеси, характера на 
микроклимата в  посочените 

подрайони, морските водни течения, 
ветровете от и към сушата, реките и 
речните долини, езерата около Бургас 
и Варна,  релефното очертание  на 
нископланинския масив на Стара 
планина и Странджа, съществуващите 
острови, полуострови и заливи и т.н. От 
силно обветрените северно-
черноморски скални носове, до 
безбрежните  южночерноморски 
златисти плажове, Крайбрежието ни 
пленява със своите флора и фауна и 
живописни брегове, чието 
разнообразие на толкова малка 
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дължина е в основата на неговата 
атрактивност и търсене. 

Черно море оказва съществено 
влияние върху развитието на 
крайбрежието и обуславя неговите 
климатични особености коренно 
различни от тези в останалите части на 
България. Това влияние се изразява в 
по-мекия климат - по-високи средни 
зимни температури и по-ниски средни 
летни, т.е. мека зима и прохладно лято. 
Морският бриз способства за 
намаляване на конвектната облачност 
- валежите са по-малко като 
периодичност и количество за разлика 
от вътрешността на страната. Пролетта 
е по-хладна, но есента е по-топла и 
дълга. Съществено значение за 
обитаването и лечебния ефект на 
Черноморието и неговия микроклимат 
имат и  минералните извори, 
лечебната кал, йодни изпарения и др. 
подходящи за лекуване на хронични 
бронхити, бронхиална астма, 
тиреотоксикоза, кожни заболявания, 
неврози, хипертония, остеопороза, 
някои сърдечно-съдови заболявания и 
т.н. Климатичните особености по 
Северното Черноморие при Балчик, 
Шабла и Дуранкулак са по-сурови, 
ветровете - по-силни, което в 
икономически план обуславя 
развиване на ветрогенераторна 
промишленост, но тя не трябва да 
застрашава прелетните птици от „Виа 
Понтика“. Около Шабла са правени 
сондажи, от които един е нефтен, а 
останалите са освободили термална 
минерална вода, което обуславя  
региона като потенциал за балнео- и 
спа туризъм. Северното Черноморие е 
наситено с  природни резервати, 

което рефлектира върху спецификата 
на устройствен потенциал на района. 
Той е свързан и с проучванията в 
морския шелф за нефт и газ. 
Тектоничното богатство на северните 
ни брегове и най-вече наличието на 
еоценски черупков варовик в районите 
около Варна и Балчик, обуславят 
спецификата на строителство и 
архитектура с този материал. 

Основен фактор, условие и  
предпоставка за устойчиво развитие 
на Черноморското ни крайбрежие и 
пълноценно използване на неговия 
туристически ресурс и комплекси за 
временно обитаване е техническата 
инфраструктура с нейните системи: 
транспортно-комуникационна, водна, 
енергийна и далекосъобщителна. 
Първостепенно значение има 
транспортно -комуникационната 
система на транснационално, 
национално, регионално, общинско и 
селищно ниво: автомобилен 
транспорт и комуникации, 
железопътна мрежа и ареали, 
пристанища и аерогари. Не по-
маловажна роля за качествената и 
високостандартна туристическа услуга 
имат водната, енергийната и 
телекомуникационни системи. Всички 
те гарантират безпроблемния 
стабилитет и устойчиво 
функциониране на съществуващите и 
бъдещи курортни селища, комплекси 
и апартаментни сгради за временно 
обитаване, в контекста на 
европейските изисквания за 
функционалност, техническа 
осигуреност, и инфраструктурна 
наситеност и качество. 
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Местоположението на Варна, Бургас и 
прилежащите курортни комплекси и 
селища изискват бързи и мощни 
транспортно - комуникационни връзки 
и възли с Европа и другите континенти 
по суша, въздух и море. Съществени 
са връзките както със страната, така и 
с по-големите селища на 
черноморския регион – Констанца, 
Сочи, Сухуми, Истанбул, Батуми, 
Одеса и др. Необходимо е внимание 
както към Черноморския ни флот, като 
транспортен и търговски носител в 
контекста на туристическа 
осигуреност, така и към 
съществуващите и нови яхтени 
пристанища и комплекси, които в 
момента са изцяло обект на частната 
инициатива. Осъществените ре-
конструкции и обновяване на писти, 
съоръжения и летища Варна и Бургас 
позволяват увеличен трафик, честота и 
обем на полети и особено в активния 
летен сезон, когато нараства броя на 
извънредните чартърни полети от 
Европа, страните на бившия 
социалистически лагер и Русия. 
Завършеното трасе на 
автомагистрала Тракия, като част от 
Паневропейски транспортен коридор 
8 и планираното за 2014 г. 
доизграждане на автомагистрала 
Хемус, ще доведе до увеличаване на 
туристическия поток към морските ни 
курорти и комплекси. Актуален е 
въпросът за реконструкция и 
обновяване на крайбрежното трасе 
между тях и реализиране  на бързи 
връзки с Румъния на север и Турция на 
юг, които могат да се подобрят 
съществено със строежа на 
автомагистрала „Черно море“. 

Други въпроси от изключителна 
важност са подобряване на 
транспортно - комуникационната 
система на локално общинско ниво и 
уличната мрежа в самите морски 
селища, както реконструкция и 
обновяване на старите пречиствателни 
станции за отпадни води и строеж на 
нови, където няма такива – а селищата 
с подобни проблеми са много, дори 
гр. Созопол успя едва през 2011 г. да 
стартира проект за такава. По 
Черноморието ни има 20 
пречиствателни станции, от които 
само 6 отговарят на изискванията на 
Европейската агенция по околна 
среда, а останалите 14 имат спешна 
нужда от обновяване и модер-
низиране, като най-критично е 
положението в три от най-
емблематичните ни курорти: Албена, 
Златни пясъци и Слънчев бряг. Това 
дори и в екологичен план е 
неприемливо на фона на 
официалната статистика от 4 млн. 
туристи по южното ни Черноморие 
през активния сезон, която не отчита в 
тези цифри постоянните жители и 
краткотрайните епизодични гостувания. 

Не по-малко проблемни са 
водоснабдяването и енергоснаб-
дяването с честите аварии и 
прекъсване на захранване, воден 
режим за малките селища и т.н., 
дължащи се на амортизираната 
преносна мрежа, липса на водни 
резерви и електромощности и др., 
които говорят за липса на далновидна 
стратегия и волева нагласа за 
реализация. 
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Териториално и селищно -  устройствени дадености и специфика на развитие. 

Целенасоченото градско планиране 
на двете морски столици - Варна и 
Бургас, и прилежащата им 
крайбрежна територия започва в 
началото на 20 век с реализацията на 
плановите схеми на града, морската 
градина и плажните морски бани, 
докато осъзнатото градско планиране 
е с датировка 1938 г. за Варна и 1941 г. 
за Бургас. До тези дати, с изключение 
на централните части, двата града се 
изграждат хаотично с тесни улици, без 
вътрешно - квартални зелени и 
площадни пространства. Варна има 
огромна стратегическа важност още 
по времето на Римската Империя 
поради местоположението си, 
морски залив, езеро и релеф и 
югоизточен, амфитеатрално 
разположен, терасиран терен. 
Нейният Общ Градоустройствен план е 
одобрен от Министерски Съвет  през 
1956 г., а този на Бургас – през 1968 г., 
когато се възлага и изработването на 
идейно-застроителен план на 
централната градска зона. През 70-те 
и 80-те години на миналия век се 
разработват териториално - 
устройствени планове на 
прилежащите окръзи с директиви за 
развитието им до 2000 г. Мащабното 
строителство след средата на 50-те 
години в градовете и новосъздадените 
курортни комплекси по цялото 
Черноморско крайбрежие с 
техническата инфраструктура ги 
превърна в негови опорни пунктове. С 
по-бавни темпове на развитие се 
характеризират граничните райони по 
Черноморието, на север към Румъния - 
Дуранкулак и Шабла и на юг към 

Турция - Синеморец, който до 1990 г. е 
зона с контролиран граничен достъп. 
Стара планина мотивира логиката на 
разделяне на северно и южно 
Черноморие и техните центрови 
курортно - туристически образувания – 
Варна и Бургас. Курортните комплекси 
на юг от Бургас са планирани след 
1980 г., като вторият етап на 
строителство остава неосъществен 
поради промяна в политическата 
ориентация на страната след 1989 г. В 
следствие на промените през 
последните 20 години се наблюдават 
редица негативни явления като  липса 
на планова готовност,  която води до 
комерсиализиране на 
инвестиционната и строителна 
инициатива, хаотично нарастване на 
съществуващите комплекси и 
курортни селища, брутална промяна в 
техния  архитектурен и 
градоустройствен облик, безконтролно 
нарастване и сливане на селищата по 
протежение на Черноморския бряг в 
новосформирани конгломерации и 
т.н. Липсата на баланс между усвоени 
и неусвоени територии, води до 
преурбанизиране на средата, липса 
на природни паузи, влошени 
екостабилност и микроклимат и липса 
на човешки мащаб, които рушат 
връзките човек – селище – околна 
среда. Влизането на България в 
Европейския съюз, доведе до 
приемане на съвременни директиви и 
нормативи, които способстват по-
доброто и пълноценно организиране 
на териториалните единици с техните 
взаимовръзки в единна планова 
основа на бъдещите качествени 
разработки и приемане на Общи 
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Устройствени Планове за всички 
черноморски селища и общини. 
Съществена роля в тях заемат 
режимите на застрояване, опазване 
на историческите, природни и 
културни ценности и среда, гарант за 
които са новоприетите закони за 
устройство на територията, за 
Черноморското крайбрежие, за 
защитените територии,  Натура 2000 и 
т.н..  

Плановото изграждане на 
Черноморските ни комплекси е 
свързано с множество данни и 
подробни проучвания на геологията, 
климата, релефа, флората и 
фауната на крайбрежието, което 
стартира  след средата на 50-те 
години на миналия век. В началото, до 
известна степен, то е  експеримент, но 
в следващите месеци и години дава 
своите положителни резултати - 
комплексите, с тяхната улична мрежа, 
озеленени територии, функционално 
обособени зони на отдих, техническото 
обслужване и инфраструктура, 
обемно - пространствената 
концентрация на различни по форма, 
вид и архитектура сгради за временно 
обитаване, проектирани със замах, са 
близки до най-добрите европейски 
примери. Озеленяването се обогатява 
като естествените дървесни видове се 
допълват от засадени трепетлики, 
кедри, морски борове, акации, 
смокини и т.н. Обемно - 
пространственото изграждане и 
съчетание на високоетажното и 
нискоетажно застрояване е в 
съответствие с   носимоспособността 
на терена, хидрогеоложката основа, 
наличието на терени, гледки към 

морето, инфраструктурната 
осигуреност и т.н. 

Внимателното проучване на схемите 
на комплексите „Дружба“, „Златни 
Пясъци“, „Слънчев Бряг“, „Приморско и 
ММЦ“, „Албена“, показва чистота на 
възприетите градоустройствени оси - 
централно, надлъжно и напречно през 
комплекса с необходимото 
обслужване, гравитиращо около тях – 
поща, администрация, магазини, 
поликлиника, заведения за хранене и 
развлечения и др. По цялото 
протежение са проведени 
крайбрежни, централни и периферни 
надлъжни и напречни улици, които 
структурират курортните комплекси и 
обособяват зони за временно 
обитаване, обществено обслужване, 
озеленяване и рекреация към морето, 
периферни стопански и технически 
обслужващи зони. Предвидени са и 
необходимите инженерни мрежи, 
колектори и помпени станции за 
отпадни води, на планово изискуемо 
разстояние, съгласно санитарно-
хигиенните изисквания. Днес, всеки 
един от комплексите има своята 
крайбрежна пешеходна алея с 
пристани, а в някои случаи, и яхт 
клубове. Особено внимание се 
обръща на бъдещото планово 
развитие на по-малките градове с 
богато историческо наследство – 
Балчик, Несебър, Поморие, Созопол. 
Приема се  схема на допълване на 
застрояването в старинните, богати на 
археология зони, съобразно 
съществуващите архитектурни 
ансамбли и необходимостта от 
тяхното развитие и взаимовръзки с 
новите части, включително и чрез 
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създаване на търговски и 
административно - обслужващи ядра 
между тях. 

Твърде бързото строителство и 
недостатъчни възможности на 
строителната индустрия от 1960 г. до 
1990 г. обуславят и редица грешки като 
шаблонност, еднообразие на 
проектите във функционално и 
обемно-пространствено отношение, 
некачествени строителни и 
довършителни работи, недобър 
стандарт и естетика на интериора и 
архитектурния детайл. Въпреки 
всичките си недостатъци комплексите 
за отдих от този период са една добра 
леглова база, която след 90-те години 
бе пренебрегната и обречена на 
разруха, вместо да се използва, 
реновира и модернизира, за сметка 
на новото строителство, част от което е 
със съмнително архитектурно -
градоустройствено качество. 
Съществуващите зелени площи около 
всяка от сградите, парковете и 
лесопарковете във и около самите 
комплекси се изгубиха напълно при 
хаотичното застрояване, оставено в 
ръцете на частната инициатива, което 
доведе до компрометиране на 
общите площадни  и рекреационни 
пространства, визуални и природни 
цезури. Нарушиха се 

комуникационните и транспортни 
връзки, съществуващите 
градоустройствени композиции бяха 
деструктурирани и преуплътнени от 
сгради, неотчитащи архитектурната 
обемно - пространствена и силуетна 
естетика и въздействие. Вследствие на 
това бе компрометирано 
инфраструктурното захранване, 
микроклимата, стандарта на 
обитаване, достъпите до плажните 
ивици. 

Разрастването, след 1990 г., на 
селищните и курортни образувания на 
север и юг по протежение на 
Черноморския бряг, реализирано без 
необходимите и взаимообвързани 
планове и концептуални схеми, доведе 
до създаване на преоразмерени, 
непрекъснати, спиращи гледките, 
конгломерации, част от които, 
безлюдни през големи периоди от 
годината. 

Трудностите, които произтекоха от 
децентрализацията на властта, 
реституцията, безплановото и 
неправомерно застрояване, следва да 
бъдат решени при строг контрол и 
стриктно прилагане на новата 
законова уредба, в контекста на 
практиката и изискванията на 
Европейския съюз.

Исторически предпоставки за развитие. 

Черноморският регион на днешна 
РБългария е с огромно стратегическо 
значение още през V век пр.н.е., 
когато има данни за възникване на 
първите тракийски поселища на 
териториите на днешните Варна, 
Созопол, Поморие и Несебър, които 
през VI век пр.н.е. биват колонизирани 

от гърците. В следващите векове те се 
разрастват като важни търговски, 
риболовни, културни и пристанищни 
центрове, а в някои от тях се развива 
металургията, добива на морска сол, 
секат се собствени монети. В началото 
на нашата ера, когато биват  
завладяни от римляните, участват в 
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търговския съюз на петте черноморски 
града - Пентаполиса - Томи 
(Констанца), Колатрис (Мангалия), 
Одесос (Варна), Аполония (Созопол) и 
Месемврия (Несебър) и установяват 
връзки с цялото Източно 
Средиземноморие - на юг и с 
днешното руско и украинско 
Черноморие на Север. По време на 
римското владичество, тъй като 
участват в коалиция срещу него, 
Аполония и Месемврия западат, 
докато новосъздаденият център 
Анхиало  (Поморие) набира сили. 
Когато през 330 г. столицата на 
Римската империята се премества в 
Константинопол, нашето Черноморие 
отново попада от периферията в 
центъра на културния и търговски 
живот. Междувременно в градовете по 
Балканския полуостров се заселват 
много славяни, а когато се сформира 
младата Българска държава,  
апетитите на Българските ханове  се 
насочват към излаз на Черно море. За 
съжаление, през този период на 
българите им липсват широки 
търговски връзки, голяма флота и 
силна морска държава и значението 
на Пентаполиса постепенно намалява.  
Оживява се отново през XIII и XIV век, 
когато венециански и генуезки кораби 
кръстосват Черно море и дори 
основават своя колония във Варна и 
откриват консулство, но ограбват 
Аполония. Поради своите 
местоположение и стратегическа 
важност, районите преживяват 
неспокойни години и редица набези 
докато не биват превзети от 
османските турци през XV век. 
Съдбата на морските ни градове 
тръгва в различни посоки - във Варна и 

Несебър културният и търговски живот 
не секва - турците превръщат Варна 
във втората по значимост крепост по 
Черноморието след Истанбул, а 
Созопол бива опожарен от турците и 
плячкосан от Запорожки пирати - 
казаци, като се превръща в малко 
рибарско селце. По същото време за 
първи път се споменава в османския 
регистър от 1603/4г. днешен Бургас, 
като пристанище на Пиргос. По-късно 
Бургас бива активно използван от 
османската флота, постепенно се 
разраства като търговски, 
корабостроителен и  
административен център. 

След Освобождението,  с 
възстановяването на Българската 
държава под формата на трибутарно 
княжество, в пределите му  влиза само 
северното Черноморие, което е 
сравнително слабо заселено, няма 
изградени модерни пристанища, а 
българската флота е с 4 подарени от 
Русия катера, базирани в Русе. 
Различните български правителства 
през този несигурен и тежък период 
след Освобождението имат коренно 
различни виждания за приоритетите в 
управлението и изграждането.  
Положението се променя  в 
политически и  икономически план 
едва след Съединението - в първите 
години на XX век са реконструирани и 
обновени пристанищата на Варна, 
Бургас и Балчик, Черноморският 
регион е включен активно в 
програмата на първото Народно 
правителство за индустриализация на 
България - изграждане  на нова 
шосейна и железопътна мрежа и нови 
пристанища, въпреки  критиките на 
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опозицията, която твърди че това 
допълнително задълбочава 
стопанската и икономическа криза и 
дори се обявява против създаването на 
български военноморски флот. 
Началото на XX век е изключително 
тежко за младата Българска държава  - 
страната е подложена на външен 
натиск, вътрешни междуособици, 
постоянно сменящи се правителства и 
финансова необезпеченост от 
непрестанни заеми. Липсата на 
последователна политическа и 
стопанска стратегия, сериозно забавят 
използването на ценния черноморски 
ресурс. Въпреки всичко, в периода от 
Балканската до Втората Световна 
Война, днешните опорни градове се 
заселват, разрастват, развиват и 
индустриализират - търговия, жилищно 
и обществено строителство, 

административни центрове, 
пристанища, предприятия и фабрики, 
инфраструктура и т.н. 

На 10 юни 1921 г. Варна официално е 
обявена за морски курорт, а на 12 юли 
1926 г. са открити морските бани, със 
остро критикувания от обществеността 
смесен плаж и водна пързалка - Варна 
се превръща в модерен морски 
курорт и бива посещавана от 40 
хиляди туристи годишно. Това 
провокира благоустрояването на 
всички инфраструктурни нива - 
канализация, водопроводи, пътни 
трасета. Социалистическата власт 
доразвива мащабно Черноморския 
регион, както по отношение на 
жилищното и обществено 
строителство, така и в индустриална и 
туристическа посока.

Бъдещо развитие. 
Наслаганите през вековете 
исторически пластове, положените от 
досегашните правителства усилия за 
индустриализация и благоустройство и 
естествените географски и 
климатични дадености са 
необходимите предпоставки за 
бъдещото развитие на Черноморския 
регион. В тях основно място заемат: 

• Неговото стратегическо значение – в 
политически, търговски, културни, 
стокообменни, финансови и други 
взаимоотношения между страните от 
Черноморския бряг, Европа и света с 
тяхното отражение върху развитието на 
страната на локално, национално и 
международно ниво; 

• Историческото развитие и значение 
на артефактите (исторически, 
социални и културни) - многовековно 

напластяване на различни култури и 
цивилизации с техните археологически 
разкрития от световно значение, някои 
експонирани, други в субструкция и 
процес на консервация, реставрация, 
експониране и допълване с нови 
такива – Созопол, Несебър, Поморие, 
Бургас, Варна, Балчик - скални  
храмове и манастири; 

• Морските пътища – с техните 
пътнически, военноморски, търговски, 
контейнерни, яхтени, рибарски 
пристанища и обслужващи обектни 
съоръжения; 

• Географските  и климатични 
дадености - разнообразен релеф, 
характерна флора и фауна, наличие 
на езера, устия на реки, минерални 
извори, горски и планински масиви, 
дюни и плажни ивици, резервати и 



 
ТИПОЛОГИЯ НА АПАРТАМЕНТНИТЕ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО 
КРАЙБРЕЖИЕ/книга на база на защитен през 2014 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор" 24/120 

национални паркове; мек климат, 
прохладно лято, дълга топла есен; 

• Съществуващата структура и 
опорни селищни образувания – 
центрове и съсредоточия, на локално, 
национално и международно ниво, с 
техните изграденост, значимост и 
развити до определена степен 
инфраструктурни системи, 
взаимоотношения и взаимовръзки; 

• Съществуващата курортно - 
туристическа структура - курортни 
комплекси и селища с тяхната 
стопанска и инфраструктурна 
обезпеченост и взаимовръзки, наличен 
сграден фонд, работна ръка, 
традиции в курортното дело; 

• Съществуващата транспортна 
инфраструктура  – две международни 
летища в Бургас и Варна, техните 
пристанища и тези на Ахтопол, 

Мичурин, Китен, Созопол, Атия, 
Черноморец, Поморие, Несебър, 
Балчик и т.н. пътна и железопътна 
мрежа и жп гари; 

• Промишленост и селско стопанство 
- корабостроене, машиностроене, 
приборостроене, заводи за бяла 
техника, фотоволтаични полета, 
ветрогенераторни паркове, 
нефтохимически завод, предприятия 
на леката индустрия, лозарство, 
винарство, риболов, дивечовъдство, 
ловни стопанства и т.н.; 

• Култура - открити и закрити оперни, 
фестивални, конгресни зали и театри, 
галерии,  библиотеки, читалища, 
музеи, киносалони и др.; 

• Спортни съоръжения - стадиони, 
плувни комплекси, гребни и конни 
бази, голф игрища и др. 

Приоритетни стратегии в развитието на региона. 

Стратегиите за развитие на Българския Черноморски регион следва да отчитат 
процесите и неговата адаптация, изведените стратегия за устойчиво регионално 
развитие на България, стратегията за устойчиво развитие на туризма, черноморската 
синергия (взаимодействие) и проблемите в икономически, социален, 
демографски, природен и политически план в международно отношение. Анализът, 
на тези проучвания, перспективни прогнози и изведените изходни предпоставки, 
дават достатъчно основание за синтезиране на следните основни стратегически 
направления: 

СТРАТЕГИЯ „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ“  

• Устойчиво социално - икономическо 
развитие на първостепенни опорни 
центрове на Северното и Южно 
Черноморие – Варна и Бургас, като 
формиране, стабилизиране и 
доразвиване на второстепенните: 
Шабла, Балчик, Каварна, Бяла, Обзор, 
Несебър, Поморие, Черноморец, 

Созопол, Китен, Царево, Ахтопол и 
Синеморец, целенасочено към 
оптимално разпределение и 
преразпределение на туристически, 
природни, икономически, финансови, 
социални, инфраструктурни и др. 
ресурси. Това ще доведе до по-
равномерно и пълноценно усвояване 
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на селищните, извънселищни и 
курортни територии, ограничаване на 
тяхното преуплътняване и 
презастрояване, подобряване на 
взаимовръзките, намаляване на 
безработицата, обезлюдяването, 
отрицателния демографски прираст и 
миграционни процеси, повишаване 
стандарта на живеене, уеднаквяване 
на изборните предпочитания и 
възможности. Децентрализираното 
използване на териториалните, 
човешки и природни ресурси  в 
съществуващите и новоформирани 
опорни селища е свързано с 
насърчаване на предприемачеството 
и инвестиционните инициатива и 

намерения, стимулиране на туризма 
чрез създаване система от данъчни 
преференции, насърчаване на 
смесеното и активно държавно 
участие. Всичко това налага, по 
мнение на докторанта, в общата 
Стратегия за Регионално Развитие на 
РБългария, която предвижда развитието 
на Несебър и Царево - на юг и Балчик и 
Каварна - на север, да се степенуват 
типологично по геополитически, 
исторически, традиционен и др. 
характер останалите второстепенни 
опорни селища - Шабла, Бяла, Обзор, 
Поморие, Созопол, Китен, Ахтопол и 
Синеморец; 

СТРАТЕГИЯ „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТУРИЗМА“ 

• Диверсификация и систематично 
развитие  и усъвършенстване на 
туризма във всичките му форми.  
Стратегията предвижда доразвитие, 
осъвременяване и оптимално 
нарастване на туристическите услуги, 
курортните комплекси и сграден 
фонд, инфраструктурната и теренна 
осигуреност, повишаване на тяхната 
атрактивност, квалификация на 
обслужващата работната ръка, 
развитие на нови форми на туризъм, 

извън морския, за които съществуват 
природни дадености: ловен и 
риболовен, екстремно-спортен, 
селски, голф, спа и еко - туризъм, 
образователен, конгресен, 
историческо-познавателен, религиозен 
и културно - развлекателен, бизнес 
туризъм и т.н. Всички те са свързани с 
повишена и ефективна реклама на 
България като туристическа дестинация 
с атрактивни обекти от световна 
величина; 

СТРАТЕГИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ“ 

• Подкрепа за развитие на 
образованието в регионалните 
центрове, повишаване на 
квалификацията, внедряване на 
високи технологии в туристическия 
бизнес и структури. Основна цел е 
чрез стимулиране на държавно и 
локално ниво, да се преодолее 
слабата професионална адаптивност 
и квалификация, несъобразена с 

изискванията на местния пазар и 
съвременната икономика, да се 
осъществи необходимата експанзия 
на информационно - технологичните 
приложения, внедряване на 
съвременни технологии и методи в 
образователния процес, осигуряване и 
провеждане на курсове за 
преквалификация по съответни 
Европейски програми,  подобряване 
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жизнения статус на населението чрез 
увеличаване на заетостта, и 
производителността в туристическия 
сектор, преодоляване различията на 
макро и микрорегионално ниво; 
създаване на условия за съвременно 

технологично развитие и 
изследователска дейност с оглед на 
увеличаване на регионалната 
конкурентноспособност и стопанско 
възпроизводство; 

СТРАТЕГИЯ „ТРАНСГРАНИЧНА МОБИЛНОСТ“ 

• Създаване на условия за 
трансгранични връзки – Реконструкция 
и обновяване на пътната, железопътна, 
водна и въздушна транспортно-
комуникационна система на 
национално, регионално и селищно 
ниво; Усъвършенстване на 
взаимовръзките между различните 
видове транспорт, съоръжения и 
обслужващи обекти – автогари, жп 
гари, аерогари, морски и речни гари, 
депа, терминали, складове, логистика 
и т.н.; Изграждане на автомагистрала 
„Черно море“ и доизграждане на 
автомагистрала „Хемус“; 

Реконструкция, обновяване и 
доизграждане на главната и 
второстепенна републиканска пътна и 
железопътна мрежа и общинските 
пътища, особено в североизточния и 
югоизточен погранични региони, където 
гъстотата на дистанционно покритие е 
най-малка; осигуряване на 
безпроблемен, но контролиран 
трансграничен достъп, формиране на 
нови трасета и морски „пътни“ карти, 
активно участие в единната политика 
на страните от Черноморския басейн 
(„Черноморският регион в политиките 
на ЕС“); 

СТРАТЕГИЯ „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И СРЕДАТА ЗА 
ОТДИХ“ 

• Опазване, консервиране и 
експониране на архитектурно и 
културно - историческото наследство 
и съхраняване на  природната среда. 
Тази стратегия е свързана с 
провеждане на последователна 
политика на локално, регионално и 
национално ниво на законодателна 
инициатива, стриктно спазване на 
законовите и подзаконови нормативни 
актове,  засилен контрол над 
прилагането им, завишена 
взискателност към отговорността и 
относителната автономия на местните 
ръководни органи; спазване и 
допълване на държавните и 

европейски механизми за 
финансиране и стимулиране при 
стриктен отчет на частната инициатива 
на неправителствени организации; 
провеждане на далновидна, 
пълноценна и поетапна политика при 
разкриване и експониране на 
архитектурното и културно-
историческо наследство; допълване и 
създаване на нови работещи 
държавни законови актове и 
механизми за тяхното прилагане в 
бъдещите археологически проучвания 
и „вписването“ на новооткритите в 
съществуващите селищни структури и 
среда; модернизация, обновяване и 
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доизграждане на селищните 
инфраструктури – на съществуващи и 
нови водопровод и канализация, 
отвеждане на отпадните води в 
пречиствателни станции, 
първостепенна от които е  отпадане на 

дълбоководното заустване като 
неудачна временна мярка, която 
влошава екологичния стабилитет и 
води до създаване на проблеми със 
замърсяването на Черноморския 
басейн; 

СТРАТЕГИЯ „УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА“ 

• Устойчивост на системите на 
национално, регионално и локално 
ниво, провеждане на ефективна 
енергийна политика в страната, 
регионално селищно планиране в т.ч. 
енергоефективност на сградите и 
съоръженията  - Стратегията е 
насочена към общото устойчиво 
развитие на региона, курортните 
селища и комплекси, енергийната им 
осигуреност и ефективност, в 
контекста на опазване на природната 
среда, икономия на ресурси и 
стимулиране използването на 
възобновяеми енергийни източници по 
цялото Черноморие - в 
североизтоизточния регион 

преимуществено ветрогенераторни 
полета, а в югоизточния - слънчеви 
колектори и фотоволтаични паркове. 
Това е свързано с повишаване на 
сигурността на системите и 
внедряване на нови енергоефективни 
технологии от селището до комплекса, 
сградата, отделното жилище. 
Сериозно внимание следва да се 
отдели на защитата на прелетните 
птици по трасетата на „Виа Понтика“, 
особено в североизточна България. 
Изключително важно е извеждането на 
национални, регионални и селищни 
стратегии  и доктрини за устойчиво 
енергийно развитие. 

Черноморското крайбрежие и застрояването в контекста на новите 
нормативни документи у нас и в ЕС. 

В последните години ескалира 
полемиката по въпроса за 
презастрояването на Черноморското 
ни крайбрежие, като в повечето случаи 
медиите и обществеността не отчитат 
съществени факти: 

- Черноморският регион не е изцяло 
презастроен, а неравномерно, с 
висок интензитет в определени 
съсредоточия и с теренни резерви в 
други, което води до неравностойно 
икономическо развитие. На тази 
основа могат да се посочат две 
основни „критични точки“ на пределно 

допустимото застрояване – 
територията на север от гр. Варна, к.к. 
„Св.  Константин и Елена“, вилна зона 
Чайка и особено к.к. „Златни Пясъци“ и 
крайбрежният район преди и след 
Поморие и прерасналите в обща 
конгломерация селищни образувания 
на Равда, Несебър, Св. Влас, Елените и 
особено к.к. „Слънчев Бряг“; На север 
и на юг от тези съсредоточия, 
интензитетът на крайбрежното 
застрояване намалява, подчинен на 
плановата философия за намиране 
на равновесно положение между 
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съхранени природни паузи, като 
резервати и природни паркове, и 
урбанизирани територии с ниска 
плътност и интензивност на 
застрояване - Балчик, Албена, 
Каварна, Черноморец, Созопол, 
Царево, Ахтопол и основно Шабла, 
Синеморец и устията на Камчия и 
Ропотамо ; 

- Липсата на адекватна техническа 
инфраструктура на изключително 
бързо нарастващите курортните 
комплекси с нейните недостатъчен 
капацитет и неотговаряща на 
съвременните изисквания плътност на 
покритие, количество и качество на 
задоволеност, стандарт и др. 
изисквания за пречиствателни станции, 
колектори, пътно и жп транспортна, 
водна и въздушна и инженерна 
инфраструктура. В условията на 
световна икономическа криза е 
крайно наложително намирането на 
национални, регионални и селищни 
законови механизми за привличане на 
капиталови инвестиции и 
финансиране на изграждането и 
усъвършенстването на техническата 
инфраструктура на държавно, 
регионално и общинско ниво; 

- По мнение на автора основният 
проблем не е повсеместното 
застрояване, а неговото 
преуплътняване, особено във височина 
и липсата на законови бариери и 
административно желание за неговото 
намаляване като градоустройствени 
параметри - показатели във високо 
атрактивни за основно спекулативния 
пазар крайбрежни зони; Необходима 
е категорична забрана за монолитно 
строителство в защитени, крайморски 

територии, плажни ивици и др. за 
сметка на облекчено строителство на 
еко маршрути и пътеки, велоалеи и 
екообекти от леки конструкции, 
къмпинги, детски и спортни площадки 
и съоръжения, одобрявани със 
съответни проекти по съответния 
законов ред; 

- Черноморското крайбрежие на 
България не може и не трябва да се 
идентифицира изцяло като защитена 
територия с рестриктивни режими на 
застрояване – Туристическата 
индустрия е изключително важен 
сектор в региона и държавния бюджет 
и особено за по-малките селища, 
където е без алтернатива и трябва да 
се развива и стимулира. За целта са 
необходими адекватни законови 
разпоредби, ограничения и контрол 
върху строителството, в съответствие с 
разработени, широко обсъдени и 
одобрени стратегии, концепции и 
планове. Това налага изграждането на 
необходимата ресурсна и типова 
база за стимулиране и обслужване на 
туризма чрез развитие на леката и 
хранителна промишленост, 
животновъдство, земеделие, лов и 
риболов в региона, което е свързано с 
разкриване на нови работни места, а 
оттам и повишаване на статуса и 
стандарта на живот; 

- Пълноправното членство в ЕС бавно, 
но сигурно ще променя бъдещото ни 
развитие, в т.ч. облика на 
Черноморския регион. Стриктното 
изпълнение на закона и съблюдаване 
на Европейските директиви 
постепенно ще доведе до 
необходимите промени за 
равномерно и устойчиво развитие на 
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региона, като особено внимание се 
обърне на баланса между високо и 
нискоетажно застроените територии, 
защитените и свободни територии, 
териториите за бъдещо планово 
развитие на селищата и териториите с 
рестриктивен режим на застрояване в 
ясно определени граници - плажове, 
дюни, горски масиви, езера, блата, 
устия на реки и т.н. 

- Трансграничното сътрудничество е в 
основата на промяна в отношението 
към региона и концепциите за 
бъдещото му развитие и застрояване.  
Гарант за това са главните насоки в 
Черноморската синергия: 
демократичен избор, развитие и 
правово управление, синхронизирано 
управление на движението и 
сигурността, работна заетост и 
социална осигуреност, енергетика, 
енергийна политика  и околна среда, 
международни и национални 
транспортно - комуникационни 
коридори и маршрути на културата, 
образованието, археологията и т.н., 
обобщени в директивата „Европа без 
граници“, договореностите на 

Черноморското сътрудничество и 
други документи, свързани с 
добросъседските взаимовръзки и 
взаимоотношения на 
транснационално, национално и 
регионално  ниво, които ще доведат до 
нови интеграционни структури. 

 Основополагащи в целенасоченото 
стратегическо развитие на 
Черноморския регион са новите и 
обновени нормативни документи и 
закони, които да осигурят устойчиво 
развитие, балансирано и адекватно 
използване на комплексните ресурси 
и дадености по цялата крайбрежна 
територия. Ключов момент е 
максималното намаляване на техните 
несъвършенства и празноти, 
проявяващи се в стремежа да се 
удовлетворят безпрекословно 
изискванията на Европейския съюз или 
частни такива, несъобразени с 
националната специфика и търсено 
влияние върху социално 
икономическото развитие, 
просперитет и стандарт на живеене в 
региона. 

Превантивна роля на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България. 

Защитените зони в Натура 2000 нямат 
твърдо определен рестриктивен 
режим на застрояване, като аналог на 
тези в Закона за защитените 
територии. Поради тази причина в тях 
могат да се развиват ограничено 
различни стопански дейности като 
екотуризъм, биоземеделие, лов, 
риболов и строителство, т.е. няма 
преки забрани за използване на 
ресурси и строителство, но към тях 
следва да се отнасяме с внимание 
при обявяване, приемане и 

осъществяване на устройствени 
планове и свързаните с тях частни 
инвестиционни намерения, които в 
някои случаи могат да доведат до 
нарушаване стабилитета и целостта 
на ценните местообитания и видове 
според Европейските планови 
директиви. Трябва да се посочи факта, 
че в колегията се шири погрешното 
схващане за пълна забрана на 
всякакви дейности в тези зони, което 
противоречи на идеята за стимулиране 
на устойчивото и екологично развитие 
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на съставните региони, внедряване на 
нови идеи в туризма, икономиката и 
стопанството. Адекватното отношение 
към този нормативен акт ще доведе до 
по-балансирано разпределение и 

степенуване на урбанизираните и 
неурбанизирани територии, развитие 
на разнообразни функции, като част 
от търсения устойчив екомодел на 
Българското Черноморие. 

Закон за Устройство на Черноморското крайбрежие. 
Първа крачка към необходимото 
законово урегулиране на строителните 
проблеми по Черноморието бе 
направена с този закон, в частта му, 
третираща двете зони „А“ и „Б“, с 
указани различни параметри на 
застрояване, в зависимост от 
близостта до граничната линия на 
Черно море. За съжаление, все още 
няма категорично нанесени граници 
на тези зони по кадастрите на 
съответните общини, което е 
задължение на Агенцита по кадастъра 
и МРРБ, т.е. отразените ясни законови 
рамки, ще позволят лесно да бъдат 
спазени и контролирани, а не 
тълкувани в администрация и съд по 
различни начини. Така например, 
несъответствие, което води до 
некоректно тълкуване на законовата 
уредба е условно определеното 
значение на градоустройствени 
параметри - не може Пл. на 
застрояване да е 30 %, К.к. - да е 7,00 
м., а коефициента на интензивност да 
е 1,2. Очевидно е, че дадените 
параметри за УПИ са сгрешени или 
са обобщени за голяма територия. 
Това подлага на съмнение и основни 

постановки в  Закона за Устройство на 
територията. По мнение на автора, 
правилната стратегия е да се създават 
твърди норми с по-ниски параметри, 
ясно разграничени зони със съответни 
специфични правила на застрояване и 
най-важното, със съответни зони за 
бъдещо развитие. В промените в ЗУЧК 
от март 2013 г. се направиха няколко 
крачки в тази посока – параметрите в 
зона „А“ са намалени до Пл на застр. 
= 10 %, макс H = 6.00м., мин.озеленена 
площ = 80 %, включи се като 
задължение на МОСВ да разпореди 
заснемане на всички пясъчни дюни по 
Черноморската територия, върху които 
се налага категорична забрана за 
строителни дейности. От всичко казано 
дотук се налага изводът за 
необходимост от създаване на 
адекватна законова уредба в този 
сектор, с изричното участие на 
компетентни експерти, на първо място 
– регионалисти, архитекти и 
градостроители, познаващи 
характерната специфика на 
проблемите и пагубните последици за 
региона при неадекватното им 
решаване. 

Закон за Устройство на територията. 

Аналогична е и ситуацията със ЗУТ. 
Постоянно се гласуват промени (посл. 
изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.), в 
които има както положителни, така и 
отрицателни прерогативи. Отстоянията 
от сгради до границите на морски 

плаж ще бъдат равни или по-големи от 
височината на самата сграда, а при 
допълване  или промяна в 
застрояването вече се изисква 
доказване на необходимия брой 
паркоместа. „Махането на узаконени 
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вратички“ в разностранното тълкуване 
ще доведе до прозрачна нормативна 
уредба, контрол и правомерно 
прилагане. Това означава, че ще 
приключи процесът на измислени 
забрани, водещи до спъване и отказ от 
инвестиционни намерения в този 
сектор - на локално и  национално 
ниво, характерни за последните 20 
години застрояване на Българското 

Черноморие,  компрометирано от 
несъответствията в същите тези закони, 
а за съжаление, процесът е 
необратим. Обект на бъдещите 
законови мерки трябва да бъде 
равномерното разпределение на 
сграден фонд и постигане устойчивост 
на средата, съобразно 
съществуващите дадености. 

Закон за Енергийната Ефективност и Закон за възобновяемите и алтернативните 
енергийни източници и биогоривата. 

Това е един от актуалните нормативни 
актове, който способства за промяна 
мирогледа на проектанти и 
инвеститори относно крайбрежното 
енергоефективно застрояване и 
експлоатация в по-качествени и 
природо -съобразни граници. 
Доказано е, че намаляването на 
бъдещите експлоатационни разходи 
на сградите, като пряка последица от 
осигуряване на енергийната им 
ефективност води до бързо 
възвръщане на инвестиции, интерес 
към дългосрочно планиране и 
поддръжка, което намалява 
характерния за отминалите години в 
зората на демокрацията стремеж към 
бърз строеж и печалба. Все по-широко 
разпространено е използването на 

соларни батерии, термопомпи и 
министанции с анаеробно 
пречистване дори при по-малките, 
еднофамилни сгради по 
Черноморието. За повишаване на 
атрактивността на тези мерки ще 
способства намаляване на 
първоначалните инвестиции чрез 
компенсация или някакъв вид 
стимулиране на инвеститорите,  като 
например данъчни облекчения за 
проектиране, строеж и въвеждане в 
експлоатация на сгради с издаден 
енергиен паспорт, банкови механизми 
за по-ниски лихви при кредитиране на 
обектите с доказани 
енергийноефективни характеристики 
и сертифицирани използвани 
материали. 

Анализ на състоянието на сградния фонд. 

Според данни на Националния 
Статистически Институт от последното  
17-то „Преброяване на населението и 
жилищния фонд през 2011 г.“ 
(предстои 18-то преброяване през 2021 
г.) се наблюдава тенденция на леко 
увеличаване на строителството на 
жилищни сгради спрямо минали 
години, като в периода 2000 - 2011 г. 

ръстът е най-осезаем по 
Черноморието – в областите Бургас и 
Варна, където новопостроените 
жилищни сгради са 36 % от всички в 
страната. В Бургаския регион 
завършените и въведени в 
експлоатация жилища са 86 938 бр., 
което е почти два пъти повече от 
сградите реализирани през 
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строителния бум в периода 1970 г. – 
1979 г. Но докато през този период 
строителството е сравнително 
равномерно разпределено по всички 
региони в страната, в последните 11 г. 
съсредоточието е в трите 
Черноморски области – Бургас, Варна 
и Добрич, с превес на югоизточните 
общини, като първенец е община 
Несебър с 50 476 жилища, построени в 
този период, спрямо 45 731 жилища, 
построени в цяла Варненска област. 
Неравномерното разпределение на 
новия жилищен фонд следва 
утвърдилите се през последните години 
тенденции на застрояване в 
определени пунктове от 
Черноморското ни крайбрежие, някои 
от които (териториите около Варна и 
Несебър) вече компрометирани като 
отношения човек – природни паузи. 
Положително, но не застрашително, е 
разрастването на новото строителство 
по териториите на общините Балчик, 
Каварна, Созопол, Поморие, 
Приморско и Царево, което надхвърля 
два до четири пъти цифрите от 
периода 1970 г. – 1979 г.  

Всичко това обобщено се дължи на: 
бурното разрастване на 
туристическата индустрия, 
необходимостта от нова леглова база 

в традиционните туристически селища 
и по-малките такива, субективно 
променените закони в ущърб на 
природата, необузданото 
преуплътняване на известните ни 
курорти с нови жилищно - хотелски 
територии и високи сгради и т.н., което 
деформира картината в жилищния 
фонд и строителство. 

Браншовите организации отчитат ръст 
в пазара на недвижими имоти в 
сектора „луксозни имоти“, както и 
търсене на тристайни жилища със 
средна квадратура от около 100 кв.м. 
над среден клас строителство. 
Тенденциите са към по-голяма 
прецизност и високи изисквания в 
процеса на устройственото и 
инвестиционно проектиране и 
строителство. Участниците в 
конференция „Балрек“ – панел 
„Жилищен пазар и жилищно 
кредитиране“ са единодушни по 
въпроса за застаряването на 
съществуващия до 1990 г. сграден 
фонд, липса на държавна жилищна 
политика за поддържането и 
обновяването му и нуждата от ново, 
прецизно и качествено строителство, в 
т.ч. и стандарта на прилежащата 
среда на обитаване. 

Сграден Жилищен фонд в ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

Около 1/5 от жилищата в общините 
Балчик и Каварна са за временно 
обитаване, по-голяма част от тях са 

апартаментен тип, построени през 
последните 10 години. 
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На Фиг. 2 е показана структурата на 
нарастване и броят на съществуващия 
сграден фонд през определени 
периоди, в която числов превес има 
този от 1989 г. до 2011 г. В 
Черноморските общини Шабла и 
Каварна ръстът на строителството от 
70-те години до 1989 г. и периода след 
нея до 2011г. е приблизително еднакъв, 
като изключение прави община Балчик, 
с максимален ръст в периода 1990 г. – 
2011 г.  

Необходимостта от активна политика 
на планиране на регионално и 

градско ниво и стимулиране на 
характерни икономически сектори, 
свързани с туризма, на местно, 
регионално и национално ниво налага 
управленски политики, насочени към 
качественото позициониране на 
отделните населени места и общини в 
обща стратегия за развитие на 
източните крайбрежни региони. 

Община Балчик е пионер в развитието 
на стратегически нова за региона  
форма на туризъм – голфа, която 
доведе до масовото й налагане и в 
другите Черноморски общини. 

Фиг.2. Област Добрич – Жилищни сгради 
по периоди на построяване. 

Фиг.3. Област Варна – Жилищни сгради по 
периоди на построяване.

Сграден Жилищен фонд в ОБЛАСТ ВАРНА 

Изследванията за Варненския 
Черноморски регион показват 
относително равномерно процентно 
застрояване през показаните периоди, 
като се отчита целенасоченото 
развитие на курортното строителство 
през периодите 1954 г. - 1989г. и 1989 г. - 

2011г., локализирано предимно  в 
североизточния крайбрежен район на 
гр.Варна. Максималните плътност и 
интензивност на застрояване през 
последните 20 години, в курортите 
„Св.Св.Константин и Елена“, „Златни 
Пясъци“, „Траката“, „Ривиера“, 
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„Кобакум“ и др. доведе до прекалена 
концентрация в урбанизираните 
територии на хотели, сгради, 
обслужване, услуги и забавления, 
които формираха преуплътнени 
проблемни зони. В общините Бяла, 
Долни чифлик, Аврен и Аксаково 
преобладава физически и морално 
остарелият сграден фонд, което 
налага неговата реконструкция, 
обновяване и доразвитие с основен 
резерв съществуващият капацитет за 
развитие на крайбрежната зона. Това 
е необходимо да се осъществи в 
контекста на обща стратегия от 
регионални устройствени схеми и 
общински устройствени планове, с 
акцент върху крайбрежната ивица, 
контактни зони и техническа 
инфраструктура. 

Жилищата за временно обитаване са 
приблизително 21 % от всички за 
областта, а в района на гр. Варна са  

почти 41 %, отново с превес на 
апартаментите за сезонно ползване, 
при непрекъснато намаляващ брой на 
вили за еднофамилно обитаване. 

И в област Варна, аналогично с област 
Добрич, ръст на новопостроени 
жилищни сгради има единствено в 
Черноморските общини, докато 
останалите са в критично състояние 
като сграден фонд, което е 
характерно за повечето региони в 
страната. Това отново изважда на 
преден план въпроса за спешна 
нужда от реактивиране на 
съвременна държавна жилищна 
политика с набелязани адекватни 
мерки за обновяване на 
съществуващите сгради и строеж на 
нови и управленски мерки за 
пълноценно кредитиране, 
субсидиране, данъчни облекчения, 
разпределение на отговорностите и 
т.н. 

Сграден Жилищен фонд в ОБЛАСТ БУРГАС 

В централните части на област Бургас 
показателите за застрояване по 
периоди са аналогични на тези в 
области Варна и Добрич – както и 
остарелият жилищен фонд, строен 
през 50-те, 60-те и 70-те години на 
миналия век.  

Видимо различни са графиките (Фиг.4) 
на крайморските общини – Несебър, 
Поморие, Бургас, Созопол, 
Приморско и Царево. Неизползваният 
и съхранен до 1989 г. потенциал на 
южното Черноморие за териториите 
южно от Бургас, е подложен на 
изключително голям строителен натиск 
в периода 1990 г. – 2011 г. По приетия в 
1964 г. от Министерство на 

архитектурата и градоустройството 
„Районен перспективен план за 
развитие и планомерно изграждане на 
Черноморското крайбрежие“ и 
последвалите териториално -
устройствени планове за развитие на 
Южното Черноморско крайбрежие и 
селищни системи до 1980 г. са 
планирани за реализация луксозни 
хотелски комплекси: „Каваците“, 
устието на Ропотамо, „Аркутино“, 
„Алепу“ и „Стамополо“- с капацитет 
минимум 50 000 легла, по-голяма част 
от които не се осъществяват поради 
демократичните промени през 1989 г. 
Те дават тласък към строителен „бум“ 
нови предприемачески инициативи, 
което довежда до пренасищане на 
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тези общини и общински територии с 
новопостроени жилищни сгради – 
хотели, ваканционни селища и т.н. 
Особено голям е техният ръст в 
Несебър и Царево, след които се 
нареждат Созопол и Приморско, 
Бургас и Поморие.(Фиг. 4) 

По данни на НСИ и в трите Източни 
района между 20 – 25 % от жилищата 
са необитавани, а по неофициални 
данни от Камарата на строителите в 
България (КСБ) за 2013 г. – 
незавършените, необитаеми строежи 
по Черноморието са близо 40 % ( 
http://btvnews.bg/, статия от 22.09.2013 
г.). Това се дължи само отчасти на 
световната икономическа криза, като 
основен проблем е некачественото 
строителство, главно в периода до 2009 
г., недостатъчно развитата или 
липсваща инфраструктурна 
осигуреност, законови пречки и 
усложнени приемателни процедури, 
които допълнително намаляват броя на 
потенциалните купувачи. Увеличените 
критерии и изисквания на 
чуждестранните и български клиенти 
пренасочва строителния сектор по 
Черноморието към необходимата по-
голяма прецизност в целия 
инвестиционен процес – от избора на 
имоти след обстойно проучване, през 
добре обмислено поектиране, към по-
високо качество на вложените 
материали за високоефективна 
бъдеща експлоатация, до естетиката 
на архитектурния образ и връзка с 
околната среда и благоустрояване. 

В пряка връзка с качественото 
обновяване и развитие на жилищната 
база е изграждането, реконструкцията 
и разширяването на пречиствателните 

станции по цялото крайбрежие, и 
особено в южните райони, където и 
досега, с малки изключения, не са 
реализирани такива. През последните 
години тези дейности се активизираха 
на общинско и държавно ниво, главно 
по ОП „Околна среда“, като напр. се 
стигна до реализация на 
пречиствателната станция и вк 
инфраструктурата в гр. Созопол. 
Такова строителство започна и  в гр. 
Поморие, подписа се договор за 
модернизация и разширение на 
пречиствателната станция „Равда“, 
която ще поеме отпадните води на 
Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и 
близките селища Кошарица, 
Каблешково, Ахелой и Тънково. 
Крайморските общини и браншовите 
организации са единодушни, че това е 
една от най-важните стъпки към 
повишаване качеството на туризма в 
този регион на България. 

Фиг. 4. Област Бургас - Жилищни сгради 

по периоди на построяване. 
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3. ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ 
КУРОРТИ  
Планиране на курортни комплекси, зони и сгради за временно обитаване от 
1950 г. до 1990 г. 
Североизточно Черноморско крайбрежие 
Строеж на сгради и малки зони с 
курортна насоченост има още през 
30-те години на миналия век, в 
прилежащите извънградски територии 
на Варна и Бургас. За целенасочено 
планиране и изграждане на курортни 
комплекси, зони и сгради, обаче, 
можем да говорим едва след средата 
на 50-те години до 1990 г. 

Датировката на усилено проектиране 
и масирано строителство на двата 
първи курортни комплекса: „Дружба“ 
и „Златни пясъци“ в североизточната 
крайбрежна зона на гр. Варна е 1954 г. 
– 1956 г., когато е строежът и на 
втората френска ривиера Лангедок - 
Русийон, която оказва известно влияние 
върху проектите на нашата „Ривиера 
Златни пясъци“. Курортната зона се 
развива като застрояване по 
крайбрежната ивица в най-близките до 
морето терени на площ от около 1400 
хектара. Тя се разделя на 3 района - 
терените м/у м. „Траката“ със  
специфичен вилен и лозарски 
характер и курорта „Дружба“ (дн. „Св. 
Константин и Елена“), комплекс 
„Чайка“ м/у плажовете „Кабакум“ и 
„Армутлий“ и „Златни пясъци“ - около 
плажа „Кючук кум“. Предвижда се 
средна гъстота на курортната зона - 25 
души/хектар. Изследването и 
проектирането на генералните 
планове на комплексите преминават 
през редица конкурси и експертни 
съвети, в следствие на което, се 
възприема правилен подход на 

„линеарно“ развитие, по протежение 
на морския бряг, използване на 
денивелацията за терасиране на 
сградните терени, осигуряване на 
тяхното експониране в прилежащата 
горска растителност и богато 
озеленени пространства между 
сградите с панорамни гледки към 
морето. Теоретичната постановка 
интерпретира предимствата на 
„линеарната“ структура на испанския 
инженер Сориа И. Мата – 
нарастването на  селищните 
образувания - паралелно, редуващо 
се или гребенообразно, дава 
непосредствена връзка с околната 
природна среда, което става основа 
на бъдещото развитие на курортите по 
дължина. Предложението за комплекс 
„Дружба“ сградите да се разполагат 
тилово във вътрешността му е 
отхвърлено. Това решение позволява 
съхраняването на съществуващата 
зеленина, която впоследствие, с 
допълнително озеленяване, служи за 
предпазване от прегряване на 
западните фасади на хотелите. Прави 
впечатление далновидното зониране, 
подкрепено с подробни проучвания, 
което, въпреки кратките строителни 
срокове, води  до градоустройствено 
обмислено свободно застрояване, в 
силно озеленена среда, концепция, 
взаимствана от френската „Ривиера“ 
и най-добрите европейски примери. 
Недостатъците, свързани с 
реализацията, произтичат предимно от 
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прекалено амбициозните намерения 
на държавата по онова време, както и 
от типизирането и стандартизирането 
на отделните сгради и 
пренебрегването на по-малките вилни 
структури. Курортите, в този период, са 
наситени основно с хотели и почивни 
домове, различни по вид, етажност и 
архитектурен образ с малообхватни и 
нискостандартни услуги и обслужване 
и липса на уединение и по-ниска 
гъстота на застрояване, характерни за 
индивидуалните зони и вили. 

Изискванията за известна 
повтаряемост и икономичност, 
характерни за периода, вписани в 
съществуващата номенклатура и 
задания за проектиране, водят до 
монотонност и централизирано 
обслужване за целия курортен 
комплекс, до липса на 
широкоспектърно разнообразие, 
разчленяване и пейзажно вписване на 
по-малки обеми, характерни за 
съвремието. 

КОМПЛЕКС „ДРУЖБА“ 

Фиг.5 • КОМПЛЕКС „ДРУЖБА“ – ГЕНПЛАН 

Това е днешният курорт „Св.Константин 
и Елена“, находящ се между морския 
бряг и панорамния път към „Златни 
Пясъци“, който на север прераства в 
курортен комплекс „Чайка“. 
Територията на пътя обхваща 
Ботаническата градина и земи за 
земеделско ползване, сега вилни зони. 

Линеарната структура, в равнинната 
си част, формира централна алея с 
ориентация изток - запад, около която 
гравитират повечето активни 
обществени ядра - летен театър, 

ресторанти, плувни басейни, 
Международен дом на архитектите, 
Международен дом на учените и т.н. 
Ситуирането на къмпинг в най-
отдалечения западен край на 
комплекса, далече от морето, води до 
отклонение от възприетите принципи 
на застрояване, в т.ч. и чрез 
ориентацията си към нискобюджетен 
туризъм. В края на курорта, на юг, в 
близост до резиденция „Евксиноград“ 
е изнесено стопанското обслужване - 
нискоетажни постройки и складове. В 
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най-отдалечения край, на север, с 
контролиран достъп, е реализирана 
специалната зона за сградния 
комплекс на ЦК на БКП. Характерно за 
цялата формация е пейзажното 
структуриране и наличие на 
значителни свободни пространства и 
необходимите природни „паузи“ (Фиг. 
6 и 7). Строителството на комплекса 
преминава през три етапа. В началото 
се проектират и изграждат 
нискоетажни и средноетажни  хотели, 
ресторанти  и обслужващи обекти в 
непосредствена близост до морския 
бряг и входящата главна артерия, 

продължава се с хотелите по 
протежение на бреговата линия, а 
след това във вътрешността и се 
формира южната зона. Централната 
част е решена с радиални алеи 
поради равнинния релеф, докато в 
северната зона на курорта, хотелите 
се разполагат линеарно, по 
протежение на морския бряг. За 
съжаление, съблекални и душове  има 
на много малко места за цялата 
плажна ивица, а хотелските 
ресторанти и обслужващи обекти не 
отговарят на завишения, особено през 
почивни дни, интерес към курорта. 

 Фиг.6  и Фиг.7 

Сравнителният анализ на проектния 
генплан със съществуващото 
положение към днешна дата (Фиг. 8) 
сочи обобщението, че с времето 
курортът е нарастнал относително 
пропорционално, без характерните за 
другите курорти драматични намеси в 
околната природна среда със 
заварените сградна  и паркова 
структура.  За това допринася 
усвояването на резервни незастроени 

терени и развитието му паралелно на 
плажната ивица, с уплътняване в 
дълбочина, на запад. Изключение 
прави преуплътнената с хотели 
крайпътна зона в посока 
„Евксиноград“ и „Траката“. Значително 
преуплътняване на територията се 
осъществява в прилежащите вилни 
зони, но не в такава степен, 
характерна за к.к.“Слънчев бряг“ и 
к.к.“Св.Влас“. 
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Фиг.8. КОМПЛЕКС „СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ („ДРУЖБА“) – СЕГА 

КОМПЛЕКС „ЧАЙКА“- ГЕНПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.9 

Комплексът е проектиран като 
ведомствен и профсъюзен курорт, 
наситен основно с почивни станции. 
Генпланът (Фиг. 9) е аналогичен на 
съседните, които допълва. 

Интересен е фактът, че тук, поради 
характера на терена и 
местоположението на ВСУ 
„Черноризец Храбър“, е предвиден 
първият и единствен лифт за транспорт 
на почиващите до плажа и обратно. В 
бъдещото развитие на курорта са 
отредени както хотелски, така и 

специални зони за ниско вилно 
застрояване с лозя, парково 
озеленяване, обекти за обслужващи и 
спортно-рекреативни дейности, 
хиподрум, който да обслужва всички 
прилежащи комплекси и др. 
Преодоляването на свлачищните 
процеси и прекъсването на главния път 
в региона на м. „Трифон зарезан“ ще 
стане чрез изграждане на 500 - 
метрова естакада с паркова среда 
под нея. 

 



 
ТИПОЛОГИЯ НА АПАРТАМЕНТНИТЕ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО 
КРАЙБРЕЖИЕ/книга на база на защитен през 2014 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор" 40/120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.10. КОМПЛЕКС „ЧАЙКА“ – СЕГА                                       

КОМПЛЕКС „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ – ГЕНПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.11 

Градоустройственото решение на 
курорта отразява, в голяма степен, 
уникалните качества на терена - 
обширен плаж с дължина 3 км. и 
ширина от 30 м. до 60 м., гъсти вековни 
гори от дъб, габър и липи, силно 
изразен терасовиден характер с 
източно амфитеатрално изложение, 
наличие на минерални извори и 
съществуващ лесопарк. Началото на 
строителството започва с 
изграждането на няколко хотела и 
ресторанта по главната крайбрежна 
улица и центъра, хотели и почивни 
домове на запад, към околовръстната 

транспортно - комуникационна 
артерия, които налагат линеарната 
структура. Геоложките проучвания 
показват, че цялата местност е старо 
затихнало свлачище с раздвижена 
конфигурация на земните пластове, 
поради което в първите два етапа се 
изграждат само 3 – 4 - етажни хотели в 
ниската част и двуетажни с 
максимална дължина от 40 м. - в по-
високите тераси. За съжаление, в 
третия етап, туристическата вътрешна 
и интернационална експанзия налагат 
високоетажното застрояване по 
крайбрежната и горните тераси, което 
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оказва своето негативно въздействие 
върху терена  и  някои от активните 
свлачищни процеси. 
Презастрояването, липсата на 
централна канализация, укрепване и 
неправилно оттичане на водите, 
особено след 90-те години, ги активира 
с нова сила, а стабилизирането на 
терена е свързано с големи 
капиталови инвестиции. Грешката, 
направена през 70-те години на 
миналия век, е в резултат на 
ширещото се мнение на 
съвременниците, че „срастването“ на 
по-малките по обем хотели с 
природата и терена, не дава тази 
образност и изява, характерни за 
„динамичния“ силует с високи акценти. 
При уплътняване и дострояване, по 
време на 3-ти и 4-ти етап се получават 
доста неблагоприятни засичания - 

някои от новите високи хотели 
„закриват“ старите по-ниски тела. 
Въпреки това, „допълването“ и 
насищането на курорта със сгради до 
1989 г. се стреми да не компрометира 
първоначалната идея за разполагане 
на всички хотели в паркова среда, с 
максимална отвореност към морето. 
Проблемите възникват след 1990 г., 
когато строителната и 
предприемаческа агресия 
преминават в архитектурно - 
градоустройствена лудост, която 
окончателно компрометира к.к. 
„Златни пясъци“. Всичко това налага 
необходимостта от преосмисляне и 
актуализация на постигнатото, към 
внимателно и ясно зониране и 
планиране, ключово за устойчивия 
архитектурен облик на цялото ни 
Черноморие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.12. КОМПЛЕКС „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ - СЕГА 

Преуплътненото застрояване в курорт 
„Златни Пясъци“ е основно по 
крайбрежната 200-500 метрова зона и 
в  южна посока, към комплекс и вилна 
зона "Чайка", докато, съществуващият 
от запад природен парк „Златни 
Пясъци“ е естествена защитна 

преграда за всякакво строителство. В 
комплекса интензитета на сградите е 
изключително висок и в някои 
съсредоточия прекрачва границата на 
разума. В североизточна посока, 
поради релефа на терена и 
свлачищни процеси, интензитета рязко 
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намалява към комплекс „Албена“ и 
резервата „Балтата“. Курортният 
комплекс „Албена“, обновен и 
реконструиран, е, може би, 
единственият комплекс, запазил 
изцяло, своя автентичен вид, 
градоустройствена и сградна 
структура от 1969г. За разлика от 
другите курорти, тук приватизацията не 

разчлени курорта на малки имоти, а 
дружеството „Албена“ АД реновира и 
благоустрои комплекса като съумя да 
устои на предприемаческия натиск и 
строителна агресия от последните 25 
години, запазвайки характерния 
обемно - пространствен образ и 
терасовидни хотели, с емблематичен 
сигнал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.13. КОМПЛЕКС „АЛБЕНА“ - СЕГА 

 

Обобщената равносметка след 
окончателно завършване на 
последните етапи от строителството на 
тези курорти, през 70-те години на 
миналия век, е следната : 

• „Дружба“- около 16 000 легла, средно 
по 5,6 кв.м. плаж/човек; 

• „Чайка“ - около 12 500 легла, средно 
по 9,9 кв.м.плаж/човек; 

• „Златни пясъци“ - около 16 000 легла, 
средно по 7,5кв.м. плаж/човек. 

Съществуващият по това време 
норматив от 10 кв.м. плажна ивица на 
посетител, налага решението да 

приключи строежът на хотели и 
нарастването на комплексите, а да се 
предвидят инвестиции единствено за 
озеленяване и благоустрояване. 
Приема се препоръката да се 
разработи територията южно от гр. 
Варна, до р. Камчия и с. Шкорпиловци, 
а северните терени („Русалка“) да 
бъдат предоставени като експеримент 
на френски инвеститори. В следствие 
на това, през 1968 г. е открито 
ваканционно селище „Русалка“, на 20 
км. източно от гр. Каварна (Фиг. 14). 
Проектирано по френския модел на 
клуб „Медитеранее“, селището е 
ситуирано в природния резерват „Таук 
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лиман“, в непосредствена близост до 
природните и исторически резервати 
„Яйлата“ и „нос Калиакра“. До 1999 г. 
то е държавна собственост, с 
контролиран достъп за българи, 
предназначен изключително и само за  
френски туристи. За съжаление след 
приватизацията му, това райско кътче 
не се поддържа в добро състояние, 
грубо и неправомерно експлоатирано 
като „all inclusive“ комплекс, частично 
запазил идеите на „Клуб Мед“, с 
необмислени, противоречиви и 
съмнителни законово строителни 
допълнения. Земята под ваканционното 
селище все още е част от Държавния 
Горски Фонд, което затруднява и пречи 
на неговото обновяване и развитие. 

Обобщено може да се каже, че най-
северната част на североизточното ни 
черноморско крайбрежие е все още 
почти непокътната, като застроени 
територии, за нуждите на курортния 
отдих и туризъм, а наличието на много 
природни резервати, исторически и 
археологически паметници и уникален 
морски бряг при добро 
законодателство и управление, са 
атрактивна основа за привличане на 
инвестиции за реализация на малки 
вилни селища и трасета за 
екотуризъм, без това да е в разрез с 
Натура 2000, Закона за защитените 
територии и ЗУЧК. 

Фиг.14. в.с. РУСАЛКА      

Югоизточно Черноморско крайбрежие 

Развитието на югоизточното ни 
крайбрежие като курортна зона 
следва логиката на североизточното с 
първоначален акцент на териториите 
основно около Бургас и Несебър и 
няколкогодишно по-късно начало 
спрямо очерталото се мащабно 
строителство на комплексите на 
север. През 1958 г. районът на север от 
Несебър, наречен „Слънчев Бряг“ е 

обявен за международен морски 
курорт, а около 1961 г. приключват 
първите етапи от проектната програма 
по изграждане на основните хотели, 
ресторанти, барове, увеселителни и 
спомагателни съоръжения. Логиката 
на относителното закъснение от 
няколко години се крие в проектната 
готовност и качествата на природната 
среда. Това са утвърдената морска 
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столица Варна и амфитеатралните 
склонове на север от нея, силно 
озеленени и комуникационно 
осигурени за разлика от равнинния и 
обезлесен терен между Несебър и 
планината. Въпреки това, дюните, 
сравнително тихия и плитък залив, 
аеро, ЖП, и автомобилен транспорт и 
подобрените връзки с Бургас 
ускоряват развитието на Слънчев бряг, 
а територията северно от Бургас, 
включваща к.к. „Слънчев Бряг“, 
Несебър и Поморие, с широката си 
плажна ивица, е първата, понесла 
„строителната инвазия“ след този 
период и особено след 1990 г. 
Значително внимание и досега се 
отделя на съществуващите и 
новоразкрити археологически и 
архитектурни паметници на старите 
Несебър, Созопол, Поморие и др., а 
проектите там са целенасочени към 
консервация, реставрация, ювелирно 
и деликатно дострояване, с 
изключение на неадекватно високите 
доминанти на ведомствените станции, 
изникнали на южния плаж на Несебър, 
загубили се в премащабираната, 
високоетажна, преуплътнена и от части 

неблагоустроена курортна среда 
сега.  

През 1964 г. Министерството на 
Архитектурата и Благоустройството 
приема „районен перспективен план 
за етапно и планомерно изграждане 
на Южното Черноморско крайбрежие 
като първокласен национален и 
международен курорт“. В него 
усилията са съсредоточено насочени 
към района на юг от Созопол до 
Приморско. Предвижда се създаване 
на няколко нови комплекса за 
минимум 50 000 легла, с луксозни 
целогодишни вили и хотели, барове и 
ресторанти, открити и закрити плувни 
басейни и пристани - к.к. „Каваците“, 
к.к „Устието на Ропотамо“, к.к. 
„Аркутино“, к.к. „Алепу“ и к.к. 
„Стамополо“. След първоначалните 
реализации промените от 1989 г. 
осуетяват следващите по този план и 
оставят най-южните територии в в 
очакване на новите законодателни 
разпоредби, промени и надежди за 
по-разумно и адекватно застрояване и 
развитие на съвременен, „щадящ“ 
околната среда и дадености, туризъм.

КОМПЛЕКС „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“  

Генералният план на к.к. „Слънчев 
бряг“ отразява етапите на застрояване 
на комплекса и очевидното 
пренасищане на територията, в 
сравнение с комплексите по 
северното черноморие. В първите 
етапи  1959 г. – 1960 г. се изпълнява и 
основната постановка на проекта - 
бързо изграждане на самостоятелни 
едно- и двуетажни курортни сгради, 
около 160 на брой за настаняване на 
близо 3000 туристи. След реализацията 

им, обаче, като основен „недостатък“ 
се отчита прекалената дребнота и 
разчленяване, в следствие на което 
сградите се губят в зеленината, а 
тяхната разпръснатост по терена води 
до неефективна комуникация, 
многобройни обслужващи звена и 
персонал. През следващите етапи, с 
цел  увеличаване капацитета на 
курорта, икономическата ефективност 
и целесъобразност, се допускат 
поредните грешки на тази територия – 
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актуализация и допълване на 
градоустройственото решение с 
високи сгради, за получаване на 
„съвременен динамичен силует“, 
нарастване на сградните формации 
главно на север и по-малко на юг от 
главните оси, перпендикулярна на 
морето и основна пътна артерия 
Варна - Бургас. По трите основни, 
успоредни на плажната ивица алеи, 
хотелските сгради се разполагат 
надлъжно с добро изложение и 
максимална видимост към морето. 
Въпреки посочените по-горе 
недостатъци, ситуационното решение 
е съобразено с околните природни 
дадености, повечето растителни 
видове и равнинния терен. Възприетата 
философия и градоустройствена 
идея, продопределят израстването на 
станциите и хотелите във височина от 
плажа в посока към периферията, в 
това число и 14-етажният хотел 
„Глобус“, разположен в края на 
главната ос като центрови акцент.  

 Обслужването на комплекса е 
изнесено на запад в обособена 
стопанска зона без да пречи на 
бъдещото разрастване на комплекса 
по дължина. В най-северната част на 
курорта към „Св. Влас“ е ситуиран 
къмпинг, който отговаря на търсеното в 
тези години многообразие на 
обитаване. 

К.к. „Слънчев Бряг“, като част от 
държавната туристическа фирма 
„Балкантурист“, постига една от 
целите в развитието на България като 
основна туристическа дестинация за 
държавите от източния блок. Въпреки 
недостатъците, свързани с бързото 
строителство, еднообразие на 
строителни материали, типизирани 
обемно - пространствени структури, 
липса на достатъчно зеленина, к.к. 
„Слънчев Бряг“ се развива ускорено в 
следващите десетилетия и привлича 
по-голям туристически поток от изток, 
запад и север.

 

Фиг.15. КОМПЛЕКС „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ – ГЕНПЛАН                            
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Фиг.16. КОМПЛЕКС „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ – СЕГА                        

Сегашното състояние на комплекса 
показва основните грешки на 
последните градоустройствени 
планове, безхаберието и беззаконието 
в безогледното застрояване по време 
на „прехода“. Реституцията и 
масовата приватизация го разчлениха, 
преуплътниха, хаотично 
деструктурираха и превърнаха в 
„бетонни грамади“, а хотелските 
формации анексираха  прекалено 
много територии, достигайки до 
„Елените“, Несебър и Равда, 
създавайки най-голямата 
„антропогенна язва“ в сърцето на 
Българското Черноморие. До 2005г. 75 
% от курорта е все още държавна 
собственост, но въпреки това още 
тогава се разкриват отрицателните 

страни на преуплътняването, 
презастрояването и агресивната 
експанзия на многото собственици, а 
оттам и неясна визия за управление на 
курорта, отлива на платежоспособни 
туристи, намаляване на озеленени 
площи, застрояване на значителна 
част от дюните, нарушена екология и 
микроклимат и т.н.. Положителни 
страни са обновяването на 
инфраструктурата и легловата база, 
благодарение, основно, на приходите 
от продажбата на 25 % от дяловете, 
подобрения в последните години 
общински и национален контрол, 
закъснял изключително много, а в 
комбинация с тълкувателното 
законодателство все още води до 
сериозните проблеми на региона. 

СОЗОПОЛ, ДЮНИ, ММЦ ПРИМОРСКО, КИТЕН 

До началото на демократичните 
промени през 1989г. в най-южните 
територии по Черноморието ни са 
изградени само малка част от 
планираните курортни комплекси, с 
изключение на започналото през 1957 г. 
строителство на Международния 
Младежки к.к. „Г.Димитров“, който 

става любима дестинация за 
европейската младеж. През 1987 г. е 
открит комплексът  „Дюни“, северно от 
резерват Ропотамо. Градовете Китен, 
Лозенец, Царево и Ахтопол се налагат 
като предпочитани туристически 
дестинации за много предприятия, 
ведомства и българи, жадуващи по-
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спокойна почивка в природна среда 
извън мащабните комплекси. До 1990 
г. районът на Синеморец и Резово е 
гранична територия с контролиран 
достъп, която не подлежи на курортно 
застрояване и настаняване. 

Тези територии от нашето крайбрежие 
са в пъти по-малко курортно застроени 
от северните и остават в бъдещото, за 
съжаление, не планово, разрастване 
на туризма в България, но въпреки 
всичко от Созопол до Синеморец 
сегашната застройка е балансирана 
и оптимална като мащаб, височина и 
зеленина.  

Като препоръки към заинтересованите 
инстанции може да се отправят 
изведените обобщения за 

необходимостта от своевременно 
създаване и узаконяване на обща 
планова стратегия, регионални схеми 
и концепции за устойчиво развитие и 
застрояване в тези територии, 
одобряване на адекватни Общи и 
Подробни Устройствени Планове за 
всички Черноморски общини с 
предвидени терени за бъдещо 
разширяване, благоустрояване и 
техническа съоръженост. В тях основна 
насока трябва да бъде равномерното 
застрояване с понижени параметри, 
редуване на природни паузи, 
запазване спецификата на средата, 
еконосимоспособността и 
атрактивността за привличане на 
силно платежоспособен туристически 
поток. 

Функционални схеми, планови решения и архитектурен образ на сградите в 
курортите от социалистическия период. 

НИСКИ  МАЛКОЕТАЖНИ ХОТЕЛИ И 
СТАНЦИИ. 

В тази група влизат три-, четири-, до пет-
етажни хотели и ведомствени станции, 
които притежават сродни 
характеристики в планово и 
функционално отношение. 
Линеарната структура на курортните 
комплекси мотивира сградно 
линеарно развитие на принципа на 
едностранно или двустранно 
застроена коридорна система или 
комбинация между двете в няколко 
различни тела, с преобладаваща 
ориентация изток – запад. 

Те са с относително малък капацитет и 
икономични като базови функции, 

разпределени в обособени групи с 
общи обслужващо и спомагателни 
ядра. 

Коридорен тип – едностранно 
застроен 

- К.к.„Слънчев Бряг“ - хотел „Гълъб“ 
(арх. С.Кутева) - Фиг. 17 и 18 

Хотел „Гълъб“ е пример за един от 
пионерните типове хотели – двуетажен, 
без асансьор, със стегната, лаконична 
композиция от коридорен тип. Той е 
едностранно застроен с поглед към 
морето, максимално икономични на 
ос от 3 метра жилищни единици, със 
самостоятелна баня, WC, вграден 
гардероб и тераса към всяка една от 
тях. 
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На входа има малко фоайе, 
рецепция, стълбище към галерията на 
втория етаж. В края на галериите на 
двата етажа има камериерски офис, 
склад, дневна, WC и склад смет. В 
сградата няма ресторант, кухня, 
спомагателни помещения и стопански 
двор. При тези по-малки по площ и 
височина хотели храненето се 
предвижда концентрирано в 
самостоятелни ресторанти, които 
обслужват освен хотелското столуване 
и приходящи. Целенасочено е търсен 
„модерен, изчистен от излишни 
детайли образ“, който е характерен за 
някои от днешните тенденции 
насочени към минималистичната 
архитектура. Основният недостатък, 
отчетен от проектанти и посетители е 
ниското качество и ограничен 
асортимент на строителните 
материали, наложеното типизиране, 
поради кратки срокове и строителното 
изпълнение на обектите. Този тип 
хотелски сгради се налага от 
концепцията за обособяване на тиха 
за обитаване хотелска част, извън 
шумната ресторантска и 
развлекателна част, характерна за 
сегашните многофункционално 
интегрирани хотели. Не по-маловажни 
за този избор са търсената 
икономичност, несъвършените 
строителни технологии, ограничената 
по това време конструктивна 
носимоспособност и сравнително 
нискокачествени строителни 
материали.  

Фиг.17.  

 

 

 

 

 

Фиг.18.  

Коридорен тип – двустранно застроен 

-  К.к. „Златни Пясъци“ – хотел 
„Мимоза“ (арх. Р. Стоянов) – Фиг. 19 и 
Фиг.20 

Той е характерен пример за 
икономичен хотелски тракт с 
двустранно застрояване изток - запад, 
без асансьори, с минимално 
приемно фоайе и малък дневен кът на 
всеки етаж. Възприема се като по-
рентабилен за експлоатация, поради 
намаленото процентно съотношение 
на общите и комуникационни площи 
спрямо жилищните площи. Като 
недостатък може да се отчете 
разположението на хотелските стаи, 
едните с поглед към морето, а другите 
противоположно на него, към 
вътрешността на комплекса.   
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Фиг.19.  

Фиг.20. 

Хотелските единици на изток са с 
балкони и лоджии, но сравнително 
плитки, което се дължи на 
конструктивната система, докато 
западните нямат, което е съществен 
недостатък, свързан с търсена 
икономичност, а в някои случаи и с 
климатичните особености на региона. 
Междуосовите разстояния  от 2,70 м. 
са по-малки от тези в хотел „Гълъб“. 
Трябва да се отбележи, че по-голямото 
междуосие от 3,50 м. е характерно за 
разпределенията в някои от 
представителните правителствени 
почивни станции и по-големите и 
високи хотели със значителен брой 
апартаменти. При традиционни- те 
широкоразпространени  станции и 
хотели е възприета т.нар. „стандартна 
курортна клетка“, чието междуосие 
варира  в рамките на 2,70 – 3,00 до 3,30 
м., в зависимост от броя на леглата. 
Като правило навсякъде главният вход 
на хотела е търсен на основната 
фасада с изглед към морето, а 

стълбищната клетка – противоположно 
на него като естествено продължение 
на фоайето по вертикала. 

При по - издължените сградни 
композиции се позиционира и второ 
или няколко помощни стълбища 
съгласно съществуващата тогава 
нормативна уредба от евакуационна, 
противопожарна и други точки.  
Липсата на ресторант и партерни 
обслужващи функции, позволяват 
първият партерен етаж с курортни 
клетки да се впише директно на ниво 
терен, към благоустроени, озеленени 
пространства. 

-  К.к. „Златни Пясъци“ – хотел 
„Нимфа“ (арх. Ел. Николова) - Фиг. 21 

Хотелът е четириетажен двустранно 
застроен коридорен тип, с две крайни 
стълбища на север и на юг. Той е с 
тераси към морето и без такива на 
запад. Хотелските единици са 
допълнени с по един апартамент на 
всеки етаж, развит в две оси. Стаите 
откъм противоположната на морето 
посока са плитки и минимизирани, 
което води до известен дискомфорт 
на обитаване. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.21. 

Фасадното решение е характерното 
за този период отчасти типизирано и 
линеарно третиране на плът и стъкло с 



 
ТИПОЛОГИЯ НА АПАРТАМЕНТНИТЕ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО 
КРАЙБРЕЖИЕ/книга на база на защитен през 2014 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор" 50/120 

тежки, плътни парапети, които са в 
основата на подчертано търсеният 
хоризонтализъм.  

-  К.к. „Златни Пясъци“ – хотел 
„Чучулига“ (арх. М. Манев и арх. Ат. 
Атанасов) – Фиг. 22 и 23 

Хотелът е пететажен, двустранно 
застроен коридорен тип на 
минимално междуосие от 2,70 м. 
ширина на хотелските клетки, 
ориентирани изток-запад и линеарни, 
нископреградени балкони от 0,95 м. 
Предвидени са допълнителни функции 
на партерно ниво – приемно фоайе, 
рецепция, портиер, дневен бар, салон 
за закуски, стълбище, асансьори, 
складови, технически и спомагателни 
помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.22. и 23. 

Фасадите, с изключение на сляпата 
северна, прорязана през средата са 
решени изчистено, леко, с ажурни 
метални парапети и силно остъклени, 
характерно за вторият етап на 
проектиране и строеж на морските 
хотели.  

Манастирски тип  

- K.к. „Слънчев Бряг“ – хотел 
„Странджа“(арх. Ал. Овчаров) – Фиг.24 

Този тип е характерен предимно за 
„Слънчев Бряг“, поради неговия  
равнинен терен, който ограничава 
панорамните гледки към морето. От 
друга страна това е целенасочено 
търсения, в 70-те години на миналия век 
интимитет, който създават затворените 
композиции, по подобие на 
българските манастири, с богато 
озеленени и детайлно наситени 
вътрешни пространства за рекреация, 
към които са обърнати откритите 
коридори галериен тип.  

Фиг. 24. 

Ресторантите, баровете и залите за 
закуска, почти при всички сгради от 
този тип, са ситуирани на първи и втори 
етаж, а основното обслужващо звено 
(рецепция, фоайе, камериерски 
складове, магазини и др.) заема 
централната зона на композицията, с 
оглед осигуряване на по-къси 
комуникационни връзки със съставните 
хотелски групи и курортните клетки. За 
проветряване на вътрешнодворните 
пространства, противоположно 
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основно от север и юг са проектирани 
колонади на наземно ниво. Хотелските 
стаи са ориентирани в четирите 
посоки, а в отделни групи се 
разполагат и на първо наземно ниво. 

Аналогични са схемите и плановата 
организация на хотелите „Беласица“ 
(арх. В. Ковачева), „Средна Гора“ (арх. 
Б. Капитанова) и „Лонгоза“ (арх. Д. 
Салабашев) (Фиг. 25). Фасадната 
третировка е с подчертан 
хоризонтализъм. Силно остъклени 
фасадни отвори и непрекъснати 
балкони и тераси с повече плът при 
галериите, носят характера и образа 
на тези от нашите манастири. 
Архитектурният стил и образ е 
подобен, с малки вариации на тема 
използван строителен материал за 
облицовка, отвори и парапети. 
Общото впечатление е за 

непрекъснато немного разчленено 
застрояване от съвременно 
пресъздаден манастирски галериен 
тип, сепариран в отделни атриумни 
пространства, което за тези години се 
отчита като модерна архитектурна 
постановка и постижение.  

Фиг.25. Изглед - хотели „Беласица“ , 
„Средна гора“ и „Лонгоза“ 

ВИСОКИ И МНОГОЕТАЖНИ ХОТЕЛИ И СТАНЦИИ. 

Те се появяват във втория от 70-те години 
на миналия век и третия етапи на 
строителство в курортите, в отговор на 
предизвикателството на новите 
строителни и конструктивни технологии 
и потребността от изявяване на 
архитектурни доминанти във височина, 
като сигнал за присъствие и 
увеличаване капацитета на легловата 
база.  

Характеризират се с равностойна 
третировка на четирите фасади, 
подобрени конструктивна и 
технологична системи, централно 
почти симетрично разпределение на 
етажите, с ясно разграничаване на 
периферните зони за обитаване и 
централните за обслужване. 
Притежават богато развита 

функционална програма за 
изграждане на ресторанти, кафенета, 
дневни и нощни барове, хранене, 
обслужване, стопански спомагателни 
помещение, по-просторни зали за 
развлечение и забава, казина, клубове, 
камериерски офиси, складове, 
стопански двор, входни фоайета с 
рецепция и дневен кът, магазини, 
плувни басейни и други. На партера 
или като нискоетажно допълнително 
тяло с връзка към разпределителния 
хотелски тракт се ситуира ресторанта 
с покрити и открити тераси. 
Капацитетът на легловата база варира 
между 300 и 600 легла при височина от 
14 и 20 етажа, а тази на ресторанта от 
240 до 280 ч. в зависимост от 
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многочисленността и неговата 
атрактивност.  

Притежават характерната за високи 
сгради схема на централно ядро с 
обслужващи помещения и 
комуникации – асансьори, стълбища и 
четиристранно развити хотелски клетки 
около коридор, обособяващ светлата 
и тъмна зона на хотелския етаж. 

Архитектурната визия носи характера 
на обобщен архитектурен образ и 
сигнал близък до този, присъщ на 
европейските и американски 
образци, които гарантират неговата 
емблематичност. Знакови за този 
период са хотелите „Интернационал“ 
на арх. Г. Стоилов , „Бургас“ на арх. 
Ал. Овчаров, „Шипка“ на арх. М. 
Йорданова и др. 

 

-  К.к. „Слънчев Бряг“ – хотел „Бургас“ (арх. Ал. Овчаров) – Фиг. 26 и 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.26. Изглед – хотел „Бургас“ 

 

 

 

Фиг. 27. Разпределения – хотел „Бургас“ 

Хотел - ресторант „Бургас“ се намира 
в южната част на курорта, в 
непосредствена близост до морето, 
откъдето е и главният вход към хотела. В 
обособено двуетажно тяло зад него е 
ресторантът сепариран от хотелския 
тракт на първо ниво, където са всички 
необходими технически, стопански и 
спомагателни помещения с хотелския 
тракт. Тази обемно - пространствена 

постановка е характерна за много 
хотели с ресторанти от този период. 
Освен хотелските единици, на всеки 
етаж е предвиден и спомагателен 
офис камериерки и складове. В 
партера на хотелското тяло са 
разпределени фоайе, рецепция, 
вертикална комуникация, служебни 
помещение със складове и дежурна 
леглова база, магазинна част и 
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кафене с подходи отвън и отвътре. 
Хотелската функционална схема е 
обогатена като хранене, услуги и 
обслужване.  

-  К.к. „Слънчев Бряг“ – хотел „Кубан“ 
(арх. Д. Салабашев) – Фиг. 28 и 29 

Фиг. 29.  

Фиг. 28.  

Хотел - ресторант „Кубан“ е изграден 
като категория „лукс“ и  е един от 
малкото емблематични хотели от този 
период останал в почти непроменен 
вид, като символ на к.к. „Слънчев Бряг“. 
Разположен е на основната алея на 
комплекса, перпендикулярна на 
морската плажна ивица, с главен вход 
от север - северозапад. 
Реализираните стегнати и ясни 
функционални схеми са довели до 
изявен пластичен архитектурен образ и 
характерен силует. На партерно ниво 
са развити сепарирано двата входа за 
хотела и ресторанта с техните: фоайе, 
рецепция, дневен бар и кът, 
административни и обслужващи 
помещения, ресторантска кухня с 
обслужващи и складови помещения и 

вертикална комуникация. На втория 
етаж са разположени ресторантът, 
кафе-барове и технически 
помещения, а над тях във високото 20 
етажно тяло - хотелската леглова база. 
И досега високите хотелски структури, 
особено в морските курорти са обект 
на дискусия в полемиката „За и 
Против“. Въпреки наличието на всички 
съвременни удобства, стигащи до 
разточителен лукс този тип временно 
обитаване, когато няма сигнален 
характер в една или няколко пунктови 
сгради претоварва обемно – 
пространствения образ и силует на 
курорта, нарушава човешкия мащаб, 
като го откъсва от морето. В ерата на 
модерни екотехно- логии икономи- 
ческите изгоди от такъв тип хотелски 
структури са пренебрeжими на фона 
на търсените и разрастващи се 
тенденции за осезателен достъп на 
хората до околната природна среда и 
пълноценен отдих на фона на 
забързания градски живот. 
 Предимство, в това отношение, имат 
вилните сгради и комплекси, до 2 
етажа, разположени в паркова среда 
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или на самия бряг, които освен че 
могат да се отнасят „по-почтително“ 
към природата, могат да осигурят и 

пълно уединение и ползотворна 
почивка. 

 

ВИЛНИ ВАКАНЦИОННИ СЕЛИЩА И СГРАДИ. 

През разглеждания период има малко 
примери на добре обмислени, 
проектирани и построени вилни 
селища и сгради. Добри примери са 
в.с. „Русалка“, в.с. „Елените“ и вилните 
сгради, построени в района на парка 
и плажната ивица на Двореца 
„Евксиноград“ – правителствена 
резиденция с контролиран достъп. 

- „Евксиноград“  –  Вила № 3 (арх. Ст. 
Георгиева) – Фиг. 30, 31 и 32                                        

Характерно за този пример е високият 
професионализъм и характерен 
модернистичен  подход при 
проектирането. Сградата е с ясна 
функционална схема, перфектно 
оразмерени пространства, 
съвременен прочит на българската 
възрожденска архитектура, пре-
създаден в чиста и хармонична визия. 
Постигнат е значимо по-различен 
стандарт на обитаване, в сравнение 
със сградите от курортните комплекси 
за "масово ползване", като 
едновременно с това е избягната 
характерната за някои примери 
специфика на преднамереност, 
композиционно насищане и 
претрупаност стигаща до „кич“, 
доминиране на вилата агресивно 
показно над околния пейзаж и т.н. И 
докато прокламираният от видни 

творци минимализъм в архитектурата 
завзема западна Европа през 60-те и 
70-те години на миналия век, и добива 
популярност през 80-те години в 
България, тогава окачествена като 
страна зад „желязната завеса“, някои 
български архитекти съумяват да 
приложат много по-рано принципите 
му на „събличане и отказ“ от всичко 
излишно, създаване на простор и 
светлина, без това да се отрази грубо 
и разруши архитектурния образ. 

 

 

Фиг. 30. 
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Фиг.31.                                                        Фиг.32.  

- „Евксиноград“  –  Вила№ 1 (арх. Н. 
Николов) – Фиг. 33, 34 и 35 

Фиг.33 

Големината на сградата и 
функционалната насоченост, 
отразени в разпределенията и 
фасадите са малко по-стандартни, 
като функционалната организация на 

пространствата припокрива отчасти 
„редовия“ хотелски принцип.  

В ситуационно и обемно - 
пространствено отношение, вилата 
„комуникира“ с околната среда, чрез 
обширна веранда и богато 
остъкляване, осигурено срещу 
прегряване със засенчващите 
елементи – стрехи и еркери. 
Отдалечеността на отделните вили, 
една от друга, гарантира относителна 
анонимност, обособеност и 
спокойствие. Архитектурният образ 
носи почерка на известни български 
творци, който гарантира уникалност и 
емблематичност.                                                

 

 

 

 

 

Фиг.34.                                
                          

 

 

Фиг.35. 
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• в.с. „Русалка“ - Изгледи (Сега)- Фиг. 
36 и 37 

Както се спомена по горе в 
повествуванието при анализа на някои  
курортни комплекси от този период, 
вилното или ваканционно селище 
„Русалка“, открито през 1968 г. е 
изградено по френски модел за клуб 
„Медитеранее“, по проект на 
арх.Марин Маринов и колектив от 
„Туристпроект“, и е предназначено 
единствено за френски туристи. 
Вилните сгради са едно - и двуетажни, 
с базови функционални звена - стаи и 
санитарни възли. Обслужването е 
централизирано в общ ресторант, 
бар, естрада (амфитеатър), 
стопански и спомагателни 
помещения, а входът - изход на 
комплекса е контролирано изнесен на 
значително разстояние от вилите. 

600 -те вили са отдръпнати в близост до 
морето и са разположени 
амфитеатрално по дължина на 
горския склон, успоредно на плажната 
ивица и лимана. Основна 
характеристика и ценност е тяхното 
местоположение в сърцето на 
природен парк „Таук Лиман“, в 
девствена и непокътната природна 
местност. 

Търсеният от архитектурна гледна точка 
обемно - пространствен образ и 
силует на сградите се вписва 
майсторски в околния пейзаж, с 
изключение на някои по-едри сигнално 
търсени обеми на основния ресторант 
и амфитеатъра, разположени на 
скалите, на самия бряг. Това е 
философско обоснованата  основна 
идея на клуб „Медитеранее“ - 
релаксираща почивка, на уникални 

места с природни и други 
забележителности, максимално 
приближаване на „човек“ и 
„заобикаляща природна среда“, като 
пълна противоположност на 
„съвременната цивилизация“. 

В по-малък мащаб и съблюдавайки 
редица принципи на зелената и 
устойчивата архитектура, тази 
концепция е реално приложима за 
някои, все още неусвоени територии 
по черноморското ни крайбрежие.  
Основополагащи за резултатното 
проектиране, реализация и развитие 
са умелата експлоатация и поддръжка 
на подобни вилни селища, 
адекватната и ясна законова уредба и 
контрол.  

 

Фиг. 36. 

 

Фиг.37. 
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- в.с. „Елените“ - Изгледи (Сега) – Фиг. 38 и 39 

Курортното селище е изградено през 
1985 г., на принципа - вили и общо 
обслужване, разположени в линеарна 
структура, следваща конфигурацията 
на бреговата плажна ивица, а теренът 
му е специално избран - там, където 
южните склонове на Стара Планина 
срещат Черно море. В първоначалния 
си вид то се състои от дву- и триетажни 
вили, със стандартни стаи и санитарен 
възел или апартаменти с малко по-
големи стаи и възможност за 
настаняване на деца на мобилни 
допълнителни легла. За съжаление, в 
зората на демокрацията бива 
застроен с високи 4 и 5 звездни хотели 
с узаконената мотивация, че не е в 
непосредствена близост до природен 

парк или защитена територия, която 
отхвърля необходимостта от стриктни 
строителни ограничения. По този начин 
същността му е компрометирана, 
хотелските тела стават не просто 
доминанти, а преобладаваща 
бетонна маса, по подобие на 
жилищните комплекси в големите 
градове. Във функционално 
отношение ваканционното селище 
следва логиката на стандартните 
хотелски сгради и клетки и 
апартаменти, но архитектурния образ 
и визия са белязани от наложената 
агресия, архитектурни опити и 
причудливи резултати, характерни за 
периода на прехода, след 90-те 
години. 

Фиг. 38.                                 Фиг.39. Изглед – в.с. „Елените“ - сега 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ. 

Разгледаните примери, в хронологичен 
ред, като отделни строителни етапи в 
изграждането на курортите от този 
период, могат да се обобщят в 
следните изводи и заключения:  

• Функционалните схеми на всички 
типове хотели са добре обмислени, 
логично, ясно и лаконично проведени, 
като претърпяват единствено промени, 
по отношение обема на предлагани 
услуги, с цел повишаване стандарта 

на отдиха, централизиране и 
оптимизиране на стопанското 
обслужване; 

• Стандартизираната „курортна 
клетка“ намалява първоначално 
замислените си размери от 3,50 
м./4,10 м. на 2,70м./4,10м. поради 
несъвършенните строителни 
технологии и нуждата от намаляване 
на строителните и експлоатационни 
разходи и увеличаване на 
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рентабилността. Това, обаче, води до 
снижаване стандарта на обитаване, 
който от своя страна се подобрява 
като се отхвърлят схемите на общи 
санитарни възли за няколко „клетки“ 
или дори цял етаж. През този период, 
известно „разточителство“ в 
нарастването на размерите на стаите 
е характерно за правителствените 
комплекси, а на по-късен етап и за 
редица елитни хотели; (Фиг. 40, 41 и 42) 

 - КУРОРТНИ КЛЕТКИ ОТ 1-ВИ ЕТАП  

Фиг.40 

- КУРОРТНИ КЛЕТКИ ОТ МЕЖДИННИ 
ЕТАПИ (БЕЗ БАНЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.41 

- КУРОРТНИ КЛЕТКИ ОТ 8-МИ ЕТАП 

 

 

 

 

 

Фиг. 42 

• Във всеки следващ етап териториите 
на комплексите се допълват с нови, по-
високи хотели, тенденция, която води 
до по-висока плътност на застрояване 
и появата на архитектурни 
„доминанти“, което, в някои случаи, 
компрометира отчасти, а в други - 
изцяло връзката „човек“ - „природа“, 
особено, когато това се отнася до 
гледките на по-ниските хотели  и тези 
отдалечени от морето; 

• Проектирането на многоетажни 
хотели позволява повече свобода и 
креативност на архитектурната визия, 
но въпреки налагащото се нарастване 
във височина, не винаги тези хотели се 
разполагат сигнално ориентирани към 
морето, а се локализират безадресно 
във вътрешността на курортите; 

• През всеки следващ етап се вземат 
мерки за допълнително озеленяване и 
благоустрояване на курортните зони, 
увеличава се броя на развлекателните 
и плажни сгради и съоръжения, като 
се повишава качеството на 
обслужване; 

• Качеството на строителството и 
използваните материали и самото 
изпълнение в първите етапи на 
периода са на много компромисно 
ниво, което се компенсира от 
проектантите – архитекти, които 
използват съвременни принципи и 
подходи във функционално и обемно - 
пространствено отношение за 
постигане на максимално добри 
резултати; 

• Особено внимание се обръща на 
интериорните и прилежащите 
екстериорни пространства – 
допълнени с водни огледала и ефекти, 
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елементи на градинската архитектура, 
декоративната пластика, характерно 
озеленяване и осветление; 

• В проектираните и построени вилни 
селища през този период се отличават 
отделни примери, характерни със 
своите високи функционални и 
архитектурни качества – ниска 
етажност, човешки мащаб, 
непосредствена визия към морето, 
увеличени, по-просторни и 
разнообразни схеми, директна връзка 
с терен и чрез веранди към него, по-
високо качество и разнообразие на 
използваните материали, по-
характерна и запомняща се визия и 

архитектурен образ, за съжалание, 
реализирани основно в резиденция 
„Евксиноград“ и в.с. „Русалка“; 

• След приключване на финалните 
етапи в курортното изграждане, 
България разполага с база за 
настаняване на близо 2 млн. души, с 
което влиза в класацията на 
международния масов туризъм като 
„Червената Ривиера“; 

• Въпреки поетапното нарастване и 
допълване на застрояването, в 
курортите от този период са осигурени 
достатъчно свободни, озеленени и 
пешеходни пространства. 

ВРЕМЕННОТО ОБИТАВАНЕ И АРХИТЕКТУРА НА ПРЕХОДА ПО ЧЕРНОМОРИЕТО. 

Развитие на Българските Черноморски курорти след 1990 г. 

Приватизацията, инвестиционната 
атрактивност и строителната инвазия 
са основните фактори променили 
структурата, визията и съдържанието 
на Черноморските ни курорти. Първата 
приватизационна вълна е през 1997 г., 
а втората – през февруари 1999 г. 
Изтеглянето на държавата от 
наследената социалистическа 
икономика се оказва трудна за 
изпълнение задача, която преминава 
през години на ускорено действие и 
бездействие, смяна на модели, гръмко 
оповестени концепции и амбициозни 
стратегии, които, в повечето случаи, се 
създават за обслужване на конкретни 
приятелски кръгове и частни интереси. 
Проблем е и реституцията на земи по 
Черноморското крайбрежие, по 
протежение на плажната ивица, които 
влизат в конфликт със статута й на 
държавна собственост и прилежащата 
природна среда, най-често законово 

защитена. Излизането от тази 
объркана ситуация не може да бъде 
обект на пълен мораториум върху 
строителната дейност в региона, а 
адекватни законови действия в 
регламентирани рамки като напр. 
Общи Устройствени Планове на всички 
Черноморски общини, с акцент върху 
застрояването и стопанисването на 
черноморските концесии. 

Повечето от курортите ни се 
раздържавяваха „на парче“, в резултат 
на което се стигна до правен и 
архитектурно - градоустройствен 
абсурд и претоварване на курортно – 
туристическата среда. Изключение 
прави единствено к.к. „Албена“ - през 
1997 г. „Албена“ АД става първата 
изцяло приватизирана компания от 
туристическия сектор, в която 25 % от 
капитала се раздържавява по линия на 
масовата приватизация, 27 % - чрез 
реституция, 33 % от касови сделки, а 
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останалите 15 % чрез прехвърляне на 
преференциални акции на 
нормативно определените 
правоимащи служители. От 
съществено значение е и 
спецификата на застрояване, образ и 
местонахождение на курорта – в 
непосредствена близост с резервата 
„Балтата“. Неговото обновяване, 
внимателно уплътняване и добро 
менажиране, е целенасочено към 
безпроблемното еволюционно 
развитие и традицията на опазване на 
екологичното равновесие в района. 
Това е единственият български курорт, 
разполагащ със собствена 
климатична станция, оборудвана с 
най-съвършена измервателна техника 
за целогодишни наблюдения върху 
продължителността на слънчевото 
греене, биологичната ефективност на 
ултравиолетовите фактори при 
слънчево - въздушни процедури, 
измервана с помощта на SOLAR - UV - 
Biometer, температура и влажност на 
въздуха, количество, вид на 
облачността и валежите, посока и 
скорост на вятъра, температура на 
морската вода и др. Първоначалната 
обемно - пространствена структура 
на комплекса е запазена, независимо 
че част от набелязаните и реализирани 
реновиращи и благоустройствени 
мерки за обновяване на 
инфраструктурата и хотелите са все 
още недостатъчни, но оптимизирано 
осъществени, в сравнение с 
останалите ни морски курортни 
образувания. 

Другите два знакови комплекса от 
периода на социализма – „Златни 
пясъци“ и „Слънчев Бряг“ пострадаха 

изключително много от неясно 
проведената приватизация, 
строителна експанзия, агресивна 
капиталова инвазия, липса на планова 
готовност и управленска 
далновидност. Презастрояването там е 
налице и води до много и тежки 
проблеми – недостиг на 
инфраструктурна задоволеност, 
стандарт и капацитет, активизиране на 
свлачищни процеси, поради 
незаконно строителство и липса на 
канализация за отвеждане на отпадни 
и дъждовни води, деструктуриране на 
традиционния обемно - пространствен 
образ,  нарушаване на природните 
паузи, превръщани в „бетонни 
градини“, преуплътняване и 
замърсяване на околната среда, което 
доведе до съществен отлив на 
качествени високоплатежни туристи и 
замяната им с нископлатежоспособен 
контингент. Продажбата на обособени 
части от курортите на различни 
собственици доведе до изключително 
тежкия проблем за стопанисване на 
общите части – пътно транспортна 
структура, електроразпределителна 
мрежа, водопровод, канализация, 
зелени площи, временни 
преместваеми обекти и т.н. Допуснато 
бе застрояване с прекалено високи 
параметри, което е характерно за 
градската плътност и гъстота, 
компрометираща всички „свободни“ 
пространства  и самата идея за 
„курортен комплекс“, вина за което 
носят несъвършената и атакуема 
законова уредба, липсата на 
управленски национален, областен и 
общински контрол и наказателни 
правни мерки. 
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От друга страна, в повечето случаи, бе 
налице неефективна и некачествена 
реконструкция на хотелски сгради, 
изцяло разрушени стари хотели и 
обекти на общественото обслужване, 
неадекватно строителство за периода 
1995 г. -2008 г., свързано с недостатъчен 
строителен контрол, липса на 
законова уредба и нормативи за 
нейното прилагане за необосновани 
планови решения и видоизменени по 
време на строителството обекти. 

За спазване на естетически принципи, 
съхраняване на проектния 
архитектурно - художествен образ по 
това време не може да се говори, 
което в известна степен е свързано с 
капиталова инвазия от инвеститори с 
елементарна архитектурна визия, 
незачитащи мнението на 
професионалистите, а от друга 
страна с агресивна архитектурна 
колегия, която бе отхвърлила т.нар. 
„окови“ на аскетичното масово 
социалистическо строителство. 
Липсата на Съвети, приемащи 
критично всяка нова сграда и 
връщащи я многократно за 
предписаните поправки, характерни 
за проектантската практика на 
изминалите 45 години, бе 
компенсирана от характерната 
съглашенска практика на последните 
две десетилетия, в която архитектурния 
образ бе изместен от необходимия 
капиталов интерес. Архитектът започна 
неконтролируемо използване дори на 
цветовете, в името на създаване на 
нещо „по-различно“. Точни законови 
правила, предписания и препоръки в 
този период няма дори и за 
обновяване и реконструиране на 

емблематични знакови хотели от 
социалистическия период. С малки 
изключения, масовото отношение на 
инвеститорите бе незачитане и 
самоцелно грубо неизпълнение на 
проектите и настъпилите в хода на 
строителството предписания на 
проектантите, за което, за съжаление 
правни последици няма. Въпреки 
стихийното проектиране и хаотично 
строителство без архитектурен облик, в 
тези години се реализираха и редица 
сгради с характер на деликатна 
реконструкция и обновяване на 
съществуващи хотели, като 
пристрояване, надстрояване и строеж 
на нови, с добра архитектурна визия и 
достатъчно, но не прекалено 
уплътняване на прилежащия терен. 

Анализът на „строителните тенденции“ 
на прехода могат да се обобщят 
синтезно в следните основополагащи 
фактори за метаморфозите в 
черноморските ни курорти и 
произтичащите от това резултати:  

• ОСНОВНИ ФАКТОРИ, 
предопределящи по-нататъшно 
развитие на курортите след 1990 г. : 
- политическа обстановка – 
децентрализация на властта и преход 
към пазарна икономика; 
- реституция и масова приватизация с 
навлизане на много „свободен и 
освободен капитал“ в строителството; 
- закриване и разпад на държавните, 
общински и специализирани 
проектантски организации; 
- липса на цялостна стратегия и 
закъсняла реакция срещу 
ретроградното  развитие на 
Черноморския регион; 
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- лошо състояние и деградация на 
съществуващата курортна база в 
първите години на прехода; 
- неясни инвестиционни намерения и 
неовладяни емоции на собственика и 
предприемача; 
- липса на опит и изследване на 
добрите примери от нашата и 
чуждестранната практика; 
- липса на приемственост и уважение 
на авторските права за предходния 
период с предварителни проучвания и 
вариантно проектиране като 
обосновка на проектната реализация; 
- липса на адекватна законова уредба 
и ефективни мерки за спазването й; 
- липса на контрол върху изпълнението 
и качеството на вложените материали 
в новото строителство; 
- липса на критерии за стандарт и 
качество на обитаване и ефективност 
с добра архитектурна визия на 
интериор, екстериор и обемно - 
проетранствен образ. 
• РЕЗУЛТАТИ от застрояването по 
време на прехода: 
- целенасочено предопределен бум 
на неконтролирано, хаотично и  
некачествено ново строителство; 
- показни, евтини и архитектурно 
„недодялани“ козметични ремонти или 

реконструкции на съществуващи 
хотели; 
- преуплътняване на терените с 
максималистични сгради и комплекси 
с пренаситена обществено 
обслужваща среда; 
- многократно надхвърляне капацитета 
на съществуващата инфраструктура, 
изчерпване на нейната 
носимоспособност и осезателна 
липса на инвестиции за 
новодопълваща такава; 
- ниско ниво на естетически критерии 
към архитектурната визия; 
- деградация на ландшафта и 
екосистемите в прилежащата 
природна среда; 
- диспропорции и деформации в 
наложилия се през годините 
пространствен модел  на 
Черноморието и липса на алтернатива 
като нов такъв; 
- създаване на презастроени бетонни 
„гета“ в знаковите черноморски 
курорти; 
- липса на критичност и самоуважение 
във виновните за всичко това архитекти, 
строители, предприемачи, общински 
и държавни служители и др. 

Поява и утвърждаване на апартаментните хотели и комплекси по 
Българското Черноморие. 

Появата на апартаментните хотели по 
Българското Черноморие следва 
строителния бум на прехода, когато 
предприемчиви бизнесмени вкарват 
нови образци на собственост, 
употреба и управление на хотелските 
бази, в унисон със съвременните 
световни тенденции. На първо място 
това са големите хотели с обслужване 

тип „all inclusive“, с адрес повечето от 
реконструираните хотелски гиганти от 
ерата на социализма, както и 
новоизградените такива. 
Местоположението им е главно по 
централното Черноморие, около 
Варна и Бургас – „Албена“, „Златни 
пясъци“, „Дружба“, „Слънчев Бряг“, 
Несебър, Равда, Влас, Созопол и т.н. 
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затворените хотелски комплекси от 
типа на „Русалка“ за северното и 
„Дюни“  за южното Черноморие. В 
сегашно време, главно по южното и 
най-северно черноморие (Созопол, 
Лозенец, Китен, Приморско, Мичурин, 
Ахтопол, Синеморец и  Балчик, 
Каварна, Шабла и др.) се строят 
комплекси от апартаментен тип – в 
началото като хотели, а по-късно 
поради увеличеното търсене, и като 
„втори дом“ – за продажби. И 
апартаментните хотели, и 
апартаментните комплекси за 
продажба с подсигурено обслужване, 
и хотелските формации, работещи на 
принципа „всичко в един пакет“ са 
разпространени и до днес по цялото 
Черноморие, с оглед интереса 
следван от различните типове 
туристически потоци. Повечето големи 
комплекси, строени след 2008 г., 
стратегически комбинират и трите 
тенденции – хотелска част, 
апартаменти под наем и апартаменти 
за продажба, в съчетание с основно 
ядро от услуги и обслужване – 
басейни, тенис кортове, голф игрища, 
детски площадки, ресторанти, 
сърфинг, яхтинг, езда и всякакъв вид 
забавления, според типа и стандарта 
на комплекса, осигурени с 
необходимите складови и 
обслужващи зони и квалифициран 
персонал. В последните години това 
се оказва печеливша комбинация, по-
ефективна от предхождащият я бум на 
апартаменти за продажба, 
компрометирали се по отношение на 
качество в повечето аспекти на 

строителство и експлоатация, целящи 
единствено бързи печалби.  

Характерната за последните 
десетилетия смяна на предпочитания и 
интереса на потенциалните туристи и 
купувачи също дава отражение върху 
стратегията на развитие на 
апартаментните комплекси. В 
периода 1996 г. -2005 г. в строителство 
по Черноморието инвестират освен, 
новопоявилите се в процеса на 
приватизация, български „бизнес 
магнати“ и западноевропейци, които 
търсят бързо възвръщане на 
капиталовата инвестиция и печалба. 
Множеството провалени сделки и 
некоректни законова и финансова 
среда и местни продавачи води до 
отлив на наши и чуждестранни 
инвеститори, част от които оставят 
недовършени обекти и непродадени 
апартаменти. Следва „новата“ вълна 
на предимно руски купувачи, за които 
притежаването на второ жилище на 
море – за почивка, е въпрос на 
престиж. И тъй като България е най-
близкият и не толкова скъп вариант, 
напливът е от средностатистически 
руски граждани с ограничен 
инвестиционен интерес, които, обаче, 
търсят внимателно и само напълно 
завършено строителство, в комплект с 
необходимото благоустрояване и 
инфраструктурна осигуреност, в 
повечето случаи цялостно обзаведени 
апартаменти. Продажби „на зелено“, в 
груб строеж и т.н. са рядкост – само за 
утвърдили се комплекси, които 
разширяват капацитета си. 
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Функционални схеми, планови решения и архитектурен образ на 
апартаментните формации от периода 1990 г. до днес  

Архитектурните решения на апартаментните формации от този период отразяват 
всички промени в потребителското търсене и интерес, в контекста на бурното 
развитие на апартаментния тип по света и у нас. Изследваните по-нататък примери 
са обобщаващи за характерните особености и специфики на различните видове 
апартаментни формации, развити до днес по Българското Черноморско 
крайбрежие. 

• Апартаментен хотел „Тарсис 1“ част от апартаментен комплекс „Тарсис Клуб & 
Спа“, к.к. „Слънчев бряг“ – 2008г., (арх. бюро „JR Design“)(Фиг. 43, 44 и 45)   

Първият апартаментен хотел от 
комплекса е построен през 2008г. като 
самостоятелен обект на терен с площ 
1929 кв.м. и съдържа: апартаментно 
звено с 80 единици; обслужващи звена 
-  ресторант, спа комплекс, фитнес, 
басейн, барове, детски клуб, малък 
конферентен блок, магазини, офиси и 
подземен паркинг, разработени в 3 966 
кв.м. разгъната застроена площ.  

Хотелът е разположен във 
вътрешността на курорта, поради 
което осигурява всички необходими 
услуги и обслужване. При зададените 
за тази територия високи показатели, 
сградата е шест етажна – сутерен, 
партер, 4 типови етажа и един 
терасовиден. Апартаментните 
единици са най-характерните три типа 
– еднопространствени,  двустайни и 
тристайни, в разнообразни  компактни 
конфигурации (Фиг. 45). Плановото 
решение е с две вертикални 
комуникации, разделящи сградата на 
два блока, като в топлата връзка между 
тях, на трето ниво, е ситуиран 
конферентният блок. В сутерена са 
разработени кухнята на ресторанта, 
обслужващи помещения, пране, 
гладене, технически и битови 

помешения, паркинг и спа център. 
Покривните тераси са озеленени. До 
днешна дата, към това основно ядро 
са добавени още три прилежащи 
имота, в които са разработени на 
подобен принцип две апартаментни 
сгради, барбекю с градина, детски 
площадки и допълнителен голям 
басейн с обща площ от около 10 000 
кв.м. Постепенно, в отговор на 
увеличено и конкретно търсене, 
принципът на експлоатация 
преминава от стандартен хотелски  в 
смесен – за продажби и под наем. 

Фиг.43. 

 

Архитектурният образ  е стегнат и 
лаконичен, без някои характерни за 
периода еклектични детайли, с 
осигурени слънцезащитни елементи, 
придаващи модерен облик на 
сградата. 
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Фиг. 44.                                                       Фиг. 45. 

• Апартаментен хотел - Интернационал Хотел Казино & Тауър Суитс , к.к. „Златни 
пясъци“ - 2013г. ( реконструкция, Арх. Павел  Иванов) 

   Фиг. 46. Хотел Интернационал 1968г. 

Построената  през 1968г. по проект на 
арх. Георги Стоилов сграда се  

превръща в символ и притегателен 
център на к.к. „Златни Пясъци“.(Фиг. 46) 

Хотелът е затворен през декември 
2000г. за първия си голям ремонт, който 
за съжаление компрометира изцяло 
характерната му визия с нови фасади 
от алуминий, стъкло и рекламни 
бандове. Фиг.47 

През есента на 2012 г. започва втора 
реконструкция, която успява деликатно 
да възвърне предишната атрактивност 
на сградата, като освен това 
дообогатява с функционални звена 
плановата схема. Изцяло е 
реконструирана старата хотелска 
част, на партерно ниво са 
разработени най-голямото казино в 
България на площ от 1500 кв.м., нов 
спа-център, конферентен и търговски 
блок, добавя се паркинг гараж за 300 
коли, като покривът му се използва за 
тераса  с външен инфинити басейн и 
площадки за шезлонги. От северната 
страна, в границите на съществуващия 
имот е проектирано изцяло ново, 18 
етажно тяло само с апартаменти – за 
продажба и отдаване под наем. В 
момента комплексът разполага с 325 
стаи и апартаменти, при първоначални 
80 стаи. 

Хотелът отваря врати през месец май 
2013г след пълна реконструкция и с 
ново име - Интернационал 
Хотел Казино & Тауър суитс (Фиг. 48, 49, 
50) и печели място в Premium 
колекцията на Great Hotels of the World 
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за най-добрите 4 и 5-звездни луксозни 
хотели и курорти в света. 

 

 

Фиг.48.                         Фиг.49. Изглед от басейна и покривната тераса 

Новопроектираните функционални 
звена са вписани перфектно в 
съществуващия хотелски организъм, а 
апартаментите в новото високо тяло са 
с изчистени и опростени планови 
решения за максимална гъвкавост и 
комбинативност. Конструктивните оси 
на „курортните апартаментни клетки“ 
в новопроектираната част са 
оптимални – 4,50/8,00-9,00 м. (Фиг. 51 и 
52) 

Фиг.50. Главен Вход

Фиг.51. Разпределение сутерен. 
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Фиг.52.Разпределение ресторант, казино и конферентен блок 

• Апартаментен комплекс „July Morning”, гр. Каварна – 2007г., (арх. бюро „Танков 
Архитекти“) 

Комплексът се състои от десет 
четириетажни апартаментни сгради, с 
развити 351 апартамента на площ от 
31 937кв.м., с осигурени ресторант, 
спа -комплекс, фитнес, басейн, 
барове, детски клуб, конферентен 
блок, магазини, озеленени площи и 
пространства за рекреация. 

Апартаментните единици са 
предимно едностайни, 

еднопространствени и двустайни 
жилища за продажба, с изчистени  и 
лаконични планови решения, 
минимални комуникационни площи и 
добро функционално зониране. 
Вертикалните щрангове и 
комуникации са предвидливо 
групирани за по-чисти технологични и 
инсталационни решения. (Фиг.53, 54) 

Фиг.53.Разпределение партерен етаж                Фиг.54.Разпределение типов етаж 

Характерни са предвидените за всяка 
апартаментна единица тераси, 
изявени категорично и в обемно - 
пространственото решение. 

Архитектурният образ е модерен, 
запомнящ се и добре 

пропорциониран, с достатъчно 
дълбоки лоджии и козирки за 
осигуряване на необходимата 
слънцезащита.(Фиг. 55 и 56)
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Фиг.55. и Фиг. 56. Апартаментен комплекс „July Morning” - Перспективни изгледи. 

• Апартаментно Вилно селище „Санта Марина“, гр. Созопол – 2006-2013г., арх. бюро 
„БИАС - М“ 

Апартаментната формация включва 
три вилни селища, изградени на три 
етапа – през 2006г., 2007г. и 2013г. на 
обща площ от 110 000 кв.м. 

Всеки етап започва с изграждане на 
звената за обслужване и услуги – 
ресторанти, пицарии, барове, 
басейни, офиси, магазини, 
супермаркети, фитнес и спа-
центрове, детски площадки и т.н. 
Впоследствие се изграждат и самите 
апартаментни вили с ниска етажност – 
4 до 5 етажа, и с по 4 апартамента на 
етаж. (Фиг. 57) Отделните жилища са 
предимно двустайни и тристайни, с 
оптимизирани жилищни зони и 
функции, отново с тераса, веранда 
или балкон за всяка апартаментна 
единица. При застрояването на 
територията са запазени максимално 
съществуващите високи дървесни 
видове, които на етап благоустрояване 
са допълнени с ново озеленяване. За 
впечатляващия краен резултат 
допринася и естественият стръмен 
релеф на терена, като се оформя 
типично възрожденски архитектурен 
ансамбъл, с откриващи се перспек-
тиви към море и гора. (Фиг.58, 59 и 60) 

Възприета е схемата на преходна 
дневна за всички апартаментни звена, 
за максимално намаляване на 

„излишни“ комуникационни площи. 
Осигурени са всички необходими 
зони, характерни за стандартното 
жилище за постоянно обитаване, в 
оптимално минимизиран вариант. 

И в четирите разгледани обобщаващи 
примера на апартаментни 
формации са характерни гъвкави 
типове апартаментни единици, 
решени аналогично, широкоспектърен 
набор от обслужващи функционални 
звена, прецизен архитектурен облик, 
както и явни мерки за благоустрояване 
на прилежащата природна и 
антропогенна среда, всички те 
целенасочено предизвикани от 
потребителски изисквания и търсен по-
висок стандарт на обитаване. 

Така според основополагащият 
принцип на кривата на „ТЪРСЕНЕ и 
ПРЕДЛАГАНЕ“ постепенно се променят 
и принципите на проектиране, 
управление и експлоатация на 
обектите и сградите за временно 
обитаване, които могат да се обобщят 
в няколко базови модела. В тях 
последователните етапи и обхващани 
периоди са приблизителни, изведени 
на база анализ на определен брой 
примери и съществуващото в 
действителност реално преливане на 
етапите. 
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Фиг.57.                                                        Фиг.58 

Фиг.59.                                                        Фиг.60.  
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4. ОБОБЩЕНИ ТИПОВЕ МОДЕЛИ НА РАЗВИТИЕ НА КУРОРТНИТЕ 
СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ ОТ 
ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА ДО СЕГА. 
В преходния период на 
демократизация, пазарната 
икономика, приватизацията, наличието 
на свободни капитали и туристическа 
атрактивност са основните фактори 
променили вида на сградите за отдих. 
Типологийното развитие на новите 
сгради и комплекси следва това на 
съществуващите доразвито чрез 
реконструкция, допълнително 
застрояване и иновации в „догонване“ 
на Европейските и световни тенденции 
и норми.  Основните причинно-
следствени връзки между „минало“и 
„настояще“ в курортното строителство 
се базират на интензивно 

променящите се изисквания от страна 
на клиенти и инвеститори, 
невъзможността на социалистическите 
комплекси и бази да отговорят на тези 
изисквания, допълнено от морално и 
физически остарелия съществуващ 
сграден фонд. 

Възвратният ретроспективен анализ на 
процесите на строителство и 
експлоатация в периода от 1990 г. до 
сега, позволява да се обобщят 3 
основни модела на развитие на 
курортните формации, обусловени от 
настъпилите промени в типологията и 
основните функционални звена. 

Фиг.61 .Функционални звена и техните взаимовръзки при МОДЕЛ 1 
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Модел 1 

Показаният „модел 1“ обобщава две 
направления с аналогични  
функционални звена - реконструкция 
на съществуващи хотели/почивни 
станции и строителство на нови хотели. 

 Реконструкцията се осъществява чрез 
допълване на съществуващите и 
добавяне на нови функционални звена 
за обслужване и услуги – спортно-
рекреативен блок с басейни и спа 

процедури, конферентен блок, бар, 
ресторант, детска занималня, както и 
разширяване на курортните клетки, 
при възможност. Примери за това са  
к.к. „Слънчев Бряг“ – реконструкция на 
хотелите „Несебър“ и „Созопол“ в 
хотел „Несебър Бийч“ – „Никонсулт“ 
ЕООД, арх. Вл. Николов, 2002г., Фиг. 62 и 
Фиг. 63. 

 

Фиг.62. и Фиг.63. Хотел „Несебър Бийч“, к.к. „Слънчев Бряг“ – главен вход и нови басейни 

Този модел на развитие е характерен 
за първите години след 
демократичните промени и засяга 
двата основни типа курортни 
формации, оставени от социализма – 
ниските и високите хотели и станции. 
Характерното за този период 
разпродаване на парче при масовата 
приватизация, наложи създаване на 
автономни хотелски единици, като част 
от хотелите, които имаха общо 
обслужване и стопански двор. В някои 
случаи с пример к.к. „Албена“, 
общото обслужващо звено се запазва 
като се дообогатява с нови функции, 
реновира и доразвива, с оглед 

възможностите на терена, околната 
среда, инвеститора и т.н.  

Повечето от новопроектираните хотели 
от този модел са в категорията 4**** и 
5*****, с капацитет над 500 легла, които 
предлагат характерните необходими 
за звездния стандарт услуги, 
обслужване и всевъзможни 
атракционни екстри. Принципните им 
схеми обхващат всички необходими 
функционални звена за 
висококатегорийни хотели, каквито са 
в.с. „Дюни“ – хотел „Марина Роял 
Палас“, 2004г. (Фиг. 64)  и к.к. „Слънчев 
Бряг“ – хотел „Хелена Ризорт“, арх. 
Тихолов и арх. Грозев, (Фиг. 65) 
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Фиг.64.Хотел  Марина Роял Палас  Фиг.65. Хотел „Хелена Ризорт“ 

МОДЕЛ 2 

Той включва апартаментни сгради за 
сезонно ползване, апартаментни 
хотели и апартаменти във вилни 
селища. Повечето от тях са 
ваканционни комплекси от новопроек-
тирани апартаментни сгради и вили, с 
общо обслужващо ядро, включващо 
основните хотелски звена – лоби с 
рецепция, хранително звено с бар и 
ресторант, спортно-рекреативен блок 
на закрито и открито, детски 
занимални,  стопански блок, доразвити 
в някои случаи с  конферентно звено 

от мултифункционални зали, всичко 
това, в съответствие с изискванията на 
потенциалните клиенти. Първоначал-
ните им схеми, характерни за 
периода 1998 г. – 2002 г., притежават от 
2 до 4 базови ядра – апартаменти, 
приемен хол с рецепция, малък 
ресторант и басейн на открито. В 
съответствие със завишените критерии 
и изисквания на купувачите, те се 
дообогатяват функционално и 
благоустройствено. (Фиг. 66) 

Фиг.66 .Функционални звена и техните взаимовръзки при МОДЕЛ 2 
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Характерни за този модел са следните примери: 

• Комплекс „Санта Марина“ гр. Созопол, 2006 г. – 2013 г. - БИАС-М ЕООД, (Фиг. 67) 

• Апартаментен комплекс „Тарсис Клуб и Спа“, к.к. „Слънчев Бряг“,  2008 г. – 2012 г. – 
„Джей Ар Дизайн“ ЕООД, (Фиг. 68) 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.67.                                                         Фиг.68. 

Този Модел 2 се появява в отговор на 
световните тенденции за 
разпространение и утвърждаване на 
апартаментните хотели и 
апартаментите за временно 
обитаване, като резултат от 
глобализацията и размиването на 
държавни граници, съвременното 

номадство и свързаната с него 
повишена демографска мобилност, 
отварянето на бившия 
социалистически блок след 
управленските промени и приетия 
курс към демокрация и пазарна 
икономика.  

МОДЕЛ 3 

Той е характерен за периода от 2008 г. 
– до сега и се дължи основно на спад в 
строителството на апартаментни 
сгради по Черноморието поради 
ограничено търсене, в следствие на 
Световната Икономическа рецесия. 

В него се възприема нов по-гъвкав 
модел на проектиране и експлоатация 
на комплексите – комбиниране на 
хотелско звено, апартаменти под 
наем и за продажба с общи 
обслужващи звена. (Фиг. 69) 
Самостоятелните апартаментни 
сгради за продажба са с по-нисък 
капацитет, базови функции и 

намалени жилищни параметри, които 
за апартаменти/студия са с площ от 
около 35-60 кв.м. 

Характерни за този модел са две 
основни тенденции, формирани в 
зависимост от преобладаващия тип на 
клиентите, техните изисквания, 
критерии и инвестиционна нагласа за 
стандарт и качество на средата, 
сградата и жилището, а именно:  

• луксозно, качествено строителство, с 
разнообразни и обогатени функции, 
увеличени качество, стандарт и 
значимост на благоустрояването и 
екстериора, във връзката с 
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прилежащата природна среда, 
висококачествени интериорни 
решения, с акцент върху 
икономическата и енергийна 
ефективност, архитектурен образ и т.н. 

• по-скромно, но високостандартно и 
качествено строителство на по-малки 
обекти и формации с олекотени 
допълващи функции. 

Композиционно, и в двата случая, са 
съчетани високо и ниско строителство 

– апартаментите за продажба са в 
дву- до три-етажни вилни сгради, а 
обслужването и хотелската част със 
стаи и апартаменти под наем са в по-
високо тяло. При това комбиниране на 
функциите се осигурява по-голяма 
икономическа ефективност при 
наемане, продажба и експлоатация и 
по-голямо разнообразие на 
собственици, ползватели, клиентела, 
обслужване и услуги. (Фиг. 70 и 71). 

 

Фиг.69 .Функционални звена и техните взаимовръзки при МОДЕЛ 3 

 

Подобен принцип на комбиниране – 
за продажба и отдаване под наем, се 
налага и при новите реконструкции на 
големи знакови хотели, като Хотел 

Интернационал Казино и Тауър Суитс, 
к.к. „Златни Пясъци“, арх. П. Иванов, 
2013 г. (Фиг. 72 и 73). 
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 Фиг.70. и Фиг.71. Апартаментно вилно 
селище със СПА, м. Буджака, Созопол. 
Арх. Студио „Джей Ар Дизайн“ ЕООД 

Така формулирано обобщените нови 
модели на развитие на сградите и 
комплексите за временно обитаване 
по Българското Черноморие са 
принос към развитието на отдиха и 
атрактивността на Черноморието ни 
като туристическа дестинация. 
Прилагането на гъвкави и 
широкоспектърно обогатени 
функционални схеми, в съчетание с 
действията за актуализиране на 
нормативната уредба и адекватното й 
прилагане на локално и национално 
ниво, в контекста на Европейските 
изисквания, ще доведат до 
нормализиране на отношенията човек 
– селище – околна среда, т.е. до по - 

равновесно използване на 
урбанизирани територии и природни 
паузи, а оттам и на устойчиво развитие 
на курортите по целия Черноморски 
регион. 

Съвременните тенденции към по-
дългосрочно планиране и баланс 
между инвестиции и експлоатация, 
както и естественият подбор на 
икономическо ниво, в съответствие с 
кривата на Търсене и Предлагане, 
налагат използване на нови 
високоефективни строителни 
технологии, повишена степен на 
благоустрояване и инфраструктурна 
съоръженост, по-висок стандарт на 
временното обитаване, и уединение, 
свързано с по-ниска плътност на 
застрояване, етажност и преки връзки 
с природната среда. 

Фиг.72. и Фиг.73. Хотел Интернационал Казино и Тауър Суитс – общи изгледи 
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5. ВРЕМЕННОТО  ОБИТАВАНЕ И АПАРТАМЕНТНИ СГРАДИ  

Основни характеристики. 

Апартаментни сгради за временно обитаване. Поява, същност и тенденции в 
развитието. 

Появил се в Америка през 60-те години 
на миналия век, типът временно 
настаняване, наречен  
„хотелски/обслужван апартамент“ 
(„serviced apartment“) се разраства и в 
Европа, Азия, Африка, Австралия/ 
Нова Зеландия и Близкия Изток, като по 
данни на „The Global Serviced 
Apartments Industry Report 2013-14“, до 
момента, обхваща 8 802 местопо-
ложения с 655 911 апартаменти. 
Световната икономическа криза 
забавя темповете на растеж, но не 
спира разрастването на този сектор 
на временното обитаване, особено в 
Европейската общност, където 
изследването показва 1 212 местопо-
ложения с 85 263 апартаменти, т.е. 
около 13 % от този тип апартаменти в 
глобален мащаб. 

Независимо че, в различните региони и 
държави терминологията варира 
нюансно, по същество всички 
разновидности на тези жилищни 
сгради могат да се обобщят като 
апартаментни сгради за временно 
обитаване. Това са апартаментни 
хотели, хотели за продължителен 
престой от типа на т.нар. 
„кондоминиуми“, жилищни сгради със 
студия или апартаменти за ползване за 
определен период от време. Тяхното 
местоположение може да бъде в 
урбанизирани територии в големи 
градове; курортни територии на море 
и планина; специфични територии с 
исторически, религиозен, термален и 

балнеоложки характер или свързани с 
такива за периодично провеждани 
мероприятия като лов, риболов, голф, 
фестивали и т.н.  

Една от основните характеристики, 
отличаваща апартаментните сгради за 
временно обитаване от тези за 
постоянно обитаване е наличието на 
обслужващо хотелско ядро, в основен 
състав от рецепция, лоби, общи 
дневни помещения, конферентни 
зали, различен вид услуги като пране, 
гладене, чистене и т.н., в зависимост от 
функционалната насоченост на 
сградата – бизнес, познание, почивка и 
др. Този тип обитаване е симбиоза 
между хотел и апартаментна сграда, 
свързано с основна човешка дейност 
„отдих - пътуване“. Засилените 
миграционни процеси, в световен 
мащаб, диктуват развитието на този 
сектор в системата „обитаване“, а 
мобилността в Европейския съюз през 
последните 10 години, предопределя 
засиленото разпространение на този 
тип на териториите на всички негови 
държави - членки. В България, тази 
специфична форма на временно 
обитаване се появява по 
Черноморието и планинските ски - 
курорти, още в първите години на 
прехода, в своя първичен вид,  като 
апартаментни хотели. 

Според Чарлс МаКкроу (от компания 
„The Apartment Service“) в момента 
сме свидетели „ на мобилна 
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революция, предизвикана от интереса 
на капитала и неговото пренасочване 
като индустриална и икономическа 
сила на Запада към бързо 
развиващите се нови икономики на 
Изтока. Въпреки, че  промяната е 
очаквана и прогнозирана отдавна, 
много от световните пазари не успяват 
да реагират адекватно на 
глобализацията в бизнеса“.  
Поколението на XXI век и тези, родени 
след 1980 г., възприема бързо и 
ефективно всички нови технологии, 
развива бизнеса и комуникациите във 
виртуалното пространство, като 
размива международните граници и  
възприема за естествени честите 
пътувания, в сферите на труда, отдиха 
и дори обитаването. По последни 
данни 65 % от клиентите предпочитат 
типът „обслужван апартамент“ спрямо 
стандартното настаняване в хотел. 
Основните фактори за целенасочена 
промяна в клиентските предпочитания 
от хотели към апартаменти за 
временно обитаване са тяхната по-
ниска себестойност,  осигурени 
значителни удобства и автономност, 
локализация и възможност за 
неограничен, като продължителност, 
престой.  

33 % от анкетираните клиенти поставят 
като ключов елемент онлайн 
резервациите, относно свобода и 
гъвкавост на избора. 

Трябва да се посочи факта, че докато 
в САЩ и Канада, тази форма на 
временно обитаване е разработена и 
се прилага отдавна, а днес се  
конкретизират типовете „обслужвани 
апартаменти“ и се въвежда единна 
система с критерии за оценяването 

им от потребителите, то в Европа, с 
няколко изключения, като например 
Италия (верига „Валтур“ - „История на 
градоустройството“ проф.д.а.н. 
И.Никифоров, 2008г.), този сектор 
„пътуване и почивка“,  все още се 
налага на туристическия пазар, 
независимо че в последните години 
нараства неговото многообразие и 
типология на обслужвани 
апартаменти.  Той е разпространен 
основно в Лондон, Париж, Женева, 
Брюксел, Берлин и Дъблин, като 
предлаганият продукт носи характера 
на традициите на конкретната 
държава и съвременните световни 
тенденции. В Испания, Гърция и 
България съществува голям потенциал 
на този пазарен сектор като 
новопостроени апартаментни сгради, 
част от които, не са продадени поради 
финансовата криза. Това позволява 
непродадените апартаменти, да се 
трансформират в обслужвани 
апартаменти, които могат да се 
отдават под наем за различни периоди 
от време. В подкрепа на тази теза са и 
последните данни на Ай Пи Кей 
Интернешънъл (IPK International - ITB 
WORLD TRAVEL TRENDS REPORT 
2012/2013), най-голямата туристическа 
консултантска група,  която 
прогнозира ръст от 2,5 % на изходящи 
пътувания в света, като в тях основно 
място заемат Русия с 12 % и 
Швейцария с 10 %. Трябва да се уточни, 
че основен клиент на Централна и 
Източна Европа са руските туристи, 
които са особено активни в 
последните няколко години, поради 
силната им икономика и повишен 
жизнен стандарт, а оттам и 
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нарастналите финансови и покупателни възможности.  

Основни типове „обслужвани апартаменти“. 

През последните 5 години 
туристическите организации по света 
обсъждат усилено необходимостта от 
налагане на стандартизация и 
категоризация в предлаганите 
обслужвани апартаменти като типове, 
размери, място и предлагани услуги. 
Във всяка държава е възприета 
известна категоризация, отчасти 
аналогична на хотелската – със звезди, 
или според регионални и национални 
специфики и традиции. В световната 
теория и практика обобщено са 
дефинирани 3 типа обслужвани 
апартаменти, всеки от които е във 
вариантно променливи граници и 
подкатегории: 

• Хотели за продължителен престой – 
апартаментни хотели, в по-голямата си 
част със студия, апартаменти с 1 или с 
две спални, които имат базови 
жилищни зони – кухня, трапезария, 
дневна, място за работа с осигурен 
безжичен интернет достъп и 
телефонна линия, санитарен възел, 
място за спане, а като хотелско 
обслужване имат задължително 
рецепция и ежедневна или седмична 
поддръжка – пране, гладене, чистене и 
др. При този тип апартаментни сгради 
за временно обитаване в икономичния 
им вариант, в повечето случаи, няма 
бар или зали за хранене, а в луксозния 
вариант има ресторант или друго 
заведение за хранене, лоби бар с 
интернет достъп и т.н.  
• Корпоративни жилища – 
апартаментни сгради с различни по 
тип и големина апартаменти, 
оборудвани за престой 1 месец и 

повече, в пакет с по-голям обем 
комунални услуги и обслужване от 
стандартните. Представляват 
апартаментни сгради, построени с 
цел продажба или отдаване под наем, 
или индивидуални апартаменти, които 
се предлагат за определен период от 
време, след което се връщат на 
собственика (т.нар. виртуално 
жилище). 
• Кондо Хотели/Жилищни хотели – 
Това, основно, са високи жилищни 
сгради с луксозни апартаменти, които 
имат двояка функция на хотели или 
апартаментни сгради, което означава 
че апартаментите могат да бъдат 
закупени или да се отдават под наем 
от хотела. Тук услугите, обслужването и 
допълнителните функции са на най-
високо ниво, в широк спектър – спа и 
фитнес центрове, конферентни зали, 
ресторанти, барове, самостоятелни 
кабинети към апартаментите и т.н. 
 
И трите типа апартаментни сгради за 
временно обитаване се характери-
зират като разновидност, обоснована 
главно от местоположението им, 
целевата група клиенти и функционал-
ната насоченост за бизнес, почивка, 
краткотраен престой и т.н.. Това са и 
основните критерии, диктуващи 
конкретната специфика на апарта-
ментите, предлаганите услуги и 
допълващи функции: за бизнес 
клиенти – кабинети, конферентни зали, 
спа и фитнес центрове, места за 
срещи, безжичен интернет, телефон, 
паркинг и т.н., за почивка – басейни, 
детски занимални, барове и 
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ресторанти и т.н.; за другите – по избор. 

Предимства и недостатъци. 

Преходът, наложен от потребителско 
търсене, в апартаментните сгради от 
постоянно към временно обитаване, 
се обуславя от промените в 
характерните човешки дейности, 
глобализацията, мобилността и 
повишените изисквания за удобство и 
стандарт на обитаване. Основната 
идея е съвместяването на функциите 
почивка / работа и обитаване с всички 
удобства, характерни за индиви-
дуалното жилище – дневна, спални, 
санитарни възли, напълно оборудвани 
кухни, трапезарии, перални 
помещения и др., с тези на хотелските 
услуги – рецепция, охрана, лоби, 
обща поддръжка и допълнително 
обслужване според категорията на 
апартаментния хотел. 

В течение на развитието и експанзията 
на тази форма на временно 
обитаване се разграничават различни 
степени на лукс – от нискобюджетни 
туристически вериги, предлагащи 
минимизиран вариант на апарта-
менти – студия, с основни функции на 
обитаване, осъществявани в едно 
помещение, а в някои случаи с общ 
санитарен възел, до луксозни 
апартаментни сгради, с уникално 
местоположение и панорама и 
широкоспектърен жилищен масив - 
индивидуални кабинети, сауни, 
фитнес зали, зимни градини, 
хидромасажни вани и т.н. 

Насочени са към хора, временно 
пребиваващи на определено място 
поради спесификата на работата си 
като одитори, дипломати, търговски 
представители, бизнесмени и т.н., 

които се нуждаят от жилище за 
временно обитаване или 
високостандартна семейна почивка. 

Предимствата на апартаментните 
сгради за временно обитаване са в 
основата на появата им. 
Осигуряването на удобствата и 
спокойствието на постоянното 
жилище, далече от него, в съчетание с 
допълващи услуги и функции, 
освобождаване от дългосрочна 
отговорност към тези апартаменти, 
които се наемат за определен период 
от време, икономията на средства и 
достъпността чрез глобалната 
комуникационна мрежа са основните 
фактори, налагащи обслужваният/ 
хотелски апартамент пред стандарт-
ните хотели в световен мащаб. 

Тази съвременна практика, която 
осигурява втори дом, без да наруши 
драстично семейния бюджет и по-
голямата мобилност на хората, се 
налага все повече в днешната ера на 
свободен пазар и интегрираност на 
държавите в общи съюзи. С нея се 
осигуряват условия за по-добра 
целогодишна поддръжка, охрана и 
обогатяване на стандартните 
обслужващи функции на 
апартаментните сгради, които 
гарантират по-високо ниво и стандарт 
на обитаване, експлоатация и контрол. 
За нея са характерни по-гъвкавите, 
неутрални и минималистични планови 
и обемно-пространствени решения на 
сградите и апартаментите, което 
облекчава и позволява типизиране на 
проектирането и строителството, в това 
число и по-лесно провеждане  
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принципите на енергоефективната и 
устойчива архитектура. Съществени са 
предимствата на самия процес на 
отдаване, който може да бъде чрез 
оператори или индивидуално, за 
цялата сграда или за отделни части и 
апартаменти. 

Недостатъците са главно във възможния 
риск от  намаляване на постоянното 
социално общуване. Характерно за 
процесите на непрекъснато текучество 
и смяна на обитателите е, че 
създаването на нормална социална 
среда и контакти е затруднено. При 
краткосрочно или дългосрочно 
наемане на подобни апартаменти се 
губи и част от индивидуалността на 
отделната жилищна единица, въпреки 
това, тенденциите в тази насока водят 
до разнообразяване и 
самоопределяне на всеки един 
апартамент от сградата като 
характерен и запомнящ се, било то с 
многообразие на функционалните 
звена или на интериорните решения.  

По данни от проучването и резултатите 
на The Global Serviced Apartments 
Industry Report 2013/14 съществуват 
предимства и предпочитания и между 
трите основни типа апартаментни 
сгради за временно обитаване, но те 
могат да бъдат синтезирани в 
посочените предимства на общия 
модел.  

Обобщените основни предимства и 
специфика на обслужвания/ хотелски 
апартамент пред стандартните хотели 
са: 

• Цена – при продължителен престой, 
себестойността на пребиваване рязко 
спада, включително в луксозните 

апартаментни сгради спрямо тази в 
луксозните хотели ; цената за престоя в 
обслужваните апартаменти е крайна, 
с включени всички разходи, докато 
хотелските цени често са завишени от 
всевъзможни допълнителни такси – 
туристически, за телевизия, интернет, 
паркомясто, използване на някои 
общи помещения и т.н. 
• Осигурен стандарт и удобства – 
създаването на усещане за 
традиционен дом, с всички негови 
удобства, стандарт, сигурност, 
интимност и др., са фактори, 
използвани особено много при 
корпоративни клиенти с оглед 
увеличаване на тяхната 
трудоспособност и  пълноценен отдих; 
• Индивидуални предпочитания и 
възможност за избор – тяхното 
задоволяване е свързано с пълноценен 
отговор на индивидуалните нужди във 
всички сфери на обитаване и 
обслужване, по-широка изборна 
гама– от самостоятелни къщи до 
различни типове апартаменти и 
локализации, с високо стандартни и 
разнообразни допълнителни услуги; 
• Автономност – напълно 
оборудваните кухни в апартаментите 
осигуряват многовариантни възмож-
ности за планиране на бюджета и 
свобода в разпределение на времето; 
наличието на повече и различни по 
големина пространства в 
обслужваните апартаменти, в 
сравнение със стандартните хотелски 
стаи, осигуряват широкоспектърно 
самостоятелно и необезпокоявано 
обитаване; 
• Висококачествени услуги – всички 
типове апартаментни сгради за 
временно обитаване притежават 
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основното предимство на хотелското 
обслужване – 24-часова рецепция, 
лоби, зали за срещи, безжичен 
интернет, и разнообразни услуги, в 
зависимост от търсения стандарт и 
условия, но в повечето случаи 
програмата е допълнена със спа и 
фитнес център, басейн, бар, 
заведение за хранене, зала за закуски, 
ежедневно или ежеседмично 
почистване, пране, гладене и т.н.;  
• Локализация – по-голяма вариантност 
в избора на местоположение, в 
сравнение с единично предлаганите 
апартаменти в съществуващата 
градска среда. Това позволява 
клиентът да определи и избере точно 
търсеното място, в близост до 
предпочитани обекти като природна 
среда,  забележителности, 
месторабота и т.н. 
• Директни резервации – 
разрастващата се мрежа от 
собственици и оператори на 
обслужвани апартаменти, отдавна 
конкурира хотелските интернет 
резервации, и позволява клиентът да 

добие пълна представа за 
предлагания обект и услуги и да 
планира в подробности целия си 
престой; 
• Гъвкавост спрямо дати на 
пристигане и заминаване – 
собствениците на  повечето 
обслужвани апартаменти се 
съобразяват с датата и часа на 
пристигане, нанасяне и тръгване, 
заради гарантирания по-дълъг престой 
и резервация. 
 
Недостатъците са малко, което 
обяснява широкото, в последно време, 
разпространение на този тип 
временно обитаване по целия свят. Те 
се свеждат основно до липсата на 
строга категоризация и 
стандартизация на обектите, 
решението на  което е въпрос на 
кратко време, след като повечето 
браншови организации са се 
договорили и предприемат действия за 
решаване на проблема.  

 

Планови решения, допълващи функции, архитектурен облик. 

Основни компоненти и функционално зониране. 

Плановото и функционално 
разнообразие при обслужваните 
апартаменти е голямо и се обуславя 
от типовото им разнообразие, от вида 
на апартаментната сграда за 
временно обитаване, от нейното 
местоположение, целева група 
клиенти и околна среда. Основните 
компоненти са студия и апартаменти с 
една, две, до три спални, чиито 
планови конфигурации варират в 
широки граници, в зависимост от типа 
на сградата, в която се намират – 

съществуващи сгради в градски 
райони, самостоятелни вили, 
нискоетажни жилищни групи, 
средноетажни или високи 
апартаментни сгради, строени 
целенасочено към това 
предназначение.  

Елементарната частица – 
апартаментът притежава всички 
необходими жилищни зони – спане, 
готвене, хранене, почивка, работа, 
хигиена. Пропорционалното им 
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съотношение варира в съответствие с 
площта и типа на жилището. 

• Входна зона – отделно антре, като 
представително пространство или 
директно влизане в общото 
помещение; 
• Зона „сън“ – организира се като 
отделни спални или в спални ниши и 
кътове в общото пространство, 
характерни за студия и по-малки 
апартаменти в хотелите за 
продължителен престой;  
• Зона „готвене“ – варира от 
самостоятелни просторни кухни в по-
луксозните апартаментни сгради до 
кухненски боксове и ниши в студията и 
по-икономичните апартаменти, но 
винаги са оборудвани с хладилник, 
котлони, печка, мивка и микровълнова 
фурна; 
• Зона „хранене“ – това е 
самостоятелна трапезария или част от 
пространството на дневната, които са 
с осигурени прибори; 
• Зона „почивка“ – дневно 
пространство с мека мебел, 
телевизор и най-различни 
допълнителни удобства, организирани 

според площта, конфигурацията и 
възможностите на апартамента; 
• Зона „работа“ – задължителното 
бюро с интернет осигуреност може да 
се доразвие в самостоятелен кабинет 
с необходимите мебели за работа, 
съхранение и осигурен компютър; 
• Зона „хигиена“ – осигурени са 
необходимите санитарно-битови 
помещения и обзавеждане в 
зависимост от квадратурата на 
апартамента;  
• Допълнителни зони – в икономичните 
варианти на хотелите за 
продължителен престой обикновено 
липсват, но при по-луксозните 
варианти се включват отделни 
помещения за пране и гладене, зимни 
градини, фитнес зали, тераси с мини 
басейни, барбекю и т.н. 
 
На тази основа може да се изведе 
тезата, че отделните елементарни 
частици на обслужваните 
апартаменти не отстъпват по нищо на 
стандартното жилище за постоянно 
обитаване като се различават по площ 
и функционална осигуреност от 
намалените звена в „курортните 
клетки“ на обикновените хотели. 

Схеми и примери. 

Най-икономичните единици са 
разработени още през 1975 г. в 
хотелите за продължителен престой. 
Пионери в този тип временно 
обитаване, които  полагат основите на 
нова ера в хотелския бизнес са 

международно наложилите се вериги 
„Residence Inn”, “ Staybridge Suites”, 
“Extended Stay Hotels”, “Choice Hotels 
International” и др. с над 2000 обекта 
по света. 
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• Апартаменти за продължителен престой, САЩ (Extended stay apartments USA) 

Фиг.74. Стандартно студио – разпределение 

 Фиг.75.  Фасада                                    Фиг.76.Студио - интериор 

Сградата се състои от студия с едно 
или две двойни легла в общо 
пространство с кухненски бокс, малка 
трапезария и дневна. Нейното 
обслужване е сведено до минимум – 
малък приемен хол с рецепция и 
общо перално помещение. Сградата 

е нискоетажна, организирана на 
коридорен принцип като всички нейни 
елементи са лаконично изчистени от 
излишества – отделните звена, 
функции, дори фасадното 
решение.(Фиг.75.) 

• „Homewood suites“ – Хилтън, Бостън, САЩ  

 

 
Фиг.77. „Homewood suites“ -  Фасада       Фиг.78. Апартамент с една спалня - „Homewood 

suites - Hilton“ 
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Фиг.79. Изгледи на студио и апартамент с 1 спалня 

 

 

Фиг.80. План типов етаж - „Homewood suites - Hilton“ 
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Веригата хотели „Хилтън“, създадена 
през 1925 г. в Тексас, притежава 4000 
хотела в 90 страни по света и създава 
основните направления и стандарти в 
апартаментните сгради за временно 
обитаване. В нея основен екип от 
архитекти и инженери е отговорен за 
процесите на проектиране и 
строителство, спазване на всички 
критерии и опазване на марката. 

Обслужваните апартаменти са 
разнообразни – студия, жилища с една 
и две спални, решени с коридорни 
схеми и двустранно застрояване в 
ниско и средно етажни сгради. 

Допълнителното обслужване включва 
всички хотелски удобства – лоби, 
рецепция, фитнес, спа център с 
басейн, зали за срещи, зала за 
хранене с малка кухня, помещения за 
пране и гладене и всички необходими 
спомагателни и технически 
помещения. Студията са с площи от 
около 35 кв.м. а двустайните 
апартаменти – около 50-60 кв.м., с 
конструктивни оси не по-малки от 3,65 
/6,10 м.  

Предлаганите апартаменти за 
временно ползване са  в категорията 
на по-луксозното обслужване. 

• „АКА“ Korman Communities  – САЩ 

Фиг.81. АКА Таймс Скуеър (Хотел Жерард ), Ню Йорк – Фасада 
 
Според Джими Им (BBC, в статия от 
22.04.2013 г.) луксозните апартхотели за 
продължителен престой „завземат 
света със щурм“, а най-известният 
между тях е „АКА“, който взима 9 
ключови пазари в САЩ, в това число 

Филаделфия, Вашингтон, Вирджиния и 
Ню Йорк.  

За техните апартаментни хотели са 
характерни луксът, дизайнерските 
решения, умело моделираните 
пространства, разнообразието от 
типове – от студия до т.нар. „пентхаус 
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апартаменти“, и ключови позиции - 
като местоположение. Особеност на 
марката е управлението и 
мениджмънта на услугите – във всяка 
сграда има задължителна 24-часова 
рецепция, малко заведение за 
хранене и фитнес зала, предлага се 
личен камериер, пране, гладене и 
химическо чистене, с резервиране на 
всички възможни услуги като 
таксиметрови, ресторантски и пр. 
Повечето допълващи функции са 

изнесени към определени компании и 
подизпълнители, с оглед осигуряване 
на максимално пълно обслужване на 
клиентите. Плановите решения са 
разнообразни, вписващи се в 
традицията и спецификата на 
конкретната среда - повечето от 
сградите им са реновирани 
емблематични хотели от миналото 
като напр. Хотел Жерард  в Ню Йорк, 
на арх. Джордж Кайстер, построен 
през 1893 г. 

Фиг. 82. АКА Таймс Скуеър, Ню Йорк – апартамент 

 

Фиг. 83. АКА Ритенхаус Скуеър, Филаделфия  – апартамент 
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Допълващи функции и услуги. 

Те са приоритетни в сферата на 
хотелското обслужване. Както при 
стандартните хотели, така и при 
апартаментните сгради за временно 
обитаване зависят от няколко основни 
фактори: 

• Местоположение – градска или 
курортна среда; 
• Предназначение – туризъм, спорт, 
бизнес; 
• Категория, стандарти на обитаване – 
икономични, луксозни; 
• Целева група клиенти – корпоративни, 
семейства, бизнесмени, млади хора. 
 Допълнителното обслужване не винаги 
е определящо при избора на 
обслужван апартамент, но е водещо, 
в съчетание с точната локация и 
ценови диапазон. Това е и една от 
причините различните вериги и 

собственици да му отделят такова 
внимание. Основните допълващи 
функции и услуги могат да се 
класифицират обобщено в низходящ 
ред според задължително или 
препоръчително присъствие към 
апартаментната сграда: 

• Рецепция с лоби; 
• Осигурено паркомясто; 
• Пране, гладене, почистване; 
• Безплатен интернет достъп; 
• Зали за срещи; 
• Румсървиз, доставка на храна; 
• Фитнес и спа център; 
• Басейн; 
• Детска занималня; 
• Заведение за хранене; 
Всяка допълнителна услуга се явява 
екстра, в зависимост от типа на 
сградата за временно обитаване. 

Архитектурен облик. 

В ерата на глобализация, мобилни 
комуникации и интернет, външната 
визия на сградите за временно 
обитаване добива все по-голяма 
значимост за тяхната атрактивност. 
Клиентът избира приоритетно чрез 
методите на глобалната мрежа, 
разглеждайки много възможни 
варианти. И тъй като хората са 
различни, архитектурната визия на 
всеки обект допада различно на всеки. 
Но едно от най-важните, 
основополагащи условия в 
естетически план е адекватност между 
мястото, предназначението и 
архитектурата. Никой не би си запазил 
апартамент с образ на такъв в 
„алпийско селище“, когато отива на 
почивка на море например, младите 

хора биха предпочели модерен облик 
и изчистени форми, бизнес клиентите 
имат нужда от представителни 
пространства, хората, посещаващи 
дадено историческо място 
предпочитат традиционна, характерна 
среда, където да усетят духа на 
мястото и т.н. В търсене на новото, 
модерното, уникалното, архитектът 
има тежката задача да изпълни всички 
тези изисквания, в едно с постулатните 
архитектурни принципи, залегнали във 
формообразуването на сградите за 
временно обитаване. Старанието 
бъдещите собственици или наематели 
да се идентифицират не само с 
апартамента си, но и със самата 
жилищна сграда, води до по-прецизно 
боравене, от страна на инвеститори и 



 
ТИПОЛОГИЯ НА АПАРТАМЕНТНИТЕ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО 
КРАЙБРЕЖИЕ/книга на база на защитен през 2014 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор" 88/120 

проектанти, с обемно - 
пространствените решения, 
архитектурните образ и детайли и 
съвременните тенденции в 
строителството. Внимание се обръща 
както на архитектурния престиж, 
интериорна и екстериорна визия, така 
и на бъдещите експлоатационни 
разходи и общата икономическа 
ефективност на предлаганите обекти. 

Повечето фасадни решения, 
например, на веригата „Extended Stay 

America“, предлагаща икономичен тип 
апартаменти, са стандартизирани, 
изчистени, в контекста на тради-
ционната американска архитектура. 

По-високият клас вериги, като „АКА“, 
изразяват представителност и в 
екстериорната визия – модерна или 
класическа, според местона-
хождението и спецификата на 
хотелите им. 

Фиг.84. Extended Stay America – Орандж Каунти, Хънтингтън Бийч  - Фасади   

Фиг.85. „АКА“ Бевърли Хилс,ЛА – Фасади  

Фиг.86. „АКА White House“  Вашингтон                Фиг.87. „АКА Central Park“ Ню Йорк   
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Роля и спесифика на интериорните пространства и околната среда. 

Освен архитектурно-функционалното 
и образно индивидуализиране на 
всяка жилищна единица, все по-често 
се обръща внимание и на 
характерния интериорен облик, който 
се създава от проектантите според 
условията на предполагаемия 
обитател. Апартаментите се 
проектират с гъвкави планови 
решения, като стремежът е тази 
гъвкавост да бъде приложена за цялата 
сграда, нейната конструктивна 
система и особено за вътрешните 
преградни стени. Отворите по 
фасадите се унифицират, вертикал-
ните щрангове на инсталациите се 
групират, за да се създадат условия за 
лесно преструктуриране, видоизме-
нение и „прегрупиране” на 
помещения и апартаменти от един тип 
в друг. В интериорните пространства и 
обзавеждане, се избягва 
анонимността на стандартната 
хотелска клетка като се търсят 
иновативни и дизайнерски решения в 
т.ч. осезаемо присъствие на природни 
елементи, като реплика на 
прилежащата околна среда. 

Все по-голямо значение се отдава на 
вътрешните дворове, лоджиите и 
терасите, като естествен преход към 
екстериорното озеленено 
пространство, които от своя страна са 
богато озеленени, с плавни преходи в 
настилките от вътре – навън, 
обзаведени като външни дневни. 
Основната цел е съчетано 
комбиниране преимуществата на 
апартаментната сграда и еднофа-
милната къща. 

Прилежащите пространства около 
апартаментните жилищни сгради са 
проектирани със съответните зони за 
спорт, рекреации и социално 
общуване, снабдени с необходимите 
технически средства за по-икономична 
и устойчива поддръжка на осветление, 
озеленяване, пожарна безопасност и 
достъп до средата и сградата. 

Фиг.88. „ AKA United Nations” Ню Йорк – вътрешен двор 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.89. „ AKA Sutton Place” Ню Йорк – тераса към пентхаус 
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Фиг.90. „ AKA Central Park” Ню Йорк – тераса към пентхаус 

Съвременните архитектурни принципи 
и тенденции се отразяват и в облика на 
апартаментните сгради за временно 
обитаване. Понятията „глобализация“ и 
„индентичност“ (проф. д-р арх. Б. 
Генова – Апартаментни сгради, 2010 г.) 
са не само приложими, но и 
акцентиращи фактори в случая, 
поради характера на мобилност и 
временност на самите сгради. 
Интериорните пространства, 
екстериорни оформления, и 
архитектурната визия са проектирани, 
така че да отговарят в максимална 
степен на световните стандарти, 
традиции и култури. Те се вписват в 

универсалния език на архитектурата, 
насочен към създаване на 
„пространствено кътче“, наречено 
дом. Като всички сгради и 
обслужваните апартаменти трябва да 
са в пълна хармония със 
съществуващата околна среда, в която 
се намират. Външният архитектурен 
образ може да следва различни 
стилови направления и спецификата 
на местни традиции и архитектурен 
контекст, но вътрешната логика, 
структура и организация е подчинена 
на универсалните функционални 
закони. 

Изисквания за устойчивост и енергийна ефективност. 

Проблемите на глобалното затопляне, 
намаляващите природни ресурси и 
зачестилите климатични аномалии 
провокират действията на архитектите, 
които създадоха противодействие, 
обозначено с термините „устойчиво 
развитие“ и „енергийна ефективност“.  
“Устойчивото развитие“, като 
пълноценно развитие на човешките 
общности, антропогенна и природна 
среда и свързаните с тях бъдещи 
дейности и промени, а „енергийната 
ефективност“ като енергоспестяваща, 
ресурснощадяща и автономно 
задоволяваща дейност, което прави 

двете понятия взаимнообвързани и 
взаимнозависими едно от друго. В 
значителна степен това се отнася и до 
обитаването, като основна сфера, 
със съпътстващите го човешки 
дейности, които определят основните 
изисквания към проектирането и 
строежа и на сградите за временно 
обитаване. 

В този контекст се вписва  и 
икономическата ефективност в 
дългосрочен план, която е 
целенасочена към намаляване на 
бъдещите експлоатационни разходи. 
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Най-често срещаното в литературата 
определение за устойчиво развитие от 
1987 г. е изведено от доклада „За едно 
общо бъдеще” на Световната комисия 
по околна среда и развитие към ООН , 
известна като Комисия Брундтланд, по 
името на норвежкият министър 
председател, където се казва: 
„Устойчивото развитие посреща 
настоящите нужди без да застрашава 
възможността на бъдещото поколение 
да задоволи своите собствени нужди. 
То цели подобряване качеството на 
живот на хората навсякъде по света, 
без да се увеличава консумацията на 
природни ресурси над границата, в 
която околната среда може да ги 
възстанови. Устойчивото развитие, 
трябва да свърже опазването на 
околната среда, икономическия 
растеж и социалното здраве на 
обществото, като взема в предвид 
културните му особености.“ 
(Пасивните сгради – естествена 
основа за развитие на устойчивата 
архитектура, сп. "ОЩЕ ЗА КЪЩАТА", БР. 
3, 2010 г.) 

От тази гледна точка понятието 
„Устойчива архитектура“ е 
основополагащо и за сградите за 
временно обитаване, чиято 
експлоатационна ефективност е за 
сметка на собствениците им, а 
функционалната им и икономическа 
адекватност във времето, намалява 
необходимостта от чести инвестиции 
за техните реконструкция и 
обновяване. При отдаване на 
обслужвани апартаменти под наем, с 
оглед на постигане на оптимална 
цена спрямо качество, наемодателите 
(частни собственици или туристически 

вериги) е нормално да се предвиждат 
всякакви мерки за намаляване на 
текущите разходи  за ток, вода, 
отопление, поддръжка. В това 
отношение, предлаганите сгради за 
временно обитаване по света са 
внедрили повечето нови технологии, 
свързани с девиза им : „Think Green” – 
например: 

• „Бутикови Апартаменти“, Денвър, 
Колорадо, САЩ – използване на 
енергия от ветрогенератори, за 
всичките обслужвани апартаменти; 
рециклиране на отпадъците; 
реновиране на стари сгради; 
използване на енергоспестяващи 
осветителни тела; екологични и 
рециклирани материали; предлагане 
на хибридни автомобили и такива с 
биогориво под наем; 
(http://www.boutiqueapartments.com/) 
• Меритън Груп, Австралия – 
рециклиране на отпадъци; покривни 
соларни панели; рекултивация на 
терени и зелени площи; използване на 
сертифицирани енергоефективни 
материали в строителството на 
апартаментни сгради за временно 
обитаване; енергоспестяващи 
осветителни тела; събиране и 
използване на дъждовната вода; богато 
озеленени прилежащи пространства    
(http://www.meriton.com.au/) 
• Treetops Executive Residences, 
Сингапур – 60 % от площта на 
комплекса е изкуствено залесена с 
екзотични (типични за района) 
растения за постигане на естествено 
въздушно пречистване и охлаждане; 
рециклиране на отпадъците; 
енергоефективни материали; 
модернизация с иновативни 
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технологии за намаляване на 
енергийния разход с 50%; предлагане 
на био храни, организиране на 
ежемесечни зелени инициативии. 
(http://www.treetops.com.sg/) 
Инициативите в тази сфера са 
предимно от икономически характер – 
със статистически и фактологически 
доказана ефективност за намаляване 
на текущи и бъдещи разходи. Това 
доказва и далновидността на 
професионалистите, работещи в този 
сектор. Показателен пример за 
разрастване на устойчивата 
философия при обслужваните 
апартаменти е проведената за първи 
път през 2013 г. в Лондон 
„Конференция на Обслужваните 
апартаменти“ (Serviced Apartment 
Summit), в която дейно участие взимат 
множество строителни, архитектурни и 
консултантски фирми, ангажирани 
конкретно в сферата на устойчивата 
архитектура. 
(http://www.servicedapartmentnews.co
m/home/conference/) 

Основните  принципи за постигане на 
устойчивост, прилагани най-често в 
проектирането и строителството на 

апартаментните сгради за временно 
обитаване са: 

• Правилно ситуиране на 
сградата/сградите, спрямо световни 
посоки, релефа на терена, околната 
среда при конкретно географско 
местоположение на 
новопроектираните сгради; 
максимално използване на 
съществуващите дадености и  условия 
при реконструкция на съществуващи 
обекти; 
• Използване на възобновяеми 
енергийни източници – термални води, 
слънчева, ветрова и биоенергия; 
• Използване на енергоспестяващо 
оборудване във всеки апартамент – 
осветителни тела, вк фитинги за 
понижаване на налягането, 
енергоспестяващи домакински уреди 
и др.; 
• Използване на дъждовната вода за 
напояване на зелени площи; 
• Допълнително озеленяване на ниво 
терен и покриви, за намаляване на 
прегряването; 
• Рециклиране на отпадъците; 
• Използване на енергоефективни и 
рециклирани материали в 
строителството.

 
6. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА 
АПАРТАМЕНТНИ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПО 
БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ 

Типология на апартаментните сгради и комплекси за временно обитаване. 

Устройствените урбанистични и 
инвестиционни архитектурни елементи 
се класифицират по йерархия, 
функция, образ, формиране и 
развитие, природни и ситуационни 
условия, местоположение и т.н. 

Класификацията, която се основава 
на качественото различие на обектите 
е дефинирана като типология. Тя е 
съществена основа на изследването и 
проектирането, която позволява 
групиране на аналогични обекти, с 
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оглед създаване на единни програми, 
норми, принципи и подходи в 
устройствената и инвестиционна 
практика. 

Типологийното обобщение  на 
отделните видове апартаментни 
сгради за временно обитаване по 
Българското Черноморие е в резултат 
на обстойно изследваните в настоящия 
труд характерна специфика на 
крайбрежния регион, съществуващите 
до сега форми на временно 
обитаване по света и у нас, както и 
тенденциите на последните години, 
които формират функцията, образа и 
промените в развитието на тези 
сгради. Историческите предпоставки, 
проследени по-горе, настъпили през 
последните 20 години, динамичните 
промени в национален и 
международен мащаб и тяхното 
отражение върху развитието, 
планирането и строителството в 
разглеждания регион, дават основания 
на автора да направи следната, 
обобщена по групи, типологийна 
класификация: 

• Апартаментни хотели; 
• Апартаментни комплекси; 
• Апартаментни вилни селища. 

Апартаментните хотели, по света и 
у нас са първите образци на 
апартаментни сгради за временно 
обитаване. Те са настоящият 
апартаментен еквивалент на 
стандартните хотели, в които 
хотелската стая, позната още като 
„курортна клетка“, се заменя с 
апартаментна единица, като част от 
формирано жилищно пространство с 
допълнителни функционални звена за 
услуги и обслужване. Жилищният 

курортен блок от базовата хотелска 
схема е съставен не от отделни стаи, а 
от целево видоизменени 
еднопространствени или 
многопространствени апартаменти. 
Останалите допълващи звена са 
идентични със стандартните такива в 
хотелските схеми – административен, 
обслужващ, хранителен, стопански, 
конферентен и спортно-рекреативен 
блок. В зависимост от категорията и 
капацитета на хотела, отделните 
блокови звена са развити в различна 
степен, но може да се твърди, че при 
всички апартаментни хотели по 
Българското Черноморие фигурира 
добре разработен спортно - 
рекреативен блок на открито и 
закрито. По площ този тип 
апартаментни сгради варират и са в 
зависимост от площта на съответния 
имот, като за тях е характерно 
интензивно застрояване на по-малка 
площ, по-висока гъстота на обитаване 
и по-голяма сградна височина. Те са 
характерни за курортните комплекси в 
процес на реконструкция, като к.к. 
„Златни пясъци“,  „Св.Св. Константин и 
Елена“, „Св. Влас“, к.к. „Слънчев бряг“, 
Несебър, Поморие, където 
градоустройствените параметри са 
по-високи и допринасят за 
съществуващото прекомерно 
преуплътняване на курортните терени. 
По света тези високи апартаментни 
структури са разположени предимно в 
гъсто населени  и централни градски 
части. Принципът на експлоатация при 
тях е хотелски, без право на продажба 
или отдаване под наем, а отликата за 
Черноморието е в насърчаване на 
продажбата и отдаване на части от тях. 
Стандартът на обитаване се движи в 
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широки граници от икономичен, с 
минимизирани апартаментни звена 
тип студио и първично обслужване с 
рецепция и дневен кът, до луксозен – с 
богато обзаведени, просторни 
двустайни или тристайни апартаменти 
и максимален брой предлагани 
допълнителни услуги и обслужване. 
Капацитетът им варира, но най-често 
срещаните хотели от този тип са с 15 
до 50 апартамента, което 
предопределя обслужването като 
малка рецепция, минимум едно 
заведение за хранене и басейн с бар. 

Апартаментните комплекси се 
различават от апартаментните хотели 
основно по разгъната застроена площ, 
предлаган набор от услуги и 
обслужване, териториално 
разположение, обогатени планови 
схеми на съставните единици и 
развитие на значително по-големи 
терени. На тази основа те имат по-
ниска гъстота на обитаване и 
интензитет на застрояване, по-ниска 
средна етажност – до 4 - 5 етажа, а в 
някои специфични територии са с по-
ниски градоустройствени параметри. 
Като местоположение са характерни 
за най-северните и южни части на 
Българското Черноморие, извън 
утвърдените, след 50-те години на 
миналия век, курортни комплекси, в 
общини, които разполагат с по-голям 
процент незастроени територии – 
Шабла, Каварна, Балчик, Бяла, Аврен, 
Обзор, Поморие, Созопол, 
Приморско, Китен, Лозенец, Царево, 
Ахтопол, Синеморец и др. Могат да са 
съставни в комбинация между по-
високи  и ниски сгради – хотелска част 
и отделно тяло с апартаменти за 

продажба или отдаване под наем. В 
териториалните граници на 
комплексите се включват значителни 
площи за озеленяване и рекреация, 
детски и спортни площадки,  открити 
басейни, зони за барбекю, яхтени 
пристани, паркоместа и др. 
Жилищните единици са аналогични на 
хотелските апартаменти, но с 
разнообразни широкоспектърни 
планови схеми, покриващи 
изискванията на по-голям брой 
различни като социални групи и 
интерес клиенти и туристи. Последното 
е в основата на значително по-добре 
развитите хранително-обслужващ и 
спортно - рекреативен блок. 
Капацитетът на повечето 
съществуващи комплекси от този тип 
надхвърля 100 апартамента, което 
предопределя и обосновава 
икономически по-голямото 
разнообразие на обслужващи ядра и 
допълващи функции. В най-добрите 
примери се предвиждат детски 
занимални, здравни пунктове, различни 
ресторанти, бюфети и барове, спа - 
центрове с фитнес и масажи, 
магазини и др. Всички те повишават 
стандарта и класа на апартаментните 
комплекси до резиденциалния, като в 
повечето случаи принципът на 
експлоатация е комбиниран – 
хотелски, апартаменти под наем и за 
продажба. В последните години на 
световна икономическа рецесия и 
строителен застой, този принцип на 
експлоатация в курортните комплекси 
за временно обитаване се налага като 
по-гъвкаво и атрактивно решение както 
за строители и инвеститори, така и за 
повечето туристи и клиенти, 
потенциални наематели и купувачи.  
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Апартаментните вилни селища се 
явяват най-високата звездна категория 
апартаментни сгради за временно 
обитаване по Българското 
Черноморие поради тяхната 
автономност, висока категорийност, 
сигурност, свързани с планираната 
възможно най-ниска плътност и 
интензивност на застрояване на 
територията и съставните имоти, 
резиденциалния нискоетажен и 
предимно еднофамилен характер на 
застрояване и развитие; с възможно 
най-висок процент площи за 
озеленяване и рекреация и най-добра 
транспортна и визуална връзка с 
околната среда и морето. 
Застрояването е нискоетажно – 2 или 3 
етажно, сключено или свободно, с 
индивидуални озеленени дворни 
пространства и общи такива. 
Апартаментните звена са богато 
разработени с широка гама от  
допълнителни зони, освен основните 
такива – индивидуални кабинети, аеро 
и хидромасажни вани, самостоятелни 
кухни и трапезарии. Изключително 
внимание се отделя  на дизайнерските 
интериорни решения, високо качество 
на строителното изпълнение, 
довършителни работи, строителни 
материали и стратегическо 
местоположение – в близост до 
морския бряг, с голф игрища, яхтени 
пристанища и т.н. В тях се предлага  
голямо разнообразие на допълнителни 
услуги и обслужване. Този тип 
апартаментни структури са с най-
високи пазарни цени, мотивирани от 
предлагания стандарт на обитаване, 
обслужване, услуги и осигурени 

максимална автономност, уединеност 
и лукс. Аналогично на апартаментните 
комплекси, те се развиват върху 
свободни територии, с характерна и 
специфична непосредствено 
прилежаща природна среда, в 
повечето случаи извън селищните и 
курортни образувания. Капацитетът 
при този тип формации не е 
основополагащ за високата им 
категория, обслужващи и 
допълнителни ядра. Тяхното 
местоположение, градоустройствени 
показатели, функции, емблематичен 
образ и т.н. са целенасочено 
планирани и реализирани, с оглед 
привличане на туристи с по-високи от 
средните финансови възможности, 
наематели и купувачи с неограничени 
такива. Това гарантира 
високоплатежна клиентела за тези 
селища с апартаменти за продажба, 
или използване на комбинирания 
принцип на туристическа 
експлоатация и отдаване под наем. 

У нас, както и в световен мащаб, 
категоризация съществува предимно 
за апартаментните хотели, въпреки, че 
според Закона за туризма (в сила от 
26.03.2013 г. Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 
2013г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.) 
в България е възможна и категоризация 
на комплексите и селищата, в 
зависимост от преобладаващата 
категория на обектите в тях.  

Oбобщено, като основни параметри, 
типологийните характеристики на 
описаните апартаментни формации 
за временно обитаване са 
систематизирани в следната таблица: 
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Основни типологийни компоненти и  
параметри на проектиране. 

Основните типологийни компоненти на 
изведените като обобщени типове 
апартаментни сгради и формации за 
временно обитаване са изходна база 
при формиране на техните 
функционални схеми на проектиране. 
Проектните параметри са обобщено 
оптимизирани  спрямо възприетите в 
последните десетилетия параметри, 
характерни за сферата на 
обитаването и отдиха, в контекста на 
световните и регионални миграционни 
процеси, динамиката на мобилност, 
развитието на строителните и 
обслужващи технологии,  търсеното 
устойчиво развитие и висок стандарт 
на обитаване и отдих. Процентно 
обобщени това са: 

• 60-80 % - АПАРТАМЕНТЕН БЛОК – 
съставни апартаментни единици, с 
прилежащите им санитарни, 
комуникационни и обслужващи 
площи; 

• 2-5 % - ПРИЕМЕН БЛОК - общи 
публични  пространства, фоайета, 
рецепция, лоби; 

• 4-8 % - ХРАНИТЕЛЕН / РЕСТОРАНТСКИ 
БЛОК - ресторанти, барове, 
кафетерии, бързи закуски, сервизни 
помещения и др.; 

• 5-7 % - ХРАНИТЕЛЕН / ОБСЛУЖВАЩ 
БЛОК -  кухни, складове, подготовки, 
стаи за гл. готвач, битови помещения за 
персонал, камериерски офиси, 
офиси за румсървиз, сервизни 
помещения; 

• 2-5 % - КОНФЕРЕНТЕН БЛОК - зали за 
конференции, семинари,  банкети, 

коктейли, специализирани и общи 
помещения и др.; 

• 1-3 % - АДМИНИСТРАТИВЕН БЛОК – 
общи и специализирани помещения 
за администрация, мениджмънт, 
офиси и др.; 

• 3-7 % - СТОПАНСКИ БЛОК – стопански 
двор, технически и инсталационни 
помещения, дебаркадери, ремонт, 
поддръжка, паркинги – гаражи и др.; 

• 1-2 % - ТЪРГОВСКИ БЛОК – 
специализирани магазини,  услуги и 
др.; 

• 2-8 % - СПОРТНО – РЕКРЕАТИВЕН БЛОК 
НА ОТКРИТО И ЗАКРИТО – спортни 
игрища, зелени и водни рекреации за 
отдих,  фитнес, спа-център, детски 
център и площадки, открити и покрити 
басейни, обслужващи обекти за воден 
спорт и др.; 

Процентното съотношение на 
отделните компоненти може да 
варира в съответствие с избрания тип и 
категория на апартаментните 
формации; местоположение, 
климатични, природни, исторически 
дадености; степен на категориен лукс; 
площ, устройствени показатели на 
предвидената за застрояване 
територия и теренни дадености; 
конкретни идеи и препоръки на 
инвеститора; специфични изисквания 
на целевата група клиенти и т.н., което 
в значителна степен се припокрива с 
изискванията към стандартните хотели. 
Основна разлика се явява 
преобладаващият обем на 
апартаментния блок и другите 
съставни единици. 

Основен градивен елемент е 
апартаментът, във всички познати 
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форми, модификации и схеми – от 
еднопространствено студио с базов 
кухненски бокс, кът за ралакс и спане 
и санитарно-битово помещение, до 
многостайно, широкопространствено 
жилище със самостоятелни 
помещения, като кухни, трапезарии, 
стаи за сън и работа, ежедневен 
контакт и релакс и др.  

Възприетите принципни схеми са 
разнообразни, в зависимост от 
големината, изложението, функцията, 
конструкцията, комуникацията и 
конфигурацията на имота, етажността 
и дълбочината на застрояване и т.н., но 
в тях винаги присъства значителна по 
размери лоджия, балкон или тераса. 

Фиг. 92. Принципни схеми на еднопространствени апартаменти –студия 

 

Фиг. 93. Принципни схеми на двустайни апартаменти 
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В показаните Фиг. 89 и Фиг. 90 
принципни схеми на студия и 
двустайни апартаменти, принципът на 
групиране е аналогичен на хотелския, 
коридорен или галериен тип, 
едностранно или двустранно 
застроен. Възможно е тяхното 
комбиниране в отделни нискоетажни 
сгради или в апартаментните 
комплекси и вилни селища, където се 
разполагат и на ниво терен. Освен 
тези, т.нар. икономични модели се 
развиват и такива като многообразни 
интерпретации на жилищните сгради, 
които в повечето случаи са 
целенасочени към основополагащите 
принципи и правила на съвременното 
проектиране – многовариантност, 
типизация, специфика и 
индивидуализиране чрез интериорни 
решения, икономичност и 
ефективност на експлоатация и др. 

Комуникационните пространства – 
коридори, стълбищни клетки и 
асансьори са взаимообвързващите 
елементи в плановите решения на 
апартаментните сгради за временно 
обитаване, като стремежът е те да не 
надхвърлят 10 % от цялата сградна 
площ. Схемите им са разнообразни, в 
съответствие с вида, формата и 
площта на имота, конфигурацията и 
денивелацията на терена, типа на 
сградата за временно обитаване, 
световните посоки и благоприятни 
гледки към морето и т.н. Те следват 
основните принципни схеми, 
характерни за апартаментните 
жилищни сгради – вертикални 
комуникации с централно ядро; 
хоризонтални комуникации – 
коридорни, галерийни, терасовидни, 

специфични - от обемни елементи и 
т.н. За разлика от тези в жилищните 
структури към тях  на партерно ниво, 
се приобщава основното 
пространство на приемния компонент 
-  рецепция и лоби. 

Хранителният блок може да 
съществува като отделни помещения - 
зали за закуски или като съставни в 
сградната конфигурация ресторанти, 
барове, сладкарници, а може и да 
отсъства от функционалната схема на 
комплекса при наличие в близост на 
ширококатегорийни заведения за 
хранене и развлечения.  

Административно - обслужващият 
блок може да е в състав единствено от 
рецепция с малко лоби и стая за 
управител, но се разраства, в 
зависимост от площта, капацитета и 
категорията на апартаментната 
формация. 

Аналогично е развитието и на 
конферентния и търговския блок. 

Съществува пряка зависимост между 
наличието или липсата на определени 
базови функционални компоненти и 
местоположението на формацията – в 
селищен център, в неговите 
периферни зони или в 
извънселищната територия. При 
проектиране на големи апартаментни 
комплекси и селища в извънселищни 
територии е необходимо осигуряване 
на добре разработени базови 
блокове, и особено стопанско-
техническия и обслужващ блок със 
стаи за обслужващия персонал, 
администрация и др., което е в 
зависимост от разстоянието до най-
близките селищни структури. 
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Изключение от общото правило на 
голяма вариативност прави спортно-
рекреативният блок на открито и 
закрито. При всички типове 
апартаментни формации по 
българското черноморие, той е 
значително застъпен, с тенденции към 
разрастване за осигуряване на 
максимално и широкоспектърно 
задоволяване нуждите на клиенти и 
туристи, особено при обекти 
разположени на по-голямо разстояние 
от плажната ивица. 

Обобщено може да се каже, че 
типологията и параметрите на 
проектиране на апартаментни сгради 
за временно обитаване по 
Българското Черноморие следват 

световните тенденции, но е 
необходимо тяхното отразяване в 
Национална стратегия за планиране и 
развитие на Черноморския регион, 
която да отчита комплексно всички 
проблеми, потенциала, спецификата, 
атрактивността и уникалността на 
природната и урбанизирана среда на 
нашето крайбрежие. Нейната 
значимост ще допринесе за 
пълноценното реализиране на 
инвестиционните намерения и 
създаване на рентабилни, 
икономически обосновани, устойчиви 
в архитектурно, строително и 
експлоатационно отношение 
ваканционни селища и апартаментни 
формации.

Функционални, обемно - пространствени и конструктивни схеми. 
Енергоефективност. 

Функционално съдържание, взаимовръзки и обемно - пространствен образ. 

Функционалните схеми се определят 
до голяма степен от типа на 
апартаментната формация, което е 
свързано с необходимия брой и 
процентно съотношение на основните 
типологийни съставни компоненти, 
блокове и техните структурни 
взаимовръзки и отношения. Развитието 
на отделните функционални звена е в 
пряка зависимост от площта и 
височината на апартаментната сграда 
и обуславя типа на главните 
комуникации – преобладаващо 
хоризонтални или вертикални, в 
контекста на минимални пътища и 
общи комуникационни площи. 

Изследваната същностна 
характеристика на апартаментните 
хотели – типът градоустройствени зони 
със съответни показатели, 

преобладаващото селищно 
местоположение, както и хотелският 
принцип на експлоатация, свързан с 
централизирани услуги и обслужване, 
предопределя развитието на техните 
функционални схеми по хоризонтала 
и вертикала. На първо ниво се 
ситуират приемното лоби с рецепция 
и директни връзки към апартаментната 
жилищна зона, заведенията за 
хранене и развлечения, спортно-
рекреативния блок на открито и 
закрито. Характерно за тези 
формации е пряката взаимовръзка на 
лоби, открит басейн с места за отдих , 
заведение за хранене и детски кът. 
Стопанската и техническа зона се 
разполагат или в неблагоприятната 
част на имота, или, въпреки 
оскъпеното строителство, в 
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сутеренното ниво на апартаментния 
хотел. В много случаи, в сутеренното 
ниво се разполагат и основната 
ресторантска кухня, битови 
помещения за персонала, помещения 
за пране и гладене, поддръжка и т.н., 
като се осигурява естествена 
вентилация и осветяване, посредством 
английски дворове. Комуникациите са 
в няколко разсредоточени вертикални 
ядра, в зависимост от големината на 
хотела, а в апартаментната зона 
преобладават хоризонталните 
коридорни комуникации. Така 
описаната функционална схема 
създава възможности за силуетна 
динамика, с подчертан 
хоризонтализъм в  жилищната част. 
При често срещаната по 
черноморското крайбрежие голяма 
денивелация на терена, тези сгради 
придобиват съвършено различно 
обемно - пространствени излъчване, в 
зависимост от гледната точка – откъм 
ниската страна, прилежаща на 
морето и откъм по-високия терен на 
противоположната страна.  
Отличителна характеристика е 
задължителното присъствие на тераси, 
лоджии, балкони, с ефирни стъклени и 
метални парапети, които позволяват  
естествен визуален преход към 
заобикалящата среда. 

Апартаментните комплекси и вилни 
селища, в зависимост от характера на 
териториите, в които се разполагат, са 
с по-ниски градоустройствени 
параметри за вилни и извънселищни 
зони, а в повечето случаи и с по-
директен достъп до плажната ивица. Те 
се развиват като линеарни и 
широкоплощни функционални схеми, 

с ядро, в което са съсредоточени 
основните обслужващи звена – лоби с 
рецепция, заведения за хранене и 
развлечения, спортно рекреативна 
зона на открито и закрито и т.н. и 
гравитиращи около това ядро, 
апартаментни звена в нискоетажни 
обеми или отделни вили с два до 4 
апартамента на етаж. Така в 
апартаментната зона преобладават 
вертикалните комуникации, а 
апартаментите, в много случаи имат 
четиристранна ориентация. 
Стопанската  обслужваща и 
техническа зона, както при 
апартаментните хотели се развива или 
в сутеренното ниво на обслужващото 
ядро, или в неблагоприятната част на 
имота. Обемно-пространственият 
образ е балансирано-спокоен, а в 
добрите решения, се слива с околната 
природна среда, като единствено по-
висок акцент може да бъде 
обслужващото ядро, комбинирано в 
някои случаи с хотелска част. Във вилни 
селища, проектирани на по-големи 
територии, често обслужващите ядра 
са няколко – главно приемно и 
второстепенни ядра за по-
отдалечените апартаментни вили, 
пример за което са комплекс „Санта 
Марина“ – Созопол, комплекс „Оазис“ 
– Лозенец и др. Тяхното най-голямо 
преимущество са свободните 
озеленени и благоустроени „природни 
паузи“ в границите на самите 
комплекси и директен излаз на 
плажната ивица. Характерно е 
задължителното присъствието на 
тераси, лоджии и веранди, с оглед 
преливане на интериора в 
екстериора.
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Конструктивни схеми 

Стремежът към вариативност на 
плановите схеми в трите типа 
апартаментни формации води до 
намиране на най-ефективните 
конкретни конструктивни схеми и 
облекчават същевременно 
провеждането на различни видове 
инсталации и архитектурно – 
строителна многофункционалност. В 
повечето случаи се налага 
безгредовата стоманобетонна 
конструктивна схема пред скелетно - 
гредовата, а в много редки случаи се 
използват метални конструкции. Това 
се налага от факта, че безгредовата 
конструктивна схема дава възможност 
за използване на по-равностойни оси в 

двете линейни направления, което води 
до нарастване  широчината на 
„курортната клетка“ близо до 
дълбочината – 3,60/4,60 м. Утежнените 
геоложки  и хидрогеоложки условия по 
цялото Черноморие налагат 
изграждането на общи фундаментни 
плочи пред единичните и ивични 
фундаменти, в контекста на по-добра 
и сигурна изолация, спрямо 
негативните качества на земната 
основа. Не на последно място 
възприетите конструктивни схеми са в 
основата на търсената динамика или 
спокойствие в архитектурно - 
градоустройствения образ на 
сградата и комплекса.  

Зониране и интериорни решения. 

Зоните в отделните апартаментни 
единици на сградите за временно 
обитаване, са аналогични в значителна 
степен на тези в стандартното жилище. 
В зависимост от категорията и 
стандарта на апартаментната сграда, 
те могат да бъдат базови или 
разширени. В това отношение 
съответстват на зоните в т.нар. 
обслужвани апартаменти, 
разпространени извън България, и 
могат да бъдат типологизирани в 
следния ред: 

• Входна зона – това е зоната, 
отделяща общата комуникация на 
сградата от основното пространство 
на апартамента; в нея се проектират 
гардероб или дрешник с огледало и 
връзки към останалите зони на 
апартамента; възможно е да се 
отдели като антре или да се слее с 

дневното пространство, без визуална 
преграда или с интериорна такава; 
• Зона „дневен кът и почивка“ – тя е 
основното пространство на 
апартаментната единица, в повечето 
случаи се слива със зоните „готвене“ и 
„хранене“, а в случая на 
минимизирания вариант – студиото, 
обединява и кът за спане – отделен в 
ниша, чрез интериорни преместваеми 
елементи или във вид на разтегаем 
диван; в дневния кът са осигурени мека 
мебел с маса и телевизор, като в по-
високостандартните апартаментни 
формации, може да се доразвие в 
няколко пространствено обединени 
зони – кът с камина, кът за четене и т.н.; 
задължителна е директната връзка от 
тази зона с прилежаща лоджия, 
веранда, с кът за барбекю, тераса или 
балкон, които осигуряват естествен 
преход към прилежащата околна 
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среда и по-възможност гледки към 
морето или озеленени и 
благоустроени пространства с 
басейни и др.; за минимална 
дълбочина на лоджия, тераса или 
балкон са възприети размерите 1,20 - 
1,50 м. т.е. достатъчно пространство, за 
да се ситуират минимум два стола с 
маса; 
• Зона „сън“ – при обособяване на 
самостоятелни спални, в повечето 
случаи, се проектира преходна 
дневна, като един от най-икономичните 
варианти за пестене на 
комуникационни площи в самото 
жилище; при двустайни, едноспални 
апартаменти санитарният възел е един 
общ, а при тристайни, двуспални 
жилища е добре да се предвиди поне 
едно санитарно  помещение за двете 
спални и едно към дневната зона; в 
еднопространствените апартаменти – 
студията, спалната зона е или 
обединена в една мебел с дневната, 
като разтегаем диван, или отделена 
интериорно в ниша, или 
свободностояща в близост до 
дневната без никаква преграда; 
отново се търси проектно „излизане“ 
от спалните към тераса, лоджия или 
балкон; 
• Зона „готвене“ – тя се разполага в 
непосредствена близост до входната 
зона, оборудва се минимум с 
хладилник, котлони, печка  и мивка, 
разположени на минимум 180 см. 
плот при еднопространствените 
апартаменти и може да се доразвие в 
по-голям кухненски бокс с миялна 
машина, пералня и микровълнова 
печка в общото пространство на 
дневна и трапезария или отделена в 
самостоятелно помещение, по-рядко,  

при някои от по-луксозните 
апартаментни вили; при всички случаи, 
площта й е намалена спрямо 
стандартната кухня в жилище за 
постоянно обитаване; 
• Зона „хранене“ – в повечето случаи е 
обединена с пространството на 
дневната и заема площ съобразно 
общия стандарт на апартаментната 
единица; у нас не се практикува 
отделянето й в обособено 
помещение, по-скоро се използва 
дублирането на тази зона на открито – 
на тераса, балкон, лоджия, веранда; 
• Зона „работа“ – най-често  е 
представена от интернет достъп и 
място към плота на телевизора в 
дневната част, но може да се обособи 
и като отделен кът с бюро, рядко като 
самостоятелен кабинет; 
• Зона „хигиена“ – тя включва 
необходимите санитарно-битови 
помещения, в зависимост от 
квадратурата и типа на апартамента; 
за едностайни, еднопространствени – 
по едно санитарно помещение, за 
двустайни и многостайни – няколко, в 
зависимост от плановата схема, но 
задължително отделно за зона „сън“ и 
дневната зона; в повечето случаи тези 
помещения са оборудвани 
стандартно – с тоалетна мивка и душ, 
но в по-луксозните варианти се 
практикува и разполагането на хидро- 
и аеромасажни вани на терасата, в 
по-голямото от спалните помещения, а 
понякога и в общото пространство на 
дневна и спална зона, с изглед към 
околната прилежаща среда; 
• Допълнителни зони – в икономичните 
варианти на стандартните 
апартаментни хотели такива липсват, 
но при по-висококатегорийните могат 
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да включват отделни помещения за 
пране и гладене, зимни градини, 
фитнес зали, тераси с мини басейни, 
барбекю, обособени самостоятелни 
дворчета – градини към вилните 
апартаменти на първо ниво и т.н. 
• Резервни зони – в случая се има в 
предвид наличието на допълнителна 
опция за зона „сън“ в дневното 
пространство за евентуални гости на 
живущите или деца, т.е. разтегаем 
диван; характерни са за повечето 
двустайни  едноспални апартаменти и 
за някои тристайни, с оглед на по-
икономична експлоатация и желание 
за намаляване на инвестиционния 

капитал от страна на купувачите; 
осигуряват допълнителна вариативност 
на апартаментните единици; 
На Фиг. 91 и Фиг. 92 са представени 
графично отделните зони като 
пропорции и припокриване в 
различните типове апартаментни 
единици, като трябва да се вземе под 
внимание, че едностайните 
апартаменти варират в площни 
граници между 25 и 35 кв.м., 
двустайните – между 40 и 55 кв.м., а 
тристайните – между 60 до 80 кв.м., без 
прилежащите тераси, лоджии или 
веранди.

 

Фиг.94                                                         Фиг. 95 

От Фиг. 91 е видно, че в 
еднопространственото студио 
единствената задължително 
самостоятелно обособена зона е 
санитарно – битовото помещение. 
Останалите зони преливат една в 
друга в общото пространство, а 
наличието на „френски“ прозорци 
към терасата, балкона, лоджията или 
верандата приобщават и тяхното 
пространство към интериора. При 
апартаментните единици с една или 

две спални, тенденцията е за 
обособяване на автономно антре и 
отделяне на спалните с техните 
санитарни възли в самостоятелна зона, 
(Фиг. 92) с преминаване през дневната 
зона. Кухненският бокс и трапезарията, 
в повечето интериорни решения, 
преливат в пространството на зона 
„дневен кът и почивка“, като стремежът 
е максимално доближаване на зона 
„хранене“ до прилежащата тераса, 
лоджия, балкон или веранда.(Фиг. 93) 
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Фиг. 96 

По отношение на интериорните 
пространства, в последните години, се 

налага схемата на разработване на 
няколко типа индивидуални 
дизайнерски решения, като 
многообразие в избора от страна на 
ползватели и купувачи. Отварянето на 
световните пазари, развитието на 
пазарната икономика и внедряването 
на различни технологични новости 
дават отражение и върху материалите 
и елементите, използвани при 
проектиране на вътрешните 
пространства, съобразени с 
характерните изисквания и стандарт 
на целевата група клиенти, съответно 
купувачи. 

Енергоефективност. 

Законът за енергийна ефективност и 
въвеждането на европейските 
директиви, свързани с пестене на 
енергия и използване на възобновяеми 
енергийни източници, се използват като 
основа, може би най-активно, в 
апартаментните формации за 
временно обитаване, поради 
принципите на експлоатация и 
ангажираността на инвеститори и 
предприемачи към дългосрочна 
експлоатационна и икономическа 
ефективност. Експлоатирането на 
комплексите от самите инвеститори 
доведе до по-добре обмислени 
проектни решения, свързани със 
значително пестене на бъдещи 
разходи, отколкото на първоначален 
инвестиционен капитал. В това 
отношение, все още не са достигнати 
нивата, характерни за развитите 
европейски страни и САЩ, но 
тенденциите са за активизиране в тази 
посока. Използват се 
енергоефективни строителни 
материали и технологии, активни и 

пасивни соларни системи в т.ч. 
затопляне на вода от слънчеви 
батерии, мини пречиствателни 
станции с анаеробно пречистване на 
отпадъчните води, термопомпи, 
целенасочено остъкляване и 
озеленяване и т.н. Това, от своя страна, 
дава отражение на екстериорния и 
интериорен облик на новопостроените 
апартаментни формации и ги прави 
конкурентноспособни, в контекста на 
световната практика. 

Проблемите основно произтичат от 
забавяне на общинско и държавно 
ниво на мерките, свързани с 
енергоефективното строителство и 
експлоатация, благоустрояването и 
обновяване на инфраструктурната 
осигуреност, подобряване качеството 
на плажните ивици, съхраняването на 
природния и антропогенен ресурс на 
урбанизираните територии.  

В заключение може да се обобщи, че 
от страна на инвеститори и 
предприемачи вече съществува 
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нагласа за реализиране на 
качествени дълготрайни обекти, което 
е необходимо да бъде подкрепено с 
адекватно обоснована законова 
уредба и прилагане на строг контрол 
на общинско, областно и национално 
ниво. Това, от своя страна, е свързано 
със срочно приемане на единна 
стратегия за развитие на 

Черноморския регион, понижаване на 
градоустройствените параметри при 
одобряване на новите общи 
устройствени планове и облекчаване 
на административните процедури за 
всички нива на проучване и 
проектиране при наличие на твърдо 
заявени инвестиционни интерес и 
намерения.

7. ТЕОРЕТИКО - ПРИЛОЖНИ ВАРИАНТИ НА ПРОЕКТИРАНЕ. 
Гореказаното може да се синтезира 
като група дейности, чиято 
последователност обосновава 
изведените методически насоки за 
проектиране в следните два варианта 
с акцент ниво архитектурен идеен 
проект 

Вариант А: Наличие на конкретно 
инвестиционно намерение – в този 
случай инвеститорът има твърда 
мотивация и ясна идея за типа 
формация за временно обитаване, 
обект на инвестиционното намерение, 
с необходимите площи, 
функционални звена, насоченост, 
категория, специфика, бъдещи 
потребители, начин на експлоатация и 
т.н. В отговор на атрактивната 
инвестиция и заявено прогнозно 
планиране, следва да се извърши 
последователно проучване на две 
основни нива – териториално -
устройствено и инвестиционно - 
архитектурно.  Дейностите по 
проучване на териториално - 
устройствено ниво са първоначалната 
стъпка и се синтезират като: 

• Избор на имот от инвеститора, с 
оглед на пазарните предложения и  в 
съответствие с общия устройствен 
план, в контекста на конкретното 

инвестиционно намерение. Така 
например, при желание за 
изграждане на апартаментен хотел 
или малък комплекс с минимално 
обслужване се анализират за подбор 
имоти в урбанизирани територии, 
селищни съсредоточия, с възможности 
за осигуряване на необходимите 
услуги и обслужване във и извън 
границите на апартаментната 
формация, както и имоти в 
непосредствена близост и резервни 
територии за потенциално 
разрастване; 
• Проучване за действащи 
териториално устройствени схеми, 
общи и подробни устройствени и 
градоустройствени планове, наличие 
на действаща регулация и др.; 
проучване на действаща нормативна 
база за региона и необходими 
съгласувания по инстанции за 
предварителен разчет на периода на 
проектиране, одобряване на проекта 
и започване на строителни дейности; 
• Проучване на състоянието на 
съществуващата техническа 
инфраструктура на избраната 
територия, необходима за обекта – 
наличие на водопровод, 
електропровод, канализация, 
пречиствателни съоръжения пътна, 
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железопътна, водна и въздушна 
инфраструктурна осигуреност, с 
оглед изчисляване на необходимите 
капиталовложения за реализация на 
допълваща инфраструктура; 
• Проучване на работната ръка – 
наличие на квалифициран персонал в 
региона за бъдещо строителство и 
експлоатация на обекта; 
На инвестиционно - архитектурно ниво 
в проучването се включват: 
• Маркетингово проучване на пазара в 
избрания регион – изследване на 
целевата група клиенти/потребители, 
за определяне: принципа на 
експлоатация – хотелски, под наем или 
за продажба; параметри и вид на 
апартаментните единици, 
съотношение между брой студия, 
едностайни, двустайни и др. 
апартаменти, степен на съоръженост 
на жилищата – със или без кухни, 
перални и т.н.; допълнителни звена, 
услуги и обслужване; 
• Проучване на имота като: 
местоположение и специфика на 
региона, търсени бонуси като 
атрактивност, близост до морето, 
минерални извори, наличие на голф 
игрище, археология, ловен/риболовен 
район, туристическа съоръженост и 
т.н., градоустройствени параметри, с 
оглед на търсените характеристики на 
формацията;  изложение спрямо 
световните посоки, климат, релеф, 
визия, прилежаща морска/плажна 
ивица, геоложко и геодезическо 
заснемане на терена и т.н.; 
• Съставяне на предварително 
Задание за проектиране  - в отговор на 
инвестиционните намерения и 
изясняване на основната концепция, в 

т.ч. създаване база за предварителни 
архитектурни проучвания; 
• Архитектурно проучване на обекта и 
имота – предварителни идейни 
архитектурни скици като архитектурно 
предложение за генплан, планово и 
обемно - пространствено решение, 
базирано на инвестиционното 
намерение и предварителното 
задание за проектиране, отчитащо 
климатични, теренни, природни, 
исторически, археологически, 
законови  и др. дадености, обосновано 
предложение за използване на 
природосъобразни форми и 
структури, енергоспестяващи 
материали и технологии, отчитащи 
характера на избраната територия; 
проучване на подобни примери и 
тяхното поведение в практиката на 
локално, национално и международно 
ниво; 
• Съставяне на Подробно задание за 
проектиране, с участие на 
заинтересованите страни – 
инвеститор, проектанти, изпълнител и 
т.н., на база всички проучвания до 
момента и предложеното и одобрено 
от инвеститора предварително 
архитектурно решение, съгласувано с 
главния архитект на общината и 
заинтересованите институции; 
• Изготвяне на Идеен Архитектурен 
Проект -  в него се залагат резултатите 
от предходните проучвания, като на 
тяхна база се конкретизират: вид и тип 
застрояване в апартаментната 
формация – ниско, средно, високо, 
свързано или свободно, комбинирано,  
с вертикални или хоризонтални 
комуникации и с оптимален брой и 
тип апартаменти на всеки етаж и за 
всяка сграда от формацията; 
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създаване на оптимални пространства 
не само в жилищните единици, но и 
във всички обслужващи и допълнителни 
звена, както и в средата около тях; 
създаване на оптимални взаимовръзки 
между основните компоненти на 
апартаментната формация; прилага-
не на материали и технологии, свър-
зани с техническата и икономическа 
съобразност, както и с качеството на 
обитаване; създаване на формация с 
трайни връзки с околната среда и 
спецификата на територията, 
отчитаща всички дадености и 
проучвания; това е базата за 
разработване на проекта в 
последващи фази – на ниво 
технически и работен проект, при 
постоянен авторски контрол над 
всички дейности. 
• Изготвяне на Технически и Работен 
Проект – конкретизиране на Идейния 
архитектурен проект с необходимите 
инженерни и инсталационни 
подробности, избор на конструктивни 
схеми, строителни материали, 
довършителни работи, специфични 
детайли, инсталации и т.н. 
Вариант Б : Наличие на конкретен 
терен/имот без яснота в 
инвестиционното намерение – в този 
случай предварителните проучвания 
текат едновременно на териториално 
- устройствено и инвестиционно -
архитектурно ниво, осигурени от 
съответните специалисти: 

• Териториално устройствено и 
архитектурно проучване на имота – 
проучване за действащи териториално 
и селищно устройствени планове, 
наличие на действаща регулация и 
градоустройствени параметри с 

техния израз в обемно -
пространствено отношение, в 
съответствие с капацитета на имота; 
проучване на характерни специфики 
на територията – наличие на 
прилежаща морска/плажна ивица, 
природни, исторически, археоло-
гически и др. дадености в близост до 
или в границите на имота; проучване 
на действащата нормативна база за 
региона и необходими съгласувания 
по инстанции за предварителен разчет 
на периода на проектиране, 
одобряване на проекта и започване на 
строителни дейности; предложение за 
вид и тип апартаментна формация 
със съответно съдържание на базови 
компоненти, отчитащо климатични и 
теренни дадености, световни посоки и 
благоприятни изложения; проучване на 
подобни примери и тяхното поведение 
в практиката на локално, национално 
и международно ниво; 
• Проучване на прилежащия регион – 
развитие, специфика и характер по 
отношение традиции, тенденции на 
развитие, съществуваща туристическа 
структура, формации за временно 
обитаване, селищни съсредоточия, 
наличие на услуги и обслужване, 
транспортни комуникации на локално, 
национално и международно ниво, 
наличие на квалифицирана работна 
ръка, строителна база и материали ; 
• Проучване на състоянието на 
техническата инфраструктура 
необходима за обекта – наличие на 
водопровод, електропровод, канализа-
ция, пречиствателни съоръжения пътна, 
железопътна и т.н. осигуреност, с 
оглед изчисляване на необходимите 
капиталовложения за допълване на 
отделни нейни части; 
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• Маркетингово проучване на пазара – 
изследване на целевата група 
клиенти/потребители, за определяне: 
тип на апартаментната формация; 
параметри и вид на апартаментните 
единици, съотношение между брой 
студия, едностайни, двустайни и др. 
апартаменти, степен на съоръженост 
на жилищата – със или без кухни, 
перални и т.н.; допълнителни звена, 
услуги и обслужване; съотношение 
между основните компоненти; 
• Съставяне на предварително 
Задание за проектиране  - за 
изясняване на основната концепция  и 
създаване база за изготвяне на 
архитектурно планировъчно и обемно-
пространствено решение; 
• Изготвяне на Архитектурно 
предложение за апартаментна 
формация, на база предварителните 
проучвания – генплан, планировъчни 
схеми, пространствен модел, 
обосновано предложение за 
използване на природосъобразни 
форми и структури, енергоспестя-
ващи материали и технологии, 
отчитащи характера на територията и 
нейния капацитет; 
• Съставяне на Подробно задание за 
проектиране, с участие на 
заинтересованите страни – инвести-
тор, проектанти, изпълнител и т.н., на 
база всички проучвания до момента и 
одобреното от инвеститора архитек-
турно предложение; 
• Изготвяне на Идеен Архитектурен 
Проект -  Както при Вариант А, в него 
се залагат резултатите от предходните 
проучвания, като на тяхна база се 
конкретизират характерните особе-
ности на бъдещата апартаментна 
формация.  

• Изготвяне на Технически и Работен 
Проект – конкретизиране на Идейния 
архитектурен проект с необходимите 
инженерни и инсталационни 
подробности, избор на конструктивни 
схеми, строителни материали, 
довършителни работи, специфични 
детайли и т.н., в контекста на вече 
разработеното и одобрено идейно 
архитектурно решение. 
И при двата варианта се налага 
водещата роля на проектанта – 
архитект, като ръководител на 
интердисциплинарен колектив, за 
постигане на максимално устойчиво 
решение в цялостната концепция на 
изготвяния проект. Негова е и тежката 
задача освен да създаде оптимален 
продукт, да не накърни 
съществуващата околна среда – 
природна, историческа и т.н., да убеди 
инвеститор и строител в правотата на 
взетите решения на архитектурно ниво 
– избягване на преуплътняване на 
терена, използване на конкретни 
материали, технологии, архитектурни и 
конструктивни схеми и концепции, 
инженерни решения и мерки за 
благоустрояване. Основополагащо за 
изпълнение на тази задача е 
отношението на държавата към този 
процес, в контекста на създаване на 
единна стратегия за развитие на 
Черноморския крайбрежен регион по 
отношение на туристически и 
строителен ресурс, приемане на 
обосновани правила за проектиране, 
намаляване на градоустройствените 
параметри за дадени зони и 
облекчаване на процедурите в 
инвестиционния процес чрез 
създаване на конкретни и ясни 
законова уредба и нормативна база. 
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Обобщен модел на апартаментна сграда за временно обитаване. 

Принципите на създаване на 
примерен устойчив модел на 
апартаментна сграда за временно 
обитаване следва да се изведат от 
направените в настоящия 
дисертационен труд заключения, 
вследствие на системните анализи на 
макро и микроструктурно ниво, които 
включват всички изследвани външни 
фактори, влияещи върху нейното 
формообразуване, както и система-
тизираните във всяка от предходните 
глави препоръки за устойчиво развитие 
на локално, национално и между-
народно ниво. При съществуващи 
оптимални външни въздействия и 
условия, структурирането на модела 
следва да се изведе в следния ред, от 
градоустройствената постановка към 
конкретиката на основното 
функционално звено – апартаментът: 

• Съобразяване с условията на 
конкретния терен – регионални, 
климатични, релефни, природни, 
антропогенни, културно-исторически, 
археологически, инфраструктурни и 
селищни дадености и тяхното пълно 
вписване в бъдещия модел, за 
създаване на взаимообвързана с 
околната среда формация, актуална 
за конкретното място и време; 
• Съобразяване и целенасочено 
понижаване на зададените градо-
устройствени параметри – целта е 
създаване на комплекс с редуващи се 
антропогенни и природни паузи, 
урбанизирани и резервни територии, 
за организиране на оптимални усло-
вия за пребиваване и отдих; 

• Създаване на обемно - 
пространствена структура с 
максимално опростени и логични 
взаимовръзки и влияния, както към 
елементите на нейната същност, така 
и към външната околна пространст-
вено-времева конфигурация; 
• Проектиране на оптимална и 
вариативна функционална схема -  
използване на минимум три типа 
апартаментни, в процентно отно-
шение, както следва: 20-30 % 
еднопространствени студия, 60-70 % 
двустайни апартаменти и 10-20 % 
тристайни апартаменти, с възможност 
за разделяне или приобщаване; 
разпределянето им в общата схема 
зависи от вида на апартаментната 
формация – хотел, комплекс или 
вилно селище, но трябва да гарантира 
минимални, кратки и ясни комуни-
кационни връзки и площи; осигуряване 
на основните функцио-нални звена, в 
съотношения спрямо избрания 
стандарт на обитаване, като приемна 
зона с рецепция и лоби, в директна 
връзка със заведение или зала за 
хранене с тераса, детски кът на 
открито и закрито, площи за спорт и 
рекреация; административна, сто-
панска и техническа зона, проекти-
рани в по-неблагоприятната зона или в 
сутеренно ниво; оптимално количество 
услуги и обслужване, организирани в 
отделно звено; спа и фитнес зона, в 
комбинация с открит басейн и 
осигуряване на необходимо допъл-
нително обслужване като транспортни 
услуги, пране, гладене и чистене и т.н. 
според местоположение и капацитет 
на формацията; 
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• Прецизен отговор на избора на 
процентно съотношение между 
отделните звена – за създаване на 
оптимално работеща и икономически 
и експлоатационно ефективна струк-
тура е необходимо апарта-ментният 
блок да съставлява около 70-80 % от 
общото цяло; 
• Избор на оптимална конструктивна 
схема – внимателен подбор на типа 
конструкция за създаване на гъвкавост 
във функционалната схема, като 
същевременно отговаря на местните 
традициии, специфика на терен и 
дадености, характерно обемно-
пространствено решение; 
• Избор на природосъобразни, 
енергоефективни, времево - 
устойчиви строителни материали, 
отговарящи на всички регионални 
специфики и дадености – това е един 
от основните фактори за устойчиво 
строителство и експлоатационна 
ефективност, пряко обвързан с 
бъдещи ремонти, реконструкции и 
обновяване; 
• Внедряване и използване на 
енергоспестяващи технологии и 
елементи – слънцезащитни устройст-
ва, ефективни изолации, соларни 
панели, резервоари за дъждовна вода, 
термопомпи, рециклирани материа-
ли, енергоспестяващи осветителни 
тела и електроуреди и т.н.; 
• Благоустрояване и озеленяване – 
съхраняване на съществуваща висо-
костеблена и храстовидна значима 
растителност и дообогатяване с нова,  
адекватна и характерна за местните 
природни и климатични особености в 
рамките на поне 30 % от площта на 
терена; 

• Създаване на преходни интериорно-
екстериорни пространства, както в 
зоната на всеки апартамент като 
лоджия, тераса, веранда, така и в 
общите зони на лоби, ресторант, 
детски кът и т.н. 
• Създаване на налагащ се 
архитектурен облик на база 
срастване на обемите с прилежа-
щата околна среда и възможни 
единични сигнални доминанти като 
архитектурната визия на 
апартаментните сгради за временно 
обитаване по Черноморското 
крайбрежие не трябва да се 
характеризира с безцелно налагане и 
динамика, а с хармонична обвър-
заност и реверанс към основния опре-
делящ фактор – морето; 
• Осигуряване на вариативност и 
гъвкавост при използване на различ-
ните типове апартаментни единици, с 
оглед на адекватен и съвременен 
отговор на изискванията и търсенията 
на клиенти и потребители с различен 
социален статус; 
• Осигуряване на всички необходими 
зони в самия апартамент, разра-
ботени спрямо категория и стандарт 
на обитаване, отговарящи на 
съвременните архитектурни принципи 
за функционалност и удобство; 
• Създаване на разнообразни 
интериорни решения – за 
индивидуализиране на всяка жилищна 
единица, с оглед внушаване на 
принадлежност в ползвателя. 
Съотношенията между основните 
градивни елементи на 
апартаментната сграда за временнно 
обитаване, техните взаимовръзки, в 
едно с отчитане на всички изброени 
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външни фактори, могат да бъдат систематизирани в следната схема:
 
 

Фиг. 97. МОДЕЛ на апартаментна сграда за временно обитаване. 

При изпълнение на целия набор от 
така формулирани принципни 
направления, полученият резултат би 
бил устойчива апартаментна 
формация, конкурентноспособна на 
локално, национално и международно 
ниво, отчитаща многообразната 
специфика на Българския 
Черноморски Крайбрежен регион. 
Тези принципи се отнасят аналогично и 
към реконструкцията и обновяването 

на съществуващата курортна 
структура и сгради. Както 
нееднократно бе наблегнато в хода на 
дисертационния труд, поставената цел 
ще бъде неизпълнима без дейното 
участие на общинско, областно и 
държавно ниво за решаване на 
належащите в разглеждания район 
проблеми. Необходима е спешна 
управленска стратегия и желание за 
промяна. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Апартаментните сгради имат своето 
пионерно начало в Америка и 
Западна Европа след 30-те години на 
миналия век, като новопоявили се 
формации в отговор на нарастналите 
изисквания за стандарт, мобилност и 
относителна автономия на средно 
заможни и богати техни граждани. 
След средата на миналия век и 
особено след 70-те години, те намират 
широко приложение в сферата на 
морския и планински отдих в 
западноевропейските държави. 
Осъзнатата необходимост от лятна 
отмора, почивка и отчасти показност 
по Българското Черноморие е с 
начало първите десетилетия на 
миналия век и се засилва в годините 
преди Втората Световна война, когато 
заможният българин има доходи 
близки до тези на 
средностатистическия 
западноевропеец. Оттогава датират и 
първите образци на курортни сгради в 
крайбрежните очертания на града и 
неговите околности като хотели, 
ресторанти, т.нар. „кьошкове“ и др., 
характерни за Варна, Бургас и отчасти 
Несебър и Созопол. 

Неадекватната, в известна степен 
спрямо Черноморските региони, 
национална жилищна стратегия, 
протичащите в тях процеси, 
пораждащи редица проблеми и 
особено тези свързани със 
съвременното туристическо 
номадство, налагат създаването на 
единна стратегия за развитие на 

Българското Черноморско 
крайбрежие. 

Изследваните основни предпоставки, 
фактори и условия на временното 
обитаване в Черноморските региони, 
като физико - географски, геоложки, 
хидроложки и инфраструктурни 
дадености, специфика и проблеми на 
природната и антропогенна среда и 
процесите, които протичат там като 
хронология, сочат необходимостта от 
устойчиво развитие на Българското 
Черноморско крайбрежие с неговите 
региони, селища и селищни 
образувания и прилежащата 
природна среда на морския шелф и 
тилово за сушата. 

В отговор на търсеното устойчиво 
развитие, като приоритет в настоящата 
книга, са изведени следните стратегии: 
развитие на регионални опорни 
центрове; диферсификация на 
туризма; образование и технологии; 
трансгранична мобилност; опазване 
на културно - историческото 
наследство; устойчива енергийна 
политика, всички те в контекста на 
прогнозната специфика на развитие, 
нашата нормативна база и тази на 
Европейския съюз. 

Изследваното формиране и развитие 
на българските черноморски курорти 
от 1950 г. до днес, сочи два ясно 
обособени периода – от 1950 г. до 1990 
г. и от 1990 г. до днес 2014 г., които имат 
обща основа, но и съществени 
различия като същност, основни 
характеристики, архитектурно-
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функционална, естетико-образна и 
обемно - мащабна специфика на 
проектна реализация и които, в 
основни линии, съответстват на двата 
коренно различни етапи в развитието 
на държавата: социалистически – на 
централизирано управление и 
икономика и демократичен – на 
пазарна икономика. 

Задълбочено изследваната поява и 
бурно развитие на сградите и 
комплексите за временно 
апартаментно обитаване в годините 
на прехода след 1990 г. сочат ясно 
смяната на предпочитания и интерес 
на потенциалните туристи и купувачи 
към тях. 

В периода след 1996 г. в 
строителството по Черноморието 
инвестират освен новопоявилите се в 
процеса на приватизация български 
бизнес магнати, така също 
западноевропейски, руски и др. 
такива, които търсят бърза 
възвращаемост на капиталовите 
инвестиции, печалба и престиж, 
мотивирани от атрактивността на 
пазара за богати платежоспособни 
туристи и купувачи от България, Англия, 
Русия, Украйна и т.н. 

Според основополагащите принципи 
на „Търсене и Предлагане“ се 
променят и принципите на 
проектиране, реализация, 
експлоатация и управление на 
комплексите, сградите и обектите за 
временно обитаване, които са 
обобщени в три базови модела на 
развитие на курортните комплекси и 
сгради с техните типологийни 
характеристики. 

Изведените три обобщени модела на 
развитие са принос към развитието на 
отдиха и повишената атрактивност на 
Черноморието като туристическа 
дестинация, в т.ч. и закупуването на 
апартаментни единици в сградите за 
временно обитаване. 

Прилагането в тези сгради на гъвкави и 
широкоспектърно обогатени 
функционални схеми, съчетани с 
актуализиране на нормативната 
уредба, нейното адекватно прилагане 
и контрол на локално, регионално и 
национално ниво и съобразяване с 
Европейските директиви на развитие 
ще доведат до целенасочено 
търсеното устойчиво развитие на 
курортните комплекси, ваканционни 
селищни образувания и апартаментни 
сгради за временно, а в някои случаи и 
дългосрочно обитаване.  

Съвременните тенденции на по-
дългосрочно планиране и оптимален 
баланс между инвестиции, пазарен 
избор и експлоатация налагат 
използването на високоефективни 
строителни технологии, 
енергоефективни проектни решения и 
строителни материали, повишена 
степен на инфраструктурна 
съоръженост, озеленяване и 
благоустроеност, високо качество на 
стандарт на живеене в сградите за 
временно обитаване, които от своя 
страна са свързани с по-ниски 
показатели за плътност и интензивност 
на застрояване, ниска етажност, 
относителна автономност и 
уединение, преки визуални и 
комуникационни връзки с морето и 
прилежащата природна и паркова 
среда. 
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Характерните за последните 
десетилетия промени в характера и 
локализацията на човешките дейности, 
процесите на глобализация и 
мобилност, повишените изисквания 
към комфорт, удобство и стандарт на 
обитаване провокираха промените в 
потребителското търсене на 
апартаментни сгради от постоянно 
към временно обитаване с основен 
адрес морски и планински курортни 
селища и комплекси и единица 
обслужван апартамент за временно 
ползване. 

В развитието и експанзията на тази 
форма за временно обитаване се 
отличават различни степени на лукс – 
от нискобюджетни туристически вериги 
с минимизирана апартаментна 
единица – студио до луксозни 
апартаментни сгради с уникални 
местоположение, образ и панорама, 
широкоспектърен жилищен състав, 
индивидуални кабинети, сауни, 
фитнес, спа-процедури, зимни 
градини, открити и закрити басейни, 
игрища и др. 

С този тип апартаментни сгради се 
осигуряват условия за целогодишна 
експлоатация, по-добър клиентски 
избор за временно обитаване, 
качествена целогодишна поддръжка, 
охрана и обогатяване на стандартните 
обслужващи функции на 
апартаментните сгради, които 
гарантират по-високо ниво и стандарт 
на обитаване, експлоатация и контрол. 
Характерни за нея са по-гъвкавите, 
широкоспектърни, неутрални и 
минималистични планове и обемно - 
пространствени решения на сгради и 
апартаменти, което позволява 

типологийна мобилност на 
проектиране и строителство, 
облекчено провеждане принципите на 
енергоефективна и устойчива 
архитектура, мобилност на процеса 
на отдаване, наемане и продажба 
чрез оператори или индивидуално за 
цялата сграда или отделни 
апартаментни единици. Основните 
недостатъци са главно: възможният 
риск от намаляване на дълготрайното 
социално и съседско общуване, 
характерно за процесите на 
непрекъснато туристическо текучество 
и смяна на обитателите; загубата на 
част от индивидуалността на отделната 
жилищна единица при краткосрочно 
или дългосрочно наемане; заплахата 
от екстремални ситуации при недобър 
клиентски подбор и занижен контрол; 
липса на строга категоризация и 
стандарт на съставните обекти. 

Обобщените основни предимства и 
специфика на обслужвания 
апартамент за временно обитаване 
пред този в стандартния хотел са: цена 
и дълготрайност на престоя; осигурен 
стандарт и удобства; широки 
възможности за индивидуални 
предпочитания и избор; автономност; 
висококачествени широкоспектърни 
услуги; вариантност в локализация и 
избор; директни резервации; гъвкавост 
спрямо желаните дати на пристигане, 
настаняване и заминаване. 

Плановото и функционално 
разнообразие и архитектурен облик 
на обслужваните апартаменти се 
обуславя от типовата 
многовариантност, вида на 
апартаментната сграда, нейното 
местоположение, визия, прилежаща 



 
ТИПОЛОГИЯ НА АПАРТАМЕНТНИТЕ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО 
КРАЙБРЕЖИЕ/книга на база на защитен през 2014 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор" 116/120 

среда, комуникации, целева група 
клиенти и т.н. Основните единици в нея 
са студия и апартаменти с 1, 2 или 3 
спални, а плановете им варират в 
широки граници, в зависимост от типа 
сграда, в която се намират, 
съществуваща, новопостроена, 
самостоятелна, високо, средно или 
нискоетажни групи апартаментни 
сгради, вилен тип и т.н. 

В отделните апартаментни единици са 
осигурени всички необходими зони, 
чието пропорционално съотношение е 
в съответствие с площта и типа на 
жилището: входна зона; зона сън; зона 
готвене; зона хранене; зона почивка; 
зона работа; зона хигиена; 
допълнителни зони. 

Типологийното обобщение на 
отделните видове апартаментни 
сгради за временно обитаване по 
Българското Черноморие, изведено на 
основа характера и спецификата на 
крайбрежието, историческите 
предпоставки за реализация на 
досегашните форми за временно 
обитаване по света и у нас и 
тенденциите на последните години, 
които мотивират промените в 
развитието на тези сгради като 
локализация, функция и образ, 
позволяват да се изведе по групи 
следната типологийна класификация: 
апартаментни хотели; апартаментни 
комплекси; апартаментни вилни 
селища, които са отразени с техните 
вертикални и хоризонтални 
компоненти в Таблица 1 на Фиг. 92. 

Основните типологийни компоненти на 
апартаментните сгради за временно 
обитаване в пълен състав процентно 
обобщени са: апартаментен блок – 

60-80 %; приемен блок – 2-5 %; 
хранителен/ ресторантски блок – 4-8 
%; обслужващ хранителен блок – 5-7 %; 
конферентен блок – 2-5 %; 
административен блок – 1-3 %; 
стопански блок – 3-7 %; търговско - 
магазинен блок – 1-2 %; спортно - 
рекреативен блок на открито и закрито 
– 2-8 %. 

Базов градивен елемент е 
апартаментът във всички познати 
форми, модификации и 
функционални схеми от 
еднопространственото студио с 
кухненски бокс, кътове за релакс, 
спане и санитарно - битово 
помещение до многостайно 
широкопространствено жилище със 
самостоятелни помещения за кухня, 
столова, спални, работа, релакс и т.н., 
в зависимост от проектната категория 
и реализиран лукс. 

Функционалните схеми се определят 
от типа на апартаментната 
формация, взаимообвързано с 
необходимия брой в процентно 
съотношение основни типологийни 
компоненти, съставни блокове и 
функционални единици с техните 
структурни взаимовръзки, 
взаимоотношения и развитие в 
съответствие с площта, височината на 
сградата и общите хоризонтални и 
вертикални комуникации. 

Обобщените обемно - 
пространствени и функционални 
схеми на апартаментните хотели, 
апартаментните комплекси и вилни 
селища са изведени след обстойно 
изследване на ниво общ устройствен 
проект, подробен устройствен проект, 
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идеен, технически и работен 
инвестиционен проект. 

Стремежът към вариантност в 
изведените три типа апартаментни 
формации е свързан с търсенето и 
намиране на най-ефективните 
конструктивни схеми и решения, 
гарантиращи правилния избор на 
стоманобетонна, метална, дървена 
или смесена конструкция, безгредова 
или скелетно-гредова, устойчивостта 
на сградата и интегриране на 
вертикалните и хоризонтални сградни 
инсталации, енергоефективността и 
архитектурния образ. 

В книгата са въведени два теоретико - 
приложни варианта на проектиране, 
които заедно с обобщения модел на 
апартаментна сграда са в основата 
на изведените методически насоки за 
проектиране: 

• Вариант А. Наличие на конкретни 
инвестиционни намерения: 
териториално - устройствено 
проучване; избор на имот; 
маркетингово проучване на пазара; 
проучване на работната ръка; 
проучване състоянието на 
техническата инфраструктура; 
архитектурно проучване на обекта и 
имота; съставяне на предварително и 
подробно задание за проектиране; 
изготвяне на идеен архитектурен 
проект; изготвяне на подробни 
технически и работен проект. 
• Вариант Б. Наличие на конкретен 
терен: териториално -устройствено и 
архитектурно проучване на имота; 
проучване на прилежащия регион; 
проучване на състоянието на 
техническата инфраструктура, 
необходима за обекта; маркетингово 

проучване на пазара; съставяне на 
предварително задание за 
проектиране; изготвяне на 
архитектурно предложение за 
апартаментна формация; съставяне 
на подробно задание за проектиране; 
изготвяне на идеен архитектурен 
проект; изготвяне на подробни 
технически и работен проект. 
• Обобщен модел на апартаментна 
сграда за временно обитаване: 
съобразяване с конкретните условия 
на терена; съобразяване и 
целенасочено понижаване на 
зададените градоустройствени 
параметри; създаване на обемно - 
пространствена структура; 
проектиране на оптимална и 
вариантна функционална схема; 
прецизен избор на процентно 
съотношение между отделните звена; 
избор на оптимална конструктивна 
схема; избор на енергоефективни, 
природосъобразни и времеустойчиви 
строителни материали; използване на 
енергоспестяващи технологии; 
благоустрояване и озеленяване; 
създаване на преходни интериорно - 
екстериорни пространства; създаване 
на емблематичен архитектурен образ, 
вкомпониран в прилежащата 
природна среда; осигуряване на 
многовариантност в типовете 
апартаментни единици; проектно 
осигуряване на необходимите 
апартаментни зони; създаване на 
разнообразни интериорни решения. 

Изследваните актуални проблеми в 
развитието на Българското 
Черноморие, крайградските курортни 
зони, ваканционни селища, 
апартаментните сгради и единици за 



 
ТИПОЛОГИЯ НА АПАРТАМЕНТНИТЕ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО 
КРАЙБРЕЖИЕ/книга на база на защитен през 2014 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор" 118/120 

временно обитаване са целенасочени 
към постигане на хармония във 
взаимоотношението човек – селище – 
природа, в контекста на 
апартаментните сгради за отдих, 
тяхната прилежаща среда във 
ваканционните селища и контактната 
зона селищно устройство – 
архитектура.  

Обобщените изводи в сферата на 
съвременното туристическо 
номадство, съчетаване предимствата 
на еднофамилната и апартаментна 
жилищна сграда, повишаване 
стандарта и многообразието на услуги 

и обслужване на апартаментните 
сгради за временно обитаване, 
законодателството и необходимите 
нормативни промени, управлението, 
свързано с облекчаване на проектно – 
строителните процедури и контрола и  
предприемаческата инициатива могат 
да се използват от заинтересованите 
институции на локално и национално 
ниво за постигане на по-адекватен, 
устойчив и атрактивен облик на 
Черноморския ни регион и да са 
полезни за всички прилежащи 
общности, тясно обвързани с 
туристическия сектор.  
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