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1. Въведение  

 

 Перспективите за децентрализация на градовете с оглед хармоничното развитие на 

урбанистичния процес в рамките на националната традиция и ускореното съвременно развитие. 

За нуждите на това изследване на първо място е необходимо да се изясни процесът за 

децентрализация. Той представлява система на политическо управление, при която част от 

отговорностите и правата се прехвърлят на местните органи (така понятието се разбира в тесен 

смисъл), както и в по-широк смисъл – изместване на дадено явление или феномен от центъра, 

средището към краищата- разсредоточаване.  

Предмет на изследване в дисертацията е градското развитие. А градовете от своя страна са 

крупни населени пунктове, жителите на които са заети главно в сферата на промишлеността и 

търговията, обслужването, управлението, науката и културата и обикновено са 

административни културни центрове на обкръжаващия ги район. Главният критерий в 

определението на понятието „град“ е величината, структурата и характерът на изпълняваните 

функции, Трудът дефинира проблематиката и акцентира териториално-пространствените 

проблеми в развитието на големите градове на примера на съвременното урбанистично 

развитие на гр. Дамаск. 

1.1.Актуалност, същност и значение  

Пространственото развитие на града е строго обвързано с няколко основни дейности – 

жилищни, промишлени и търговски, както и с необходимостта от тяхното синхронизиране  

посредством транспортно-комуникационната система. Могат да бъдат класифицирани 8 

отделни подсистеми, които ще бъдат определени според скоростта, с която се изменят  във 

времето, а именно от бързо към бавно: 

• Много бавни промени: транспортна система, пространствено. 

• Бавни промени: места за работа и места за живеене. 

Съвременните проблеми, свързани с кръстопътя, на който се намират градовете,  са 

многобройни. Изразяват се в огромните структурни промени, преобразуванията (промените в 

обществото, урбанистичната политика, нагласата за нова градска култура и бит) и 

същевременно в натиска на преобразуванията в регионалните структури, обезлюдяването на 

селските райони, все по-засилващия се натиск за заселване в столицата и големите градове. 

Предизвикателствата, пред които са изправени съвременните градове ни най-малко не се 

ограничават до демографските си измерения, а засягат и информационната ера и 

преобразуванията в икономиката и обществото, търсенето на ново препитание, новото 

отношение към околната среда и към териториалните ресурси. Това създава необходимост от 

нова регулационна политика от страна на държавата и обществото и професионален подход при 

решаване на проблемите на градското развитие. 

 Основни постановки. Отговор на актуалния въпрос – доколко градоустройствените 

планове съответстват на реалната потребност на съвременността и на изискванията на 

обществото. 

1.2.1. Цел – формулиране на концепция за перспективно развитие на градовете в аспекта 

на съвременното урбанистично развитие на примера на гр. Дамаск. 

1.2.2. Задачи  

От така формулираната цел произтичат следните задачи: 

1. Изясняване на основите фактори определящи характера на плановата и пространствена 

структура на големите градове. 

2. Обосноваване и разкриване на механизма на развитието, съответстващ и на 
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обществените потребности и очаквания. 

3. Формулиране на методико-планови  аспекти на пространството  развитие .  

4. Разработване на теоретично-пространствени модели за централизиран и 

децентрализиран голям град в аспекта на съвременното урбанистично развитие, с оглед 

на хармонизацията на пространствата среда. 

5. Прилагане на теоретичните модели в плановото и пространствено развитие на Дамаск. 

           

1.2.3. Предмет - Взаимовръзките, взаимоотношенията и зависимостите в 

пространственото и функционалното, в  утилитарното, в регионалните влияния и 

въздействия. 

1.2.4. Обхват  –  Класическите градски структури и новите перспективи за развитие. 

 

В труда са залегнали изследвания на класическите градски структури още от момента на 

възникването им и утвърждаването им пред тяхното вече стабилно и устойчиво състояние и 

възникналите нови типове структури като една перспектива за развитие.  В хода на изследването 

се обръща внимание както на типично структурните, така и на социалните връзки и 

взаимоотношения, като се извеждат определени параметри и се обосновават методико-

плановите перспективи за развитието на градските структури.  В частност са разгледани редица 

примери, изведени като типични (христоматийни), т.е особено внимание е обърнато на 

извеждането на класическите параметри на градската структура, с оглед обосноваване на 

перспективните концепции за развитие. 

 

1.2.5. Методи 

В зависимост от обекта на изследване са приложени аналитико синтезни методи, 

които включват анализ на: 

- Факторите, които определят градското развитие. 

- Характериските на характерни опити за децентрализация на големите 

градове. 

Синтез на: 

- Принципи на планиране и управление с оглед на обществената 

организация. 

- Модели за градско развитие. 

- Взаимодействие за практическо приложение на концепцията.   

 

1.2.6. Очаквани резултати 

Проведените изследвания формулират следните основи методико – планови аспекти:  

• Разкриване на механизми за взаимодействие. 

• Дефиниране на подходи. 

• Формулиране на концепция за перспективно развитие на градовете с отчитане на 

баланс и мяра за неотклонение от съвременните потребности на обществото. 

1.2.7. Основни понятия 

В основните понятия на труда са разгледани всички термини и понятия, свързани с предмета, 

обхвата и очакваните резултати от изследването. Разясняване на вече съществуващите три 

понятия: полицентрализация, децентрализация и деконцентрация, както и разликите между тях. 

Оформяне /приемане за нуждите на изследването / на ново понятие- „децентраполизъм“. В труда 

е възприет както принципа на контекстуализма , така и на концептуализма – свързан с основните 

идеи на редица съвременни автори и практици в областта на устройствената практика, както в 

чужбина, така и в Р. България. 
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      1.2.8.   Теза и хипотеза 

Основна теза на Изследователския Труд е убеждението, основаващо се на определен опит 

доказващ перспективите за развитието на големите градове които трябва да се търсят в 

комплексния анализ на решенията, съвременното донякъде стихийно развитие на повечето 

градове и на повтарящите се решения на проектиране и управление в цялостен аспект  като се 

отчетат класическите постулати и съвременните постановки на общата методология . 

Хипотезата на Автора в това отношение е ,че само съпоставимостта ще подскаже общия път на 

развитие и самата мяра за неотклонение при проектирането и въобще при вземането на 

генерални решения в развитието на градска среда. 

2. Глава първа  Основни фактори, определящи характера на плановата и 

пространствена структура на големите градове. 

В глава първа са разгледани се основните фактори като природни, антропогенни и 

съвременните аспекти свързани с ново планиране в основа на модернизация, и те са:  

2.1.Природни фактори.  

Релеф на терена, наличие на  природни елементи и др. Които играят важна роля при избора на 

локация на градовете, както във миналото, така и в наши дни. 

2.2. Антропогенни фактори.  

Културно-исторически дадености, планова и пространствена структура, главна улична мрежа, 

зелена система, социална и техническа инфраструктура и др. 

2.3. Съвременните възможности на  технологиите.  

За значително разделяне на производството и обитаването, както и нарастващите изисквания 

на екологията в  големите градове, както е влияние на глаболизация.  

2.4. Развитие на големите градове.  

2.4.1. Периодизация 

Повечето изследователи поставят периодизацията на развитие на големите градове в три 

характерни исторически епохи: 

• Доиндустриална епоха.  Градът – черупка. 

• Индустриална епоха.  Градът – машина. 

• Постиндустриална епоха.  Градът – организъм. 

Градовете играят съществена роля в развитието на обществото. Промените в социалното 

статукво,  демографската структура, културния мироглед и икономическите фактори влияят 

директно или индиректно върху градовете и неурбанизираната среда и демографската 

структура. Един от най-важните фактори, който определя явлението и формулира населени 

места, е икономическият параметър. В  резултат на тези параметри се виждат „разширяващи се 

градове“, или „свиващи се градове“, а това е всъщност  в резултат на процес на централизация. 

Някои от техните особености са: 

• специфика;  

• национална идентичност и традиция 

• уникалност; 

2.5. Градове - структурни форми, структура и потенциал 

В труда разглежда се структурни трансформации – генезис, както и етапи на развитие. 

Основните структури и класификациите, които играят главна роля по отношение на по-късната 

посока на развитие: 

• Компактна структура. 

• Некомпактна (разчленена, разпръсната) структура. 

• Линеарна структура. 
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2.5.4. Ново планиране 

 Новото планиране вече се основава на развитието на градовете и районите успоредно 

със заплахите и  предизвикателствата  на  глобализацията,  демографските промени, 

климатичните промени и енергийната зависимост. Две десетилетия след Световния форум в 

Рио де Жанейро, акцентът в глобалните и регионални документи е изместен върху 

управлението на риска от увеличаващия се брой природни бедствия, на основата на 

интегрирания и адаптивен подход за опазване на населението и на основните териториални 

ресурси – земята, водата, горите, подземните богатства. 

Светът е изправен пред проблема на нарастващото градско население в множество страни по 

света. В основата на тази коренна трансформация са икономиите от мащаба, които правят 

концентрираните градски центрове по-продуктивни. Тази подобрена продуктивност 

благодарение на урбанизацията вече донесе значителен икономически ръст и драстично намали 

бедността в страни като Китай. Разрастването на градовете има потенциал за още по-голям ръст 

и намаление на бедността в много от развиващите се страни, сочи доклад на McKinsey Global 

Institute (MGI). Въпреки това вече се забелязват случаи, в които темповете на растеж на някои 

от големите градове по света започват да се забавят. Наред с това, повишената сложност на 

големия мащаб може да предизвика значителни трудности в управлението. На практика 

разрастването на повечето градски центрове е ограничено от неспособността да се управлява 

техния ръст по начин, който увеличава възможностите и понижава разходите. Големите градски 

центрове са много сложни структури, които изискват среда, свързана с дългосрочно планиране 

и изключителни управленски способности. Много градски власти просто не са готови да се 

справят с темповете, с които тяхното население се увеличава. Вече има множество примери за 

неефективно работещи градове в Африка, Азия и Латинска Америка. Без умело управление 

градовете се превръщат в центрове на упадък, задръстване, престъпност, безразборно 

разрастване, гета и замърсяване. 

Изводи: 

Анализът на действителността води до промяна на възгледите за града и пространственото му 

развитие. Преценява се, че съвременното развитие на града не е равномерно, постепенно и 

непрекъснато, като цяло не е линейно, планомерно и предсказуемо, каквото е разбирането на 

модернизма. Осъзнава се: че съвременният град е в процес на непрекъснато изменение, като 

естественото развитие протича отдолу нагоре, от частите към цялото, а не обратно; че градът е 

комплексна система, която може сама, без планиране да се адаптира към промените; че в 

периоди на основна, цивилизационна промяна процесите са водещи, а устройството е резултат 

от промените в процесите, части или обекти, което става по предварително определени правила 

в процеса на формиране. Те смятат, че интервенциите в градската тъкан трябва да бъдат малки 

по размер и добре обмислени, защото ефекта от тях трудно може да бъде предвиден. Съгласно 

теориите за комплексността комплексните системи са чувствителни към малки въздействия, 

които могат да предизвикат големи промени в системата. 

В действителност постмодерното градско развитие  е отрицание на постулатите на модернизма. 

Бъдещето става непредвидимо и неуправляемо. Териториално-пространственото развитие на 

града придобива белези на хаотичност, приближавайки се до естественото развитие без градско 

планиране. Към това се добавя и възгледа на деконструктивизма за деконтекстуализация на 

града, според който отделните градски подсистеми функционират и се развиват по свои 

закономерности, а градът не е единно цяло на основата на материално-пространствената 

структура. 

Когато говорим за система на развитие в национален обхват, говорим за балансираност в 

развитието на цялостта по равнища. Особено внимание трябва да се обърне на главните 

фактори: 

• Развитието на пазарната икономика и поставянето на градовете в конкурентни 

условия; 
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• Процесите на интеграцията, засилване на транснационалните връзки и възприемането 

на критерии и изисквания за качеството на градската среда; 

• Развитието на информационните технологии и произтичащата от това глобализация 

и децентрализация на селищната мрежа, в резултат на промяната на начина на живот и 

устройството на жизнената среда; 

• Демократизацията на обществения живот, засилване на значението на гражданското 

общество, както и появата на нови „актьори“ – фактори в градското развитие; 

• Екологизацията и императивното изискване за устойчиво развитие на селищните 

общности. 

• Пазарното стопанство и развитието на града,  две сфери на управление – бюджетна и 

пазарна. 

2.6. Основни проблеми в развитието на системата за градска среда. 

В основание на разглеждане на факторите в Труда и проучване на примери от градове,    

се открива, че теоретичен аспект в*„екистичната концепция на Доксиадис“ е доминираща, 

защото се основава на взаимодействието между Човека и Природата, и защото е близка до 

нашите теоретични постановки и  има ясен системно-структурен характер. Тя визира основни 

аспекти равнища на това взаимодействие, които нямат йерархичен порядък, а имат отношение 

към фундаменталните категории време, функция и пространство, форма. Тази концепция 

включва следните елементи които са в  непрекъснати връзки: 

• Природата (Nature)  

• Човека  (Man)   

• Социума (Society)  

• Черупките  (Shells)  –  сградите  и  различните  съоръжения,  които хората 

конструират и  строят,  за  да  удовлетворят  своите  потребности; 

• Мрежите (Networks) – всички видове транспортни, телекомуникационни, електронни 

и снабдителни системи.  

Проблемите са в резултата на прекъснатите връзки между по-горе изброените елементи и 

липсата на баланс между тях.     

Взаимодействието между  тези пет базови елемента може да се разглежда в контекста на 

пет базови дисциплини: 

• Социалните системи. 

• Политическите системи. 

• Икономическите системи. 

• Технологическите системи. 

• Културните системи. 

В големите градове се вижда ясна структура, която може да се определи по следния 

начин: 

• Централно разположено ядро на общественото обслужване и/или зона труд, с периферия 

от единици, разпределени на зони за обитаване и зони за рекреация. 

• Преобладаващо приложение на радиално-кръгова улична мрежа. 

• Основен недостатък е ограничеността на развитие на селищния център, в следствие на 

което се получава отдалеченост на новоразвиващите се зони в периферията. 

• Предложение „Доксиадис“ за нарастване на селища с компактна структура. 

Общото в структурата на градовете, които имат историческо предназначение е: 

1) историческо ядро; 2) вътрешен град, (урбанизирана градска територия);  

 
* наука за формирането и еволюцията на различни видове населени места. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE
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3) развиващи се райони; 4) структурообразуващи природни клинове;  

5) главни градски центрове; 6) главни артерии в урбанизираната градска среда;  

7) планировъчни оси на развиващите се райони; 8) граници на града;  

9) граници на изменение на пространствената структура. 

Също така са определя следните функционални структури: 

-Централни зони за разполагане на обекти на общоградското обществено обслужване 

(първоначално започват да се обособяват в големите и много големите градове). 

- обитаване – жилищни зони около центъра; 

-производство – промишлено-производствени зони; 

-складиране – складово-логистични зони; 

-транспорт – транспортно-комуникационни зони и линейни трасета около града, далеч от 

центъра, с разположение на природните фактори; 

-отдих – зони за рекреация; 

-субективна намеса и стихийно развитие на града – непрекъснат процес;  

-цикълът „реалност- проблем- идентификация на проблема- задание за планиране-

проектиране- реализация- нова реалност- нов проблем…“ ;  

-мониторинг и управление на развитието на града и плановите въздействия върху него; 

- Интердисциплинарен характер на дейността на проучване, планиране, реализация и 

мониторинг. 

3. Глава Втора  Предимства и недостатъци на характерни опити за децентрализация на 

големи градове 

В Глава Втора са разгледани примери от световната практика, които показват развитие в 

градската структура чрез приложени принципи за техното децентрализиране . 

Погледат на Автора е посочен само върху характера на градската структура и резултатите от 

процеса на  децентрализация и са разгледани по големина градове (виж фиг. 20, 21, 23, 38 и 44).    
3.1. Големи градове с компактен гъсто застроен исторически център и значими хаотично 

изградени предградия – Париж) 

  
Фиг.20 Структурата на Париж като едно композиционно цяло. Източник: Pierre Merlin, Francoise Choay, 

Dictionaire de l’urbanisme et de  l’amenagement, Paris, PUF. 

Процесът на взаимодействие център - периферия е основен и повтарящ се елемент в 

световната система. В хилядолетния цивилизационен процес се редуват периоди на 

„концентрация“. 

Същината на реконструкцията на Париж се състои в радикалното прокарване на широки 

булеварди, които реорганизират хаотично застроения до тогава град в осова схема, със 

звездообразна и елиптична структура.Структурата на Париж като едно композиционно цяло 

(фиг.20). 
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3.2. Големи градове с кръгово разположени около тях малки градове-спътници-Лондон 

Фиг.21. Спътникова снимка на централен              Фиг.22. Сателитни градове покрай Лондон 

Лондон с р. Темза и паркове. Източник: http://gallery.spotimage.com/product_info.php?products_id=1005 

Основна географска черта на лондонския градски пейзаж е плавателната река Темза, която 

преминава през града от северозапад на изток с няколко големи завоя и го разделя 

приблизително на 2 части (северна и южна), като историческият център и повечето 

забележителности се намират на северния бряг. Темза преди години е била много по-широка и 

по-дълбока река. При прилив е имала до 5 пъти по-голяма от сегашната си ширина(фиг.21,и 22). 

3.3.Големи градове , планирани със система от главни, вторични и третични обслужващи 

центровете - Виена 

Виена оградена с монументални сгради, паметници и паркове“. Това включва средновековния 

център, издигнат върху римско селище, основните барокови сгради с техните оси,  и  сградата  

Gründerzeit,  датираща  от  началото  на  модерния  период (фигури 23 и 24). Счита се, че общата 

градоустройствена структура на Виена с околовръстния път е доста сходна с тази на София. 

 

Фиг.23 Околовръстният  път, гр. Виена                 Фиг.24  Въздушна снимка на Виена 
Източник: Schorske, Carl –Viena, fim de século. 

http://gallery.spotimage.com/product_info.php?products_id=1005
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0
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3.4.Друга група опити, Примери от големите градове от Близкия изток 

• Ситуацията  

Днешната ситуацията в арабския свят може да бъде разгледана според следните критерии :   

- Идеологически измерения. 

- Политически измерения. 

- Икономически измерения. 

- Културни измерения. 

- Екологични измерения. 

Тя може да се обощи като се групират страните според сходствата в развитието: 

o Преобразуване на обществената система (Мароко, Тунис, Алжир, Египет)(фиг. 26); 

o Гражданска война с интервенти и силна миграция, поради липса на сигурност (Сирия , 

Йемен); 

o Следвоенна ситуация, липса на силно управление (Ирак); 

o Петролните монархии  със силна наследствена власт (Арабският полуостров).                  

 

 

Фиг.26.  Картографско разположение за незаконно построените гета. Източник: Mike Davis, Planet of 

Slums, (ISBN 978-2-7071-4915-2), p. 31 

3.4.1. Страни с потенциал и ресурси, Саудитска Арабия-Рияд (фиг.30). 

 

Фиг. 30 Градски растеж на гр. Ал-Рияд. Източник: https://www.rcrc.gov.sa/ar/magazine_topic/006630 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Davis_%28scholar%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:BookSources/9782707149152
http://bg.wikipedia.org/wiki/Саудитска_Арабия
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Философията на структурното сглобяване на принципа на класическия градоустройствен план 

на центъра. С вземано връзка с прилежащата му територия(фиг.30).  

Структурата на плана взема под внимание важни пунктове, които се свеждат до: 

Наличие на функционална взаимовръзка между човешките дейности и нейното отражение 

върху използването на земята; 

Отражение на климата от гледна точка на следваните принципи на градското планиране; 

Естетическата и функционалната страна, които се въплъщават в положителното 

взаимодействие между човека и средата; 

Въплъщение на арабо-мюсюлманската мисъл в спазването на размерите, относно обемно – 

пространствена структура.  

3.4.2. Преобразуване на обществената система (Египет-Кайро)(фиг. 32).               
• Централизиране на всички дейности, администрация, търговия и обслужване. 

• Безработица. 

• Постоянен затруднен трафик. 

• Градска деформация. 

• Разпространение на бедни квартали. 

• Замърсяване. 

• Сближаване на квартали за сметка на зелени площи върху пространството на града. 

• Загрозяване на естетическия облик на града. 

 
Фиг. 32 Общ устройствен план на град Кайро. Източник: Dr. Abu alghazal, Alsaad, Dr. alsubeh, Hisham, 

Dr. Mohy aldeen, Ismial. Cairo urban development (problems and solutions). 2012г., p.5 

3.4.3. Своеобразна гражданска война с интервенти и силна миграция, поради липса на 

сигурност. гр. Дамаск-Сирия (фиг.37и 38). 

Сегашното състояние на градоустройствената среда в Дамаск 

Смята се, че броят на незаконните жилища през осемдесетте години в Мароко е около 35% от 

новите жилища, в Тунис – 40%, в Дамаск около 60%, в Кайро 75%. Застроените гета заемат 

селскостопанските земи около града и се разрастват. От тези данни може да се направи оценка 

на проблема. Основната цел на проучването е в зависимост от физическите и икономическите 

ресурси на региона, да бъде предприето всеобхватно икономическо планиране и реставрация на 

паметниците на града в рамките на наличния потенциал. Изследването на съвременното 

състояние на градската среда показва особено належащата градоустройствената намеса в 

посочените зони, в които е Централната градската ос, която проектът третира. Той e с посока от 

стария град Дамаск към новия градски център. В момента има няколко единични високи над 10 

етажа сгради, както и незаконни, частично разрушени или без особена архитектурна стойност, 

сгради. Зоната е особено подходяща за реализиране на културни, жилищно-търговски, хотелски 

комплекси и др. 
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Фиг. 37 Модели на гр. Дамаск от римския период и гръцкия период до ислямския период. 
източник: Аgafri, А., Urban Planning of Damascus during centuries, 2012. 

 
Фиг. 38 Модели на гр. Дамаск от период Османският период и Френския период  

1. Османският период 1860-1910 г.; 

2. Част от схема на френския арх. Данжйе в центъра на гр. Дамаск, 1936 г.; 

3.Схемата на френския арх. Ейкошар, гр. Дамаск, 1968 г. източник: Аgafri, А., Urban Planning of 

Damascus during centuries, 2012. 



   

    14  

3.4.4. Следвоенна ситуация, липса на силно управление Ирак-Багдад (фиг.44). 

 

Фиг. 44 План на развитие  на град Багдад от 1984  до 2015 г., поставен от   японската 

фирма(JCCF), но спрян през 1990 г. поради войната. източник: Al-Mulla Hwaish, 

Akeel  Modern architecture in Iraq - comparative analysis in architecture and planning . 

3.5. Обобщен анализ на структурно-функционалното развитие на големите градове-

предпоставки за криза в национален аспект.     

От гореспоменатите примери става ясно, че проблемите на тези градове са до известна степен 

сходни и представляват пречка пред развитието им. Те могат да се обобщят по следния начин: -

В страни, където хората живеят в сигурност и стабилност като Египет, Тунис, Алжир, Мароко 

се наблюдава увеличаване на броя на населението и натиск върху центъра. 

В държави, навлезли в хаос, породен от наложената им гражданска война, като Сирия и Йемен, 

сигурността си е отишла, и те продължават да страдат от минали градоустройствени проблеми 
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и сега. Затова остава само да се очаква, за да поемат отново по пътя към градското развитие и 

отново да се предначертае бъдещ устойчив план за центровете им. 

-Петролните монархии, които чак сега започват да чертаят устройствената политика на 

градовете си, за да посрещнат работната ръка, от която отчаяно се нуждаят и която по брой  

достига този на местното население, променят плановете си. Осъзнавайки проблемите си, 

нараства и стремежът им да се превърнат в точка, привличаща целия свят и център на 

международния бизнес. Също така се наблюдава появата на нови градове, които разчитат на 

съвременни технологии като Масдар Сити. 

   

Изводи: 

Проблемите, както в минало и настояще остават общи между тези държави:  

• Продължава отсъствието на децентрализирана политика в развитието на градовете; 

• Не се подготвят дългосрочни градоустройствени изследвания и отсъства настояща 

политика; 

• Липсва участието на местните общински органи на всяка отделна област в развитието 

на градовете. 

• Европа и Америка 

Глобализацията е процес, който рязко ускорява динамиката и сложността на всички процеси и 

прави социалните системи силно нестабилни. (фиг.45) 

 

Фиг. 45 Схема на взаимовръзките на човешката активното с компонентите на средата. Източник: 

Дончев,В., Глобализациия и Урбанизация, Концепцията ПУЛСАР. Годишник. Уасг.2014 

4. Глава Трета Методико-планови аспекти на градското развитие – класически 

постановки и съвременни схващания 

4.1. Съвременно развитие и формиране на устойчива градска среда.  Принципи за 

планиране и управление с оглед на обществената организация 

4.2. Класически похвати 

 

В основата на метода именно с произвеждането на конкретни проекти – „протообрази“ и 
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модели на обектите в тях. Те се основават на 3 фази: 

• Първа фаза – проучване. 

• Втора фаза – решение. 

• Трета фаза – прилагане. 

 
4.3. Нови търсения за динамична градска среда 

 

Модернизацията на градската среда се осъществява в повечето случаи чрез конкурси, с 

участване на обществото, дебати или гласуване на жителите на обекта. Днес въпросът за 

усвояването на града и за условията на създаване на градските пространства си остава едно от 

големите предизвикателства на нашето време. 

 

4.4. Ограничаване на териториалния ръст 

 

От практическа гледна точка не може да се ограничава териториалният ръст,  без да се вземат 

мерки, които да осигуряват и ограничават този ръст в негативна посока, чрез метод на 

децентрализация и изграждане на нови отношения между различните равнища  и балансирано 

развитие на градовете. Позитивната нагласа се осъществява чрез стратегия и перспективи за 

развитие на градска структура и в национален мащаб. Следователно, приложението на 

Доксиадис и други урбанисти по градската структура са основни насоки в териториалния ръст 

на градовете, комуникацията и развитието на градската структура. 

 
4.5. Планови аспекти 

 

На базата на проведените изследвания ще представя хода на развитие на градското планиране в 

10 основни схеми: (фиг.51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, и 60). 

 

 
Фиг.51  Схема град – градина на Ебенезър Хауърд. Източник: Diagram No.7 (Ebenezer Howard, To-morrow: A 

Peaceful Path to Real Reform.) London: Swan Sonnenschein & Co., Ltd., 1898. 

  
Фиг.52  Схема  „Лъчезарният град“ на Льо Корбюзие, Източник: Merin, Gili (11 August 2013). "AD 

Classics: Ville Radieuse / Le Corbusier". 

http://www.archdaily.com/411878/ad-classics-ville-radieuse-le-corbusier/
http://www.archdaily.com/411878/ad-classics-ville-radieuse-le-corbusier/
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Фиг.53  Схема  „Broadacre“ на Франк Лойд Райт, Източник: Pimlott, Mark. "Frank Lloyd Wright & 

Broadacre City". 

 
Фиг.54  Схема улична мрежа на Сан Франциско, Източник: Britton & Rey, Map of San Francisco, 1852. 

 
Фиг.56  Схема Пресечените линии, Източник: The Rural-to-Urban Transect / Center for Applied Transect 

Studies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.55  Схема Огромен регионализъм „Мегариджън, Източник: Gottmann, J. 

Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States 1961. 

http://www.artdesigncafe.com/Frank-Lloyd-Wright-2007-1
http://www.artdesigncafe.com/Frank-Lloyd-Wright-2007-1
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Фиг.57  Схема Принципът  на прибирането Източник: Final Report of the New York City Commission on 

Building Districts and Resolutions, 1916. 

 
Фиг.58  Картата на „Нули“, , Източник: http://nolli.uoregon.edu. 

 
Фиг.59  Схема психогеография, Източник: Kevin Lynch (1960): The Image of the City, Cambridge: MIT Press, 

p. 24. 

 

Фиг.60  Схема Хокей стик, Източник: Mann, Michael E.; Bradley, Raymond S.; Hughes, Malcolm K. 

Geophysical Research Letters, 26 (1999). 

http://nolli.uoregon.edu/
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Изводи 

Устойчивата градска среда е една стратегия и цел за концепция (съвременно развитие), 

която осигурява устойчиво развитие с поглед към бъдещо. В този смисъл стратегическото 

планиране, което да определи трайна, водеща идея за града и неговото бъдещо устройствено 

развитие, както и планиране на градската структура с определяне на структурните обекти, които 

общината следва да реализира, е повече от стратегия и се основава на следните насоки: 

• Интегрирано обновяване на градската среда; 

• Изграждане; 

• Опазване на идентичността (историческо, традиционно, специално значение, и т.н.); 

• Благоустрояване; 

• Изменение (функционално, пространствено и т.н); 

• Децентрализация, полицентризъм и деконцетрация - водеща идея на ЕС. 

Национални доктрини: 

• Стимулиране на развитието на полицентрична мрежа от градове-центрове 

(урбанистични центрове); 

• Подобряване качеството на урбанизираната среда в населените места, опорни 

центрове на полицентричната мрежа, чрез интегрирано възстановяване и развитие; 

• Създаване на условия за икономически растеж чрез стимулиране на алтернативна 

заетост и развиване на нови умения и знания, свързани с местните ресурси и 

потребности; 

• Развитие на системата от качествени социални, здравни, образователни и културни 

услуги на принципа на равнопоставеността; 

• Реконструкция на транспортната, електорнно-съобщителната и инженерно- 

техническата инфраструктура за подобряване на мобилността, комуникативността и 

достъпа до услуги; 

• Разкриване потенциала на малките населени места с характерни природни и 

културни ценности и използването му като стимулатор на икономическото развитие. 

 

5. Глава Четвърта.- Теоретични пространствени модели на централизиран и 

децентрализиран голям град в аспекта на съвременното урбанистично развитие. 

 
5.1. Модел на централизиран град / класически/(фиг. 61). 

Нивата на градовете се определят от броя на населението, гъстотата и демогравските аспекти. 

Столицата като град от първо ниво е смятана винаги за магнитна точка и по този начинс е 

характеризира с по-високи темпове на населението, в резултат на този факт, се наблюдават 

проблеми в градската среда, която е в постоянен растеж, както повечето столици света. 

Общият модел на столиците е следният: 

 
1. Централна градска част (интензивна зона). 

2. Вътрешен град (интензивна зона). 

3. Периферен град. 

4. Около градски район. 
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Фиг.61. Модел на централизиран град / класически/. Източник: Авторов 

5.2. Модел за перспективно развитие на децентрализацията на големите градове в 

национален контекст 

5.2.1. Общи постановки . Значимост 

Представени са по нов начин основните принципи на града: 

• Градовете трябва да се простират върху земя с площ от 1 акър (1-40 акра площ). 

• Съобразява се с рамките на съществуващите общински план и система за разпределение 

на земята. 

• Претоварването на трафика ще бъде олекотено, като населените територии се 

разпространят из цялата провинция. 

• Индивидуални семейни стопанства, които да посрещат основните нужди на 

семействата. 

• Децентрализирано управление и културни дейности. 

• Градска администрация чрез радиовръзка. 

• Главният изпълнителен директор на децентрализирания град трябва да бъде неговият 

архитект, човекът, който  е най-добре подготвен  да види, че сградите и обитателите им 

са в хармония. 

 
1.2.4. Концепция за перспективно развитие на столицата. 

Основната концепция за децентрализация е изграждане на мулти-магнитни центрове с 

връзки с основния център по такъв начин, че да имат обща характеристика на основния 

център с определени функции. Тези функции са сходни с функциите на основния 

център и с течение на времето стават подобни на него(фиг. 62). Това е един 

непрекъснат процес, който протича едновременно с урбанистичния процес (фиг.63). 
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Фиг.62. Процес на концепцията. Източник: Brutzkus, Е. Centralized versus Decentralized Pattern of Urbanization in 

Developing Countries: An Attempt to Elucidate a Guideline Principle. 

  

Фиг.63. Концепция за децентрализирана урбанизация. Източник: Авторов 

5.3. Модели на Децентрализция в градовете . 

5.3.1 Модел на Децентрализиран град / модерен/ (фиг. 66). 

Първо ниво – Столицата –център с континентално значение в националната територия. 

Второ ниво – Големи градове – центрове с национално значение  в територията на районите.  

Трето ниво – Средни градове – центрове с регионално значение на територията на областите. 

Четвърто ниво – Малки градове с микрорегионално значение  в територията на групи 

общини . 

Пето ниво – Много малки градове и села, центрове на общини. 

 

Нивата на градовете се определят от броя на населението, гъстотата и демогравските аспекти. 

Столицата като град от първо ниво е смятана винаги за магнитна точка и по този начинс е 

характеризира с по-високи темпове на населението, в резултат на този факт, се наблюдават 

проблеми в градската среда, която е в постоянен растеж, както повечето столици света. 

Общият модел на столиците с принципа за децентрализация  е следният: 

 

• Централна градска част (зона за освобождаване ). 

• Вътрешен град (зона за освобождаване-озеленяване). 

• Периферен град (зона за изграждане на обслужващи центрове 1 ниво). 

• Околоградски райони (зона за изграждане на обслужващи центрове 2 и 3 ниво). 
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Фиг.66.Модел на децентрализация-полицентрализация Източник: Авторов 

 

5.3.2. Модел на дистрибутивен град / постмодерен/(фиг. 67). 

 

 

Фиг.67. Модел на децентрализация-деконцентрация Източник: Авторов 

В Модела за децентрализация- деконцентрация е основната операция и се определя от факта, че 

проблемите на Столица не могат да се решат без изграждане на нова столица като магнитна 
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точка на определени функции и населението от старата столицата и по този начин да се намали 

натиска върху столицата в последователни посоки: 

1. Изграждане на нова столица (нов град) по стратегическата ос на столицата. 

2. Изграждането на нов център с мнобройни дейности и услуги според нормите за опазване 

на околната среда и устойчиво развитие, свързан с центровете от второ ниво, които са с 

ограничени функции (жилищни, административни и здравни), както и на нова концепция 

за бъдещо развитие чрез план, подложен на изследвания, е от изключителна важност. 

Този модел наподобява модела „Град градина“ на Ебенезер Хауърд, който се основава на 

изграждането на централно „ядро“ с шест, контактуващи с него, по-малки структури. 

Всяка една единица от цялостната визия на града може да бъде разглеждана като 

„вторичен градски център“ с изявена  специфичност на дейностите. Всеки един от 

седемте градски центъра е заобиколен от „канал“, който ги свързва със съседните, както 

и с централната структурообразуваща единица, което позволява взаимообвързаност и 

синхронизация на отделните територии и дейностите, намиращи се в тях. 

Децентрализация и развитие на столицата. 

Що се отнася до децентрализацията и развитието на столицата, те работят в насока 

продължаване на развитието на основната столица и административната ѝ структура чрез 

децентрализация на административната структура на всичките ѝ нива и изграждане на центрове 

от второ ниво, както и заличаване на гетата и замърсяването, за да се превърне столицата в 

културен, политически, исторически, екологичен и цивилизован град. Концепцията за 

децентрализация- деконцентрация представлява своеобразно прехвърляне на задачи от високо 

към по-ниско ниво. 

Възможни пространствени и функционални ограничители. 

В йерархичната структура на града се наблюдават три нива на обществено обслужване: 

• Главен градски център – I ; 

• Комплексни обслужващи центрове – II ниво ; 

• Комплексни обслужващи центрове – III ниво. 
5.4. Авторов комплексен модел за градско развитие .(виж фиг. 72). 

 

Авторовият модел е създаден през призмата на новите схващания  за съответствието и 

ограниченията  в градското развитие и цялостната градска среда; 

• Проучването и анализирането на миналото и настоящото състояние на съответния субект

 включва следните проучвания: 

➢ Демографски, статистически, социологически проучвания; 

➢ Екологични предпоставки; 

➢ Видовете строителство – промишлено, жилищно, селскостопанско, административно, 

обществено,  оценка на всички видове; 

➢ Исторически етапи в пространственото развитие на града до момента на проучванията; 

➢ Икономическо състояние; 

➢ Културно-историческо наследство; 

➢ Функционални подсистеми: местоположение, териториален обхват; 

➢ Комуникации, транспорт и улична мрежа, състоянието на транспорта, задръстване ; 

➢ Техническа инфраструктура и градско стопанство; 

От тези аналитични етапи  на проучване се изготвя анализ в две посоки: 

➢ Позитивна         опазване и развитие  

➢ Негативна         формулиране на проблематиката. 
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Фиг.72. Комплексен модел за градско развитие. Източник: Авторов 
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5.5.  Концепция за перспективно развитие на големите градове в регонален и национален 

контекст 

5.5.1 Метододически аспект на измерване 

Големите градове, според концепцията за децентрализаця, се разглеждат като столицата на 

областта и в нейната основа влияят следните фактори: 

- Субурбанизация, когато става въпрос за растящите проблеми с движението и с 

унищожаването на природните пейзажи и природните ресурси. 

- Демографският потенциал на селата, които са били източник за миграция към градовете. 

За децентрализирана полицентрична система са приети следните дефиниции: 

• Агломерационно ядро - град–център с пространствено приобщени към него съседни 

населени места и други обекти в обща непрекъсната пространствена система. 

• Агломерационен ареал - активната част от територията на общината или на групата 

общини, в която се осъществяват интензивни функционални връзки между града-

център и други населени места и обекти. 

Административната децентрализация действа според  тези  дефиниции като е необходимо, 

както и за столицата, общият устройствен план да се разработва в обхвата на групата общини, 

а не само в общината на големия град, в съответствие с който в определените зони за 

въздействие да се реализират проекти, подготвени за бъдещо развитие и за обединяване на 

ресурсите за стимулиране на социално-икономическото развитие и постигане на синергичен 

ефект. 

➢ Завършени и нови перспективни структури; 

Според перспективното развитие на големите градове в регионален и национален контекст с 

оглед на концепцията за децентрализирана полицентрична система  се предвиждат следните 

основни нива: 

- Първо ниво- Макро-континентален мащаб- обхваща глобалните икономически и 

интеграционни зони. 

- Второ ниво- Месо-в рамките на метрополни региони и градски клъстер. 

- Трето ниво- Микро-регионален и градски мащаб- обхваща функционалните градски райони. 

- Четвърто ниво- Град -обхваща градските центрове подсектори. 

- Пето ниво- Монолокално – обхваща околоградски райони и селища. 

➢ Примерни постановки за градско развитие 

Нивата на връзките помежду им след измерване в национален мащаб се влияят от следните 

фактори: 

• Непрекъсната градска структура; 

• Прекъсната градска структура; 

• Индустриални или търговски площи; 

• Пътища и железопътна мрежа и прилежащата им площ; 

• Райони на пристанища; 

• Летища; 

• Строителни площадки; 

• Зелени градски площи; 

• Съоръжения за спорт и отдих. 

➢ Регионално ниво, пример: Споделяне на оборудване за подобряване на 

инфраструктурата, труда и контрол на пазара (фиг. 68).  

➢ Национално ниво, пример: Изграждане на тематични и съвместни проекти, действия, 

стратегии, обмен на студенти. 
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Фиг.68 Схематичен модел за взаимовръзките на национално и регионално ниво. Източник: Авторов 

5.5.2. Концепция за децентрализация в рамките на дълговременна държавна 

устройствена стратегия 

➢ Управленски механизми и рационални приложения 

➢ Три вида инструменти могат да бъдат отнесени до политиките за полицентрично 

развитие (фиг. 69).  

 
Фиг.69. Таблица категориите инструменти. Източник: ESPON 1.1.1 (2004), Final Report, Fig. 9.1, p. 240. 

Както е показано на таблицата, ние правим разлика между:  

1- Инструменти с пространствено изпълнение; 

2- Инструменти с непространствено изпълнение; 

3- Инструменти за стратегическо планиране. 

 

Инструменти за пространствено изпълнение: 

• Инвестиционни програми. 

• Ограничение за ползване на земя (зониране). 

• Налагане на данъци според местоположението. 

• Преместване на (национални) административни представителства. 

• Спогодби, договори и споразумения. 

• Инфраструктурно развитие. 

• Създаване на сътрудничества и партньорства. 

• Подход, базиращ се на проекти. 
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• Териториални планове за действие. 

• Предоставяне на минимума услуги от общ икономически интерес. 

• Териториално развитие, мониторинг система. 

Инструменти за непространствено изпълнение. 

• Административна реформа; 

• Бюджетно регулиране; 

• Финансиране; 

Инструменти за стратегическо планиране (фиг. 70): 

• Пространствена визия. 

• Регионална стратегия за икономическо развитие. 

• Указания за планиране. 

• Субект на политика. 

• Хоризонтални координационни механизми. 

• Вертикални координационни механизми.

 
Фиг.70.  сътрудничество и потоци. Източник: Авторов. 

Изводи: 

Модел за децентралзация- полицентрализъм  има много възможности за приложение в 

съответствие с конкретната урбанистична методика и практика : 

1. Вземане в предвид положението на всеки район и изследването му от гледна точка на 

околната среда, социалната среда и икономиката. 

2. Опира се на класическите инструменти за развитие, но чрез съвременен и дългосрочен 

метод. 

3. В унисон с урбанистичния процеси регулира връзката между отделните части на града, 

от една страна и връзката между градовете, от друга. 

4. Опира се на мрежата на полицентрализма в развиващите се отношения на всички нива. 

5. Върви рамо до рамо с еволюцията на технологиите и я счита за свой инструмент за 

връзка между нивата. 

6. Тя представлява инструментите за организация на функциите и административните, 

финансовите и социалните връзки. 

7. Улеснява участието на гражданите в процеса на организация, с което се постига бързо 

откриване на организационните проблеми. 

8. Спазва принципите за опазване на околната среда, допринася за опазването на 

историческите местности, като ги определя като важни локации за целевите райони за 

развитие. 
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Глава пета Приложение на теоретичните модели в плановото и 

пространствено развитие на Дамаск. 
6.1.  Методически и  планови аспекти на градското развитие – гр. Дамаск. 

Изследването на съвременното състояние в градска среда показва належащата 

градоустройствената намеса в посочените зони, в които е Централната градската ос, която 

проектът третира. Той e с посока от стария град Дамаск към новия градски център. В момента 

има няколко единични високи над 10 етажни сгради, както и незаконни, частично разрушени 

или без особена архитектурна стойност, сгради. Зоната е особено подходяща за реализиране на 

културни, жилищно-търговски, хотелски комплекси и др. 

 

Авторовият модел е създаден през призмата на новите схващания  за съответствието и 

ограниченията  в градското развитие и цялостната градска среда, посредством  проучването и 

анализирането на миналото и настоящото състояние на съответния субект включва следните 

проучвания за приложимостта в Дамаск : 

➢ Демографски, статистически, социологически проучвания; 

➢ Екологични предпоставки; 

➢ Видовете строителство – промишлено, жилищно, селскостопанско, административно, 

обществено,  оценка на всички видове; 

➢ Исторически етапи в пространственото развитие на града до момента на проучванията; 

➢ Икономическо състояние; 

➢ Културно-историческо наследство; 

➢ Функционални подсистеми: местоположение, териториален обхват; 

➢ Комуникации, транспорт и улична мрежа, състоянието на транспорта, задръстване ; 

➢ Техническа инфраструктура и градско стопанство; 

От тези аналитични етапи  на проучване се изготвя анализ в две посоки: 

➢ Позитивна         опазване и развитие  

➢ Негативна         формулиране на проблематиката. 
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6.2. Възможности за приложение при свободния пазар 
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Възможностите за прилагане се крият в насочването към икономическите нужди на района, 

който се изследва в град Дамаск, което включва инвестиции в свободния пазар, обществото и 

заобикалящата среда, с което се обхваща изследваният район. 
 

6.3. Модел за приложение в  практиката, 

6.3.1 Принципи на приложимост: 

Модел за основа на целеполагането. От методическа гледна точка трябва да се включват 

предвиждания за пространствената структура, които могат да се  реализират чрез секторните и 

регионалните планове и програми. 

• В процеса на проучване е важно да има качествени данни и сравнителен анализ. 

• Да бъде разположен на основна или на второстепенна ос на развитие. 

• Да играе важна роля на балансьор в развитието на областта в допълнение на областния 

център (във всяка област да има поне още един град с подобни функции). 

• Да бъде разположен в периферна територия (крайгранична или вътрешна), за да 

осъществява важни връзки със съседни територии и населени места, включително и 

извън страната. 

• Да играе роля на обслужващ център за повече от една община. 

• Да предлага децентрализирана полицентрична селищна структура на пространствено 

развитие, с което да се търси разрешаване на един от основните урбанистични 

проблеми на национално пространство: диспропорциите между провинция, център, 

периферия и др. 

• Да дефинира в йерархичен порядък главните центрове и осите на урбанистично 

развитие. 

 

6.3.2. Обосновка на модела: 

 

Прилагането обосновава процеса на организация за развитие, осланяйки се на урбанистичния 

план и взаимосвързаността между всички страни, започвайки от изследването и стигайки до 

изпълнението. Прилагането не работи за ограничаването на свободата на творчеството на 

изучаващата страна на проекта, но поставя условие за съвременност и устойчиво развитие. 

То включва съгласието и участието на обществото в процеса на  проектиране, като започва от 

проучването и свършва с изпълнението, което води началото си от участието в семинари и 

гласуването за съгласие с прилагането, което от своя страна изисква гъвкавост, но само с 

всеобщото участие на проектанта, населението, общината. Такава е националната стратегия. 

Прилагането взема за отправна точка опазването на природата и възобновяемата енергия 

 

6.4. Обвързаност с класическата урбанистична практика в контекста на приложимостта 

на модела относно: (развитието на туристическата и културна градска ос на гр. Дамаск). 

Прилагането на гореспоменатата концепция води началото си от класическите принципи за 

проектиране, но разгледани според съвременната обновяваща се и устойчива рамка в град 

Дамаск, подготвена от арх. Билал Гаирли, като пример за практическо изследване на 

развитието на туристическата и културна градска ос на град Дамаск (фиг. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

и 81). 
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Фиг.75.Теоретична постановка град Дамаск. Източник: Авторов. 

 

Фиг.76. Теоретична постановка град Дамаск и комуникации. Източник: Авторов. 
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Фиг.77. Теоретична постановка град Дамаск и комуникации. Източник: Авторов. 

 

Фиг.78. Снимков материал гр. Дамаск. Източник: Авторов. 
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Фиг.79. Изменение на екологична среда. Източник: Авторов. 

 

 

 

 

Фиг.79. Изменение на екологична среда. Източник: Авторов. 



   

    34  

 

Фиг.80.Концепция за развитие на гр. Дамаск. Източник: Авторов. 

 

 

Фиг.81.3D модели на концепцията. Източник: Авторов. 

7.Заключение 

7.1.Обобщении изводи от изследването 
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В дисертационния труд са разгледани развитието на големите градове по света, изводите за 

децентрализация и полицентрализъм и деконцентрация, В три аспекти които дават добри 

резултати, когато има организация в методологията и балансиране на съвременните 

направления в децентрализацията,  които са следните: 

 

1. На ниво град: 

➢ Намеса в сформирането на самия град и „пренареждане“ на центъра; 

➢ Освобождаване на града от дейностите, които притискат центъра; 

➢ Изграждане на центрове около града, извън неговата територия. 

 

2. На ниво държава: 

Принципът се основава върху нивото на развитие на всеки град, но с оглед на цялостното ниво 

на държавата и се съобразява със стратегическата политика за развитие за олекотяване на 

натиска върху столицата, с което се постига независимост на  градовете, издигането им и 

превръщането им в привлекателни дестинации, като се запазва мястото на столицата на 

национално ниво, който процес се нарича регионално развитие. Така се запазват и малките 

селища, които са застрашени от изчезване заради обезлюване. 

➢ Подпомагане на градовете от второ, трето и четвърто ниво, чрез устойчво развитие;  

➢ Подпомагане на селата чрез общините и разкриване на потенциала им; 

➢ Съживяване на градове и села, които са изостанали в развитието и дейностите си, но в 

миналото са били с икономическо значение, като причините за застоя могат да бъдат 

много и сред тях са икономическите и историческите; 

 

7.2.Апробация и препоръки. 

Дисертационият труд разглежда концепция за градско развитие и теоретични модели за 

децентрализация в условията на гр. Дамаск, с приложимост към ведомства,  инститоцюнаони 

ведомства , Общини, Областни управи, в практически програми за развитие, на територия Р. 

Сирия. 

7.3. Основни приноси на Труда 

 

Авторът счита, че основните   приноси на дисертационния Труд се свиждат в две направления, 

а именно :  

1. Теоретични приноси: 

• Формулирани  са основите принципи за градско развитие, и са изведени класически 

модели града. 

• Разработен е оригинален модел за перспективно градско развитие. 

• Изведена теоретично  обективна концепция за перспективно градско развитие, целяща 

хармонизация на градска среда. 

2. Практически приноси на модела. 

• Изследвани са възможностите за прилагане на авторования концепция в условията 

на гр. Дамаск.  

• Формулирани са практически насоки за децентрализирано градско развитие.  

 

 

7.4. насоки за развитие на Труда в бъдеще. 

По нататъшната приложимост   на Труда може да се формулира в съотствие с теоретичния 

модел за развитие в следните   направления породени от факта за не непрекъсност в 

устройството планиране на градска среда, а именно:   
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1. Формулиране на бъдещи проблеми в развитието на гр. Дамаск. 

2.   Влияние на милитаристично въздействие върху развитието на 

териториите в Р. Сирия. 

3. Бъдещо възстановяване на териториите и възвръщане на 

психологичното равновесие и населението в Р. Сирия. 

4. Планиране на етапите за възстановяване и изграждане както в 

урбанизираната среда така и в  структурата на неурбанизирана 

среда . 

 

8.Библиография 

1. Александров, Александър.  Преходният период в градоустройство. София 2006г. 

2. Бауман, З. Глобализацията. Последиците за човека . ЛИК, С.,1999 

3. Ковачев, Атанас. Градоустройство 1-2 част. 

4. Dr. Abu alghazal, Alsaad, Dr. alsubeh, Hisham, Dr. Mohy aldeen, Ismial. Развитие на 

градската среда на град Кайро (проблеми и решения). 2012г., стр.5,6,12,13,14,15,16,17,22. 

5. Aljamal,Ahmed, Issa. Новият опит в пътното планиране. 2014г Тунис . стр.22 

6. Algafari, Ahmed.  Градоустройство в Дамаск през вековете. 

7. Дончев,В., Глобализациия и Урбанизация, Концепцията ПУЛСАР. Годишник.    

Уасг.2014 

8. НКПР, Национална Концепция за Пространствено Развитие за периода 2013-2025 г.

  

Чуждестранни; 

9. Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), ISBN-13: 978-92-1-128358-

7, P.6. Bulletin on Population and Vitalstatistics in the Arab Region, Fifteenth Issue United 

Nations. New York, 2012. 

10. Davis, Mike.  Planet of Slums. (ISBN 978-2-7071-4915-2), p. 31 

11. Doxiadis ,Constantin  & Papaioannou, J.G. Ecumenopolis: The Inevitable City of the Future. 

Athens Center of Ekistics, Athens 1974. 

12. Doxiadis ,Constantin.  Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlements. New 

York: Oxford University Press, 1968. 

13. Foster, Norman. Masdarcity /www.masdarcity.ae 

14. Goodman, I.W., Principe and practice of urbain planing, Washington D.C 1968. 

15. Hakim, Besim Selim. Arabic-Islamic Cities: building and Planning Principles. 

16. Kearny, A.T. Global Index and Emerging Market Outlook. 2012. Chicago Conncil on  

Global Affairs. 

17. Krueckeberg, Donald & Silvers, Arthur (1974), Urban Planning Analysis:  

Methods and  Models, Jon Wiley & Sons, Inc, USA. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Davis_%28scholar%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:BookSources/9782707149152
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18. Lababedi, Z. The Urban Development of Damascus, Astudy of its Past, Present and  
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21. Krueckeberg, Donald & Silvers, Arthur (1974), Urban Planning Analysis:  Methods and  Models, 

Jon Wiley & Sons, Inc, USA. 

22. Lababedi, Z. The Urban Development of Damascus, Astudy of its Past, Present and 

Future. 2008.  Masters thesis, UCL (University College London).    

23. Ненчев М. Градът.Градската структура.Градската наука -трилогия, С.2017 

 

24. Ненчев М. Градският дизайн, С.2017 

 

25. Ненчев М. Градската композиция, С.2017 

26. Openheim, Norbert , Applied Models in Urban and Regional Analysis, Prentice- Hall, Inc., 

Englewood Cliffs, New Jersey, USA(1980). 
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England, 1986 

 

28. Salter, Lord Arthur, The Development of Iraq ; The Development Board ; 1955; P.1. 
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-      Посочените интернет източници: 

1. Wikipedia- Община Тунис, Община Дамаск, Atlas of Tunisia. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/(تونس_)مدينة 

http://www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/article.asp?id=18295 

 

2. The US Census Bureau and Times Atlas of the World 

                  https://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/ 

 

3. Официален сайт на Столична община,  Съвременното Градоустройствено 

Развитие, (1938-1999)  

Приложение Практическа реализация чрез разработване на конкурсни проекти за 

конкретните градове; 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_Tunisia
http://www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/article.asp?id=18295
https://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/
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Проекти разработки на Автора: 

 

Практика – публикации на проекта и реализации; 

5. Свиленград („Региони в растеж”) Благоустрояване на булевард 

„България“ в Свиленград, България. Конкурсът е изработен от 

Проф. Александър Александров, който е и авторът, с участие на 

ландшафт архитект и спечелва първо място. 

 

 

Фиг.92.Водна зона с преминаване в района , Ротондата с фонтана на известните личности 

 между пощата и старото кино ще бъде изградена срещу лятната сцена на 

площад "14 март". Източник: Колектив Проф. Александър Александров. 

 

 

 

 

Фиг.93. Инсталация "Земя и Вселена" Източник: Колектив Проф. Александър Александров 

Значимост, дефиниране на научна теория, обновяване на проблематика, нова терминология, 

изследване в разширен методико-планов аспект, формулиране на концепция, новаторство и 

задълбоченост на изследването, възможност за разширяване на обхвата. 

• Децентрализация, полицентрализация и деконентрация. Теорията на развитието на 

градовете регулира баланса между тези три понятия, за да бъдат инструмент за развитие 

и се излъчват от концепции за развитие на градската среда, които не са пълни, без да 

има на лице следните трите видове: административна децентрализация, финансова и 

политическа децентрализация, които допълват цялата концепция във всички аспекти на 

градската среда. 

• Концепцията се справя с проблемите по 2  начина:  
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1- Решаване на текущите проблеми; 

2- Предотвратяване на попадане в проблема; 

 

6. Aл-Sалам сити - Дамаск-Сирия, Нов град, нов хоризонт.(фиг. 82, 83, 

84). 

Колектив AUD, Prof. Omar Alkuatly с участие на Автора. 
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Фиг.82.  Перспективи за нов град „ Aл-Sалам сити“ .  Източник: Колектив AUD, Prof. Omar Alkuatly .

 

Фиг.83 теоретична постановка и комуникации. Източник: Колектив AUD, Prof. Omar Alkuatly . 
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Фиг.84 Изграждане на пътна мрежа, свързана на три нива. Източник: Колектив AUD, Prof. Omar Alkuatly 

. 

 

 

Изграждане на пътна мрежа, свързана на три нива. 

Първото ниво е регионално, второто е областно и третото е местно- обслужващо. Трябва да се 

предложи как да се възползваме от вече съществуващата пътна мрежа и да се прокарат 

предложените пътища, които да обслужват района на проекта. 

Съществуващата пътна мрежа, която свързва въпросния район с Дамаск; 

Предложеният голям околовръстен път; 

Пътна мрежа, която да минава през града от едно място към друго; 

Пътища, които да осигуряват достъпа до места за отдих и туризъм, до многофункционалната 

зона в Ал Салам сити (район Джебел Ал Шейх), където има неотложна нужда от прокарване 

на нов път между туристическите райони и районите за каране на ски. 

 

3.Knowledge village“ – Черна гора. (фиг. 78, 88) 

                                Автори: колектив „Перфекто Груп“ 

                                 инж. Джордж Рияши и арх. Билал Гаирли 
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Фиг.88 перспектива ‚ Knowledge village“ – Черна гора“. Източник: Авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.87 локация на проект. Източник: Авторов. 

 

4. Нова столица Кайро, Египет (фиг. 89, 90, 91). 
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Фиг. 89. Стратегическото местоположение нова столица Кайро. Източник: www.thecapitalcairo.com 

 

Фиг. 90. Перспектива на Нова столица Кайро. Източник: www.thecapitalcairo.com 

Фиг. 91. Схема за взаимното свързване между стария и новия град. Източник: www.thecapitalcairo.com 

http://www.thecapitalcairo.com/
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Конференции и статии: 

Национална конференция на тема „Дамаск между минало и бъдещо “ Дамаск, Сирия, 2005. 

Национална конференция на тема „център на Дамаск площад „алабассйн  “ Дамаск, Сирия, 2006. 

Участие в закрит конкурс за проектиране на информационното сдружение, Сирия 2007 

Участие в национална конференция на камара на архитектите и инженерите в Дамаск,  на тема  

„ устойчиво проектиране“ Сирия, 2007. 

Участие в конференция на тема „Ислямската архитектура американското посолство в Дамаск , 2007 

Публикации в България: 

 • Перспективи за децентрализация на големите градове в Близкия изток. Годишник УАСГ. 2021  

• Милитаристичното въздействие и Влияние Върху урбанистичното развитие на страните от Близкия изток, 

Годишник УАСГ. 2021 

 

Участие в симпозиум в американското посолство на тема Ислямска архитектура.Фигури 

Фиг.1 Концептуална снимка за централизация, децентрализация, деструбция 
Източник: Paul Baran, 1964 

Фиг.2 Концептуална снимка за централизация, децентрализация 

Източник: https://www.webscolar.com/conceptos-de-centralizacion-y-descentralizacion-y-sus-diferencias. 

Фиг.3 ОУП на действащия план гр. София - част "Комуникационно-транспортна система-масов релсов транспорт 

за Трети метродиаметър" на Софийския метрополитен/Община София 

Източник: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/952 

Фиг.4 Схема фактори, транспортна система и използване на земята 

източник:http://www.spatialcomplexity.info/files/2013/11/MW_Handbook_in_Transport.pdf - глава промени 

урбанистичните процеси към дата: 20.12.2013г 

-"E. HOWARD, GARDEN CITIES OF TO :Източник .Магнитни точки за населениеФиг.5 

.02-07-2018 . Retrievedurbanplanning.library.cornell.edu .MORROW" 

Фиг.6. Четирите първи глобални града: 

Фиг.6.1. Ню Йорк, Източник: https://www.britannica.com/place/New-York-City/Brooklyn 

Фиг. 6.2. Лондон, Източник: https://londontourservices.com/london-eye/ 

Фиг. 6.3. Париж, Източник: https://en.parisinfo.com/ 

Фиг.6.4. Токио, Източник: https://www.gotokyo.org/en/index.html 

Фиг.7 Общ устройствен план на гр. Бургас 2012г. 

Източник: http://www.oup-bourgas.org/ 

Фиг.8. Схема на планова структура на Прага – Чешка Република 

Източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., Pensoft, 2003г; 

Фиг.9 Вариации за развитие – звездообразна и решетъчна структура 

Приложени графични примери:-Фиг.11 – Схема на антични градове с компактна структура -източник: 

„Градоустройство“ –част 1, Ковачев, А., Pensoft,2003г;- - източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., 

Pensoft, 2003г;-Фиг.13 – Схема на градоустройствения план на Краков – Полша - източник: „Градоустройство“ – 

част 1, Ковачев, А., Pensoft, 2003г -Фиг.14 – Виена – сателитно изображение; източник: maps.google.com -Фиг.15 

– Будапеща – сателитно изображение; източник: maps.google.com; 

Фиг.15. гр. Москва, Източник: Архитектура СССР. 1917—1932. Градостроительство (С. О. Хан-Магомедов) 

Фиг.16. Развитие на крайбрежните градове – Япония, Източник: http://www.greenstone.org/greenstone3/ 

Фиг.17. Сателитни градове покрай Чикаго, САЩ, Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_town 

https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/952
http://urbanplanning.library.cornell.edu/DOCS/howard.htm
http://urbanplanning.library.cornell.edu/DOCS/howard.htm
http://www.oup-bourgas.org/
http://www.greenstone.org/greenstone3/
http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_town
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Фиг.18. Градоустройствена практика – етапи, Източник: Александров, Александър.  Преходният период в 

градоустройство. София 2006г. 

Фиг.19. НКПР, умерен модел  за полицентрализъм на Р.България 2020 г. Източник: НКПР 2025 г. стр.39 

Фиг.20 Структурата на Париж като едно композиционно цяло. Източник: Pierre Merlin, Francoise Choay, 

Dictionaire de l’urbanisme et de  l’amenagement, Paris, PUF, Paris, 1988. 

Фиг.21. Спътникова снимка на централен Лондон с Темза и паркове. 

Източник: http://gallery.spotimage.com/product_info.php?products_id=1005 
Фиг.22. Сателитни градове покрай Чикаго, САЩ , Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_town 

Фиг.23 Околовръстният  път, заобикалящ вътрешния град на Виена, Източник: Schorske, Carl –Viena, fim de 

século 

Фиг.24  Въздушна снимка на Виена, Източник: Schorske, Carl –Viena, fim de século 

Фиг.25 Карта за географското разположение на арабските страни , Източник: https://ar.wikipedia.org/ 

Фиг.26.  Картографско разположение за незаконно построените гета, Източник: Mike Davis, Planet of Slums, (ISBN 

978-2-7071-4915-2), p. 31 

Фиг.27  Брой на население на страните от Близкия Изток, Източник: E/ESCWA/SD/2012/2, ISBN-13: 978-92-1-128358-7, 

P.6 

Фиг.28 Общ устройствен план на град Ал-Рияд 1968г. , Източник: Al-Harbi Мohamed, Master degree at King Saud 

University. 

Фиг. 29 Етапи на развитие на град Ал-Рияд. 

Фиг. 30 Градски растеж на гр. Ал-Рияд 

Източник: Al-Harbi Мohamed, Master degree at King Saud University, Collage of Architecture and Planing. 

Фиг. 31 Сателитна снимка на град Кайро, Източник: Развитие на градската среда на град Кайро 

(проблеми и решения) 2012 г. 

Фиг. 32 Общ устройствен план на град Кайро, Източник: Развитие на градската среда на град Кайро 

(проблеми и решения) 2012 г. 

Фиг. 32 Замърсяване на град Кайро. Градска деформация, Източник: Развитие на градската среда на 

град Кайро (проблеми и решения) 2012 г. 

Фиг. 33 град Кайро, градска деформация, Източник: Развитие на градската среда на град Кайро 

(проблеми и решения) 2012 г. 
Източник: Развитие на градската среда на град Кайро (проблеми и решения) 2012 г. стр.7 

Фиг. 34. Гр. Дамаск   изглед към планина Касюн, Източник: Община Дамаск.  

Фиг.35 Център на  град  Дамаск , Източник: Община Дамаск.   

Фиг. 36 Аполодоровият мост на Дунав, реконструкция. В чест на Аполодор е  наименуван кратер на Меркурий 

Фиг. 37 Модели на гр. Дамаск от римския период и гръцкия период до ислямския период. 

Източник: Ал-Гафари, Ахмед,  Градоустройство в Дамаск през вековете. 

Фиг. 38 Модели на гр. Дамаск от период Османският период и Френския период  

1. Османският период 1860-1910 г.; 

2. Част от схема на френския арх. Данжйе в центъра на гр. Дамаск, 1936 г.; 

3.Схемата на френския арх. Ейкошар, гр. Дамаск, 1968 г.   

Фиг. 39. Общ устройствен план на град Дамаск. 

Източник: Община Дамаск 

Фиг. 40 Топографска  снимка на Ирак, Източник: Община Багдад 

Фиг. 41 Градска структура на град Багдад, 1960г. , Източник: www.image.google.baghdad.com 

Фиг. 42 План Минобрю и Макфарлин на град Багдад 1956 г. 

Фиг. 43 План Доксиадис на град Багдад 1959г. 

Фиг. 44 План на развитие  на град Багдад от 1984  до 2015 г., поставен от   японската фирма(JCCF), но спрян през 

1990 г. поради войната. източник: Al-Mulla Hwaish, Akeel  Modern architecture in Iraq - comparative analysis in 

architecture and planning 

Източник: Модерна архитектура в Ирак- сравнителен анализ в архитектурата и планиране . 

Фиг. 45 концептуална глобална революция. Източник: Дончев,В., Глобализациия и Урбанизация, Концепцията 

ПУЛСАР. Годишник. Уасг.2014 

Фиг.46 Намеса в центъра на Мексико Сити. 

Източник: http://fr-ee.org/lineal-park-chapultepec/ 

http://gallery.spotimage.com/product_info.php?products_id=1005
http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_town
http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Davis_%28scholar%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:BookSources/9782707149152
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:BookSources/9782707149152
http://ksu.edu.sa/?subsite-top
http://ksu.edu.sa/?subsite-top
http://ksu.edu.sa/?subsite-top
http://cap.ksu.edu.sa/
http://bg.wikipedia.org/wiki/Кратер
http://bg.wikipedia.org/wiki/Меркурий_(планета)
http://www.image.google.baghdad.com/
http://fr-ee.org/lineal-park-chapultepec/
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Фиг.47. Концепция за намеса в центъра на Мексико Сити 

източник: http://fr-ee.org/lineal-park-chapultepec         

Фиг.48.  Намеса в центъра на Мексико Сити. 

Фиг.50  примерен анализ за движение в центъра на Мексико Сити 

Фиг.51  Схема град – градина на Ебенезър Хауърд, .Източник:Diagram No.7 (Ebenezer Howard, To-morrow: A 

Peaceful Path to Real Reform London: Swan Sonnenschein & Co., Ltd., 1898. 

Фиг.52  Схема  „Лъчезарният град“ на Льо Корбюзие, . Източник: Merin, Gili (11 August 2013). "AD Classics: Ville 

Radieuse / Le Corbusier". 

Фиг.53  Схема  „Broadacre“ на Франк Лойд Райт,  Източник: Pimlott, Mark. "Frank Lloyd Wright & Broadacre City". 

Фиг.54  Схема улична мрежа на Сан Франциско, Източник: Britton & Rey, Map of San Francisco, 1852. 

Фиг.55  Схема Пресечените линии, Източник: The Rural-to-Urban Transect / Center for Applied Transect Studies 

Фиг.56  Схема Огромен регионализъм „Мегариджън“, Източник: Gottmann, J. Megalopolis: The Urbanized 

Northeastern Seaboard of the United States 1961. 

Фиг.57  Схема Принципът на прибирането, Източник: Final Report of the New York City Commission on Building 

Districts and Resolutions, 1916. 

Фиг.58  Картата на Нули, Източник: http://nolli.uoregon.edu. 

Фиг.59  Схема психогеография, Източник: Kevin Lynch (1960): The Image of the City, Cambridge: MIT Press, p. 24. 

Фиг.60  Схема Хокей стик, Източник: Mann, Michael E.; Bradley, Raymond S.; Hughes, Malcolm K. Geophysical 

Research Letters, 26 (1999). 
Фиг.61. Модел на централизиран град / класически/. Източник: Авторов 

Фиг.62. Процес на концепцията, Източник: Brutzkus, Е. Centralized versus Decentralized Pattern of Urbanization in 

Developing Countries: An Attempt to Elucidate a Guideline Principle. 

Фиг.63. Концепция за децентрализирана урбанизация. Източник: Авторов 

Фиг.64 Схематичен модел на полицентрична структура на град София, Източник: 

http://www.namrb.org/doc12/NKPR_final.pdf, към дата 20.09.2013г 

Фиг.65 модел полицентричен модел за стратегията за развитие на Дъблин, Източник: 

http://www.dublincitydevelopmentplan.ie/visionS1.php, 04.01.2014 

Фиг.66.концепция модел на децентрализация-полицентрализация, Източник: Авторов. 

Фиг.67. Концепция за модел на децентрализация-деконцентрация, Източник: Авторов. 

Фиг.68 Схематичен модел на национално и регионално ниво. Източник : Авторов. 

Фиг.69. Таблица категории инструменти, Източник :ESPON 1.1.1 (2004), Final Report, Fig. 9.1, p. 240. 

Фиг.70.  сътрудничество и потоци, Източник: Авторов. 
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Таблици 
 

Таблица 1. първите 30 от общо 66 града, класифицирани като метро население. 

, Източник:The US Census Bureau and Times Atlas of the World, international public domain site.  

Таблица 2.  Рейтинг на глобални градове 2008, 2010, 2012 

,Източник: 2012 Global Index and Emerging Market Outlook study by A.T. Kearny the Chicago Conncil on Global 

Affairs. 

Таблица 3. Таблица за броя на населението в голимите градове от близкия изток, Източник: Източник: 
E/ESCWA/SD/2012/2, ISBN-13: 978-92-1-128358-7, P.6, 7. 

 

 

 


