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ЦЕЛ НА ПРОЕКТА  
Да се разработи и тества подход за планиране и 

ревитализиране на междублоковите пространства на 
панелните комплекси в контекста на архитектурно-

културното наследство и устойчивото развитие. 



СРЕДСТВА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 
Поведенческите феномени и техните следствия в междублоковото 
пространство дадоха основание за провеждане на проучване, чрез което да се 
идентифицират точно и ясно потребностите/проблемите на обитателите – 
посредством прилагане на три форми на допитване: 

 Теренни и дълбочинни интервюта с живущи около обектите на изследване; 
проведени през 2015 г.; 

 Интервюта „лице в лице“ с представители на бизнеса около обектите на 
изследване и с експерти от НПО, работещи в областта на екологията, 
енергийната ефективност, културата и образованието – 2015 г.; 

 Широко допитване в интернет чрез специално създаден за проекта сайт 
2015-2017 г. 

Интервютата се проведоха на база отворените въпроси, структурирани по оста 
минало – настояще – бъдеще, за да се отчете устойчивостта на нагласите на 
респондентите във времето, а интернет анкетата – на база „затворени 
въпроси“, за да се отчете в широк аспект моментното състояние, служеща за 
коректив на теренното локално допитване.  



78% 
ОТ ОБИТАТЕЛИТЕ НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ ОТЧИТАТ 

МЕСТАТА ЗА СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ  
В МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА КАТО 

НЕДОСТАТЪЧНИ 



81% 
ОТ ОБИТАТЕЛИТЕ НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ ОЦЕНАВАТ 

ОСВЕТЛЕНИЕТО НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА КАТО 

НЕ ДОБРО 



91% 
ОТ ОБИТАТЕЛИТЕ НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ ОЦЕНАВАТ 

МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА КАТО 

МРЪСНИ 



91% 
ОТ ОБИТАТЕЛИТЕ НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ ОЦЕНЯВАТ 

ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ В МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА КАТО 

НЕПОДДЪРЖАНИ 



93% 
ОТ ОБИТАТЕЛИТЕ НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ ПОТВЪРЖДАВАТ 

НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ПАРКИРАНЕ  
В МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА 



95% 
ОТ ОБИТАТЕЛИТЕ НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ  

ОЦЕНАЯВАТ МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА КАТО 

ЗАНЕМАРЕНИ 



МБП не дава възможност на своите обитатели да развият каквато и 
да е форма на пълноценен и  
удовлетворяващ обществен живот! 

Ревитализацията изисква не просто обновяване на занемарените 
пространства в панелните комплекси, но и генериране на 
трансформативна иновация! 

Иновацията е свързана както с концепцията за преобразуването на 
физическата среда, така и с решаването на твърде сложна задача – 
СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩНОСТ чрез архитектурно-урбанистични 
похвати и чрез устойчиви във времето решения за  пространството, 
за общността и за ресурсите! 

ОТ  акумулиране на неравенства –  

КЪМ  акумулиране на предимства  

ХИПОТЕЗА 



МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ  
Интердисциплинарният характер на предмета на изследване обуславя 
интегрирано приложение на широк спектър от методи и техники. 

В проучвателната фаза са използвани предимно техниките на 
сравнителния анализ, а за избор на казуси на изследването – и 
статистически (корелационни и регресионни).  

В същинската (интерпретационна) фаза, определяща концепцията и 
референтната рамка на изследването, е използвана техниката на 
„дизайн мисленето“ – широкоспектърен подход към иновациите, който 
поставя в центъра си потребителските опит и преживяване (human-
centered design).  

В приложно-творческата фаза са използвани процесуално-адаптивен 
и възвратен анализ за създаване на идейните сценарийни решения за 
избраните казуси чрез модулната отворена система „О-Модус“. 



Приоритети за устойчива 
ревитализация на МБП: 
 
 

 Приоритет 1 „Стартово състояние на средата“ 

 Приоритет 2 ,,Ревитализация, взаимно допълване и 
висококатегорийно обогатяване на средата” 

 Приоритет 3 ,,Технологичен трансфер” 

 Приоритет 4 ,,Управление на риска” 

 Приоритет 5 ,,Управление на междублоковата среда” 

 Приоритет 6 ,,Устойчив микрополис” 



гл. ас. д-р арх. 
Димитрина Попова 

КУЛТУРНО-
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 



Три основни посоки, които изследват културната 
идентичност в МБП: 
 
1. Културата  свързва настоящето с миналото, както и 

с бъдещето, което си представяме.  
 

2. Чрез културата осъществяваме връзките, мрежите 
от значения и ценности, както и тези от 
приятелства и интереси, които ни събират заедно 
във времето, пространството и обществото.  
 

3. Съобразяването-вслушване в спецификата на 
локалното, е израз на чувствителността към 
културния аспект.  



 

Идеята за панелните комплекси идва от Западна Европа.  
 
Архитектът Льо Корбюзие през 1923 година публикува  
„Към една нова архитектура“, където формулира 
основните принципи при проeктирането на 
архитектурата на масите. 



 
Льо Корбюзие”, 1923 г. „Към една нова архитектура” 
 
Планът е основата. Без план няма постигане на целта и изразността, 
на ритъма, на обемите. Планът определя всичко. [Льо Корбюзие:48]  
 
Всички хора имат един и същ организъм, едни и същи функции и 
необходимости.  
[Льо Корбюзие:136]  
 









Сивотата, навлязла в нашата литература, драматургия, 
музикално и изобразително изкуство под лозунга 
на новаторство и модернизъм, не пощади и 
съвременната ни архитектура от последните 2-
3 десетилетия. Бедата се състои в това, че ако 
една бездарна поетична творба, отблъскваща 
живопис или пошла естрадна песен могат да се 
захвърлят, да не се гледат или слушат, то една 
неприветлива и отблъскваща с архитектурния 
си образ държавна, обществена, или жилищна 
сграда, един тромав градски силует или 
несполучлив площад никой не би посмял да 
захвърли като ненужна вещ. .  

 
Кантарджиев, Петър. Сп.Архитектура 2/1976, изд: Съюз на 

архитектите в България, стр.36 
 
Всеобщата неудовлетворинст от качеството на масовото 

жилищно строителство и свързаните с нея 
остри критики на широката общественост 
нееднократно са поставяни в центъра на 
вниманието на архитектурната колегия. .... 
Критичните бележки към новото жилищно 
сроителство най-често са носочени към 
еднообразието, сивотата, безизрастността на 
новата архитектура, към лошото качество на 
изпълнението и ниското равнище на 
благоустройствените мероприятия. 

 
Генчев, Здравко. Сп.Архитектура 8/1975, изд: Съюз на 

архитектите в България, стр.12 



Проводниците за телевизия и радио всеки си ги прави на най-различно място. Всеки 
сам си поставя антени. В София се получава една срамна картина. На където 
и да погледнеш, гора от антени. 

Кубадински, Пенчо. Национален държавен архив, Протокол от заседание на Комисията за парламентарна анкета по 
жилищното строителство, 06.08.1983, Фонд 117, опис 44, арх.единица 718, стр. 4. 

 

Трябва да ви кажа, че отидох до ж.к. Люлин и се върнах болен. 
Кубадински, Пенчо. Национален държавен архив, Протокол от заседание на Комисията за парламентарна анкета по 

жилищното строителство, 25.10.1984, Фонд 117, опис 44, арх.единица 719, стр. 32. 
 

 

Няма ли да бъде целесъобразно по примера на ГДР част от учениците в среднте училища и 
студентите да изучават факултативно (на теория и практика) строително дело 
което ще облекчи след известно време търсенето на строителни работници за 
ремонт на жилищата, за строителството на малки вили- … Само по този път и 
при наличието на материали може да се разгърне по-пълно реализирането 
на лозунга „Направи си сам“. 

Лагадинова, Елена. Национален държавен архив, Протокол от заседание на Комисията за парламентарна анкета по 
жилищното строителство, 25.10.1984, Фонд 117, опис 44, арх.единица 719, стр. 32. 

 

 

Затрудненията, които гражданите изпитват при строителството по стопански 
начин, ги прави пасивни – те предпочитат да чакат жилища от държавата, а 
целта е друга – да се развива инициативата им, да се стимулира системата 
„Направи си сам“ или си довърши жилището, което ти е завършено в известна 
форма. 

Кубадински, Пенчо. Национален държавен архив, Парламентарна сесия, 27.11.1984, Фонд 117, опис 44, арх.единица 22, стр.180. 



I етап (1990г.–1997/1999г.) Периодът се характеризира с: неовладяна 
нормативна уредба като архитектурно-градоустройствен и инженерно-
строителен професионализъм; многократно променян закон за устройство на 
територията, инвестиционно проектиране и строителство; начало на 
реституция, пазарна спекула и връщане на бивши ниви в т.ч. и в 
междублоковото пространство на едропанелните жилищни комплекси 
(ЕПЖК); скоростно обективно и субективно узаконяване на тези терени като 
урегулирани поземлени имоти (УПИ) 
 
II етап (1999г.–2007/09г.) Периодът се характеризира, със: строителна 
експанзия, достигаща в някои случаи до агресия спрямо съществуващата 
среда и целенасочена в много случаи към бърза печалба в ущърб на 
оптималната планомерност, архитектурно-строително качество и интерес на 
градската общност 
 
III етап (2009г.–2016г.) Периодът се характеризира с качествено ново начало 
в закъснялото с 20 години, професионално и законодателно отношение, към 
ЕПЖК и техните междублокови пространства 





Според широката дефиниция на понятието културата често бива разбирана като 
вплетена във всички аспекти на живота на хората и общностите, както и 
свързана с техните ценности. В това по-широко значение културата бива 
разглеждана от антропологическа перспектива – през призмата на ценностите, 
нормите, традициите, практиките, нагласите и т.н. на хората и общностите. През 
1995 г. ЮНЕСКО публикува дефиниция на културата като  
 

“целия комплекс от отличителни духовни, материални, интелектуални 
и емоционални черти, които характеризират дадено общество или 

социална група. Тя включва не само изкуствата и литературата, но също 
различните модуси на живот, фундаменталните човешки права, 

ценностните системи, традициите и вярванията” (UNESCO 1995: 22).  
 

Едни и същи дадености на средата в европейските градове се възприемат от 
обитателите като позитивни или негативни.  
 
Главни предимства на тези пространства за едни, са основен недостатък за 
други. Например свободните площи между блоковете се възприемат 
нееднозначно – за някои те осигуряват простор, въздух и зеленина, а за други 
потенциален ресурс и пазарна спекула при уплътняване на застрояването с нови 
функции и сграден масив. 





Огради 





Огради 



Пейки с маси  
в софийски  

жилищен 
 комплекс  





Лози пред входовете в софийски жилищен квартал 



 
 
 

Архитектурата на народното творчество в обществените пространства 
на панелните комплекси е имитация на елементите от Възрожденския 
двор през 19 век. 

 
1. Двойниците на асмата, пейката, пейки с маса, цветарниците наподобяват 
визуалния регистър на двора от Възраждането, който не е света, който ни 
заобикаля, а създадения чрез българската класическа литература в 
училищните програми, медийте и най-вече чрез туристическа индустрия. 

 
2. Самоделната паркова архитектура е израз на лоялност и принадлежност 
към националния разказ, като преутвърждава иконичността на 
възрожденския двор и елементите му – асма, маса с пейки, цветарници, 

огради. 
 

СРЕДАТА, В КОЯТО ЖИВЕЯТ, НАСИЩАТ СЪС СИМВОЛИКА И ИСТОРИЗЪМ. 
 

 



Асма в ж.к. Дружба 2 Асми в дворове в Боженци 
 



Асма в Созопол 

Асма във Велико Търново 



Копривщица, Беседка в двора на Палавеев 



Пейки и маса в ж.к. Дружба 2 

Цветарник в двор,  
Широка Лъка 

Маса в двор в Боженци 



• Необходимостта от ревитализация на запустелите пространства в 
панелните комплекси е необходимост от трансформативна иновация, 
свързана не просто с преобразуването на физическата среда, а със 
създаването на общност. 
 

• В миналото занемарявани от жителите и  пренебрегвани и подценявани 
от градските власти, днес, след световната икономическа и финансова 
криза, на фона на глобалните промени в климата, междублоковите 
пространства могат да бъдат разглеждани като споделени пространства, 
фрактални пространства, фокусни точки, които поддържат гръбнака на 
градовете и свързват зелените коридори в тях.  
 

• За целите на следващите фази на проекта, скедва да отчетем моделът на 
Форсайт прогнозирането на общностно развитие, според което 
идентичността на една общност има три измерения – идентичност с 
миналото, с настоящето и с бъдещето; 
 

• В този смисъл за културната идентичност на обитателите, свързани с 
междублоковото пространство, значение имат както паметта на/за 
мястото, така и настоящият имидж на квартала, а също и визията за 
бъдещето му.  



арх. Ангел Енкин 

ЕМПИРИЧЕСКО УРБАНИСТИЧНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПОДБОР НА 
ПОДХОДЯЩИ ОБЕКТИ  
(КАЗУСИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ) 



Подбор на обектите 
за експериментално 
изследване 
 
- 17 района 
- 63 жилищни комплекса 
- над 1 000 потенциални 

обекта за изследване 



Жилищни комплекси с преобладаващи 
сгради, строени по индустриален способ 

преди 1990г. 
ЕПЖК 



База данни с 1 059 пространства 
Извадка за четири ЕПЖК в район „Връбница“   
(45 обекта – 4,25% от масива) 



Три нива на подбор: 

 Първо – по градоустройствени параметри 
• степен на автентичност 
• плътност на застрояване 
• коефициент на интензивност на застрояване 
• етажност  
          Редуциране от 1059 до 56 обекта 
 Второ – по специфични показатели 
• обемно-пространствени 
• транспортно-комуникационни        
• финансово-икономически 
   Редуциране от 56 до 16 обекта 
 Трето – локални показатели (соц. инфраструктура) 
• отдалеченост от центрове за медицински услуги 
• отдалеченост от детски градини  
• отдалеченост от училища 
• отдалеченост от религиозни обекти 
• отдалеченост от обществени паркове 
   Редуциране от 16 до 3 обекта 



ПЪРВО НИВО НА ПОДБОР ПО КРИТЕРИЙ „АВТЕНТИЧНОСТ“ 

50,95% от обектите (540 бр.) са със степен на автентичност над 90% 



ПЪРВО НИВО НА ПОДБОР ПО КРИТЕРИЙ  
„ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ“ 

84,25% от обектите (893) са с плътност на застр. от 10% до 30% 



УСРЕДНЕНИ СТОЙНОСТИ  
НА КИНТ ЗА ИМОТИТЕ В ЕПЖК 



60,38% от обектите (640) са с Кинт от 1,0 до 2,0 

ПЪРВО НИВО НА ПОДБОР ПО КРИТЕРИЙ „КИНТ“ 



УСРЕДНЕНА ЕТАЖНОСТ НА   
ПАНЕЛНИТЕ ПАНЕЛНИТЕ СГРАДИ В 

ЕПЖК 



56,13% от обектите (595) са с панелни МСБЖ от 6 до 8 етажа 

ПЪРВО НИВО НА ПОДБОР ПО КРИТЕРИЙ „ЕТАЖНОСТ“ 



ПЪРВО РЕДУЦИРАНЕ НА МАСИВА ДО ОБЕКТИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ УСЛОВИЕТО ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ ЕДНОВРЕМЕННО ПО ЧЕТИРИТЕ КРИТЕРИЯ (256 ОТ 1059) 



РЕДУЦИРАНЕ НА МАСИВА ДО ОБЕКТИ, ЧИИТО МБП СА НАЙ-БЛИЗКИ ПО ПЛОЩ ДО СРЕДНО 
АРИТМЕТИЧНАТА ПЛОЩ НА ПРОСТРАНСТВОТО В СЪОТВЕТНИЯ Ж.К. (56 ОТ 256) 



РЕЗУЛТАТ СЛЕД ПЪРВО НИВО НА 
ПОДБОР 

56 ОБЕКТA  
ЗА ПОСЛЕДВАЩ АНАЛИЗ 



64% от обектите (35) са с коефициент от 0.0 до 1.0 

ВТОРО НИВО НА ПОДБОР ПО 
 ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕН КРИТЕРИЙ 



44% от обектите (24) имат затруднен достъп до ЦГЧ над 40 мин. 

ВТОРО НИВО НА ПОДБОР ПО  
ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН КРИТЕРИЙ  



44% от обектите (32) са със средна продажна цена до 1300 лв./м2 (2015) 

ВТОРО НИВО НА ПОДБОР ПО  
ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ  



РЕЗУЛТАТ СЛЕД  
ВТОРО НИВО НА ПОДБОР 

16 ОБЕКТA  
ЗА ПОСЛЕДВАЩ АНАЛИЗ 



ТРЕТО НИВО НА ПОДБОР ПО КРИТЕРИЙ 
 „ОТДАЛЕЧЕНОСТ ОТ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“  

50% от обектите (8) са отдалечени над средноаритметичната  
дистанция от 17 мин.  



ТРЕТО НИВО НА ПОДБОР ПО КРИТЕРИЙ 
 „ОТДАЛЕЧЕНОСТ ОТ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“  

56% от обектите (9) са отдалечени над средноаритметичната  
дистанция от 11 мин.  



44% от обектите (7) са отдалечени над средноаритметичната  
дистанция над 9 мин.  

ТРЕТО НИВО НА ПОДБОР ПО КРИТЕРИЙ 
 „ОТДАЛЕЧЕНОСТ ОТ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“  



38% от обектите (7) са отдалечени над средноаритметичната  
дистанция от 17 мин.  

ТРЕТО НАВО НА ПОДБОР ПО КРИТЕРИЙ 
„ОТДАЛЕЧЕНОСТ ОТ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“  



56% от обектите (9) са отдалечени над средноаритметичната  
дистанция от 25 мин.  

ТРЕТО НИВО НА ПОДБОР ПО КРИТЕРИЙ  
„ОТДАЛЕЧЕНОСТ ОТ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“  



ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ 
3 ОБЕКТA  
КАЗУСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 



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

ТИПОЛОГИЯ 

Многоъгълни конфигурации на 
МБП от Тип 4, Тип 5 и Тип 6. 

Смесени конфигурации на 
междублокови пространства от 
Тип 7, Тип 8 и Тип 9. 



гл. ас. д-р арх.  
Стефан Аспарухов 

НОВ ПОДХОД ЗА УСТОЙЧИВО 

РЕВИТАЛИЗИРАНЕ НА 

МЕЖДУБЛОКОВИТЕ 

ПРОСТРАНСТВА 



СИНЕРГИЯТА, необходима за постигане на целта - 

ревитализация на МБП, изисква едновременно осъществяване  

три научно-приложни задачи: 

• Ревитализация на пространството; 

• Ревитализиране на общностите; 

• Регенериране на ресурсите. 
 
Най-подходящият научен метод за изпълнението на горните научно-
приложни задачи, свързани с ревитализацията на МБП, е методът на 
„ОТВОРЕНИТЕ ИНОВАЦИИ“.  
 
Той трансферира научно знание и иновации като трансформира 
социалния капитал, поради което е особено удачен за планираната 
трансформативна иновация. 



„Отворената иновация“ включва ТРИ ПОДХОДА: 

1. Ревитализация на пространството:  

Потребителски ориентиран дизайн 

(User-centered design) 

2. Ревитализация на общността:  

Създаване на място (Плейсмейкинг/PlaceMaking) 

3. Отворена иновация за регенериране на ресурсите: 

Съвместно планиране (Communication planning) 



1. Потребителски ориентиран дизайн 
   User-centered design (UCD) 

Стар срещу нов потребителски ориентиран дизайн  
Източник: Stappers, P. & CO, Creation & CO: User participation in design. 

In: Open design now, 2011 



Потребителски ориентираният дизайн е холистичен метод, отчитащ всички фактори и 
взаимодействия, които влияят върху контекста, в който се предоставя услугата или се 
проектира социално въздействие. Той синтезира някои основни методи като включване на 
заинтересованите страни в иновациите, създаване и тестване на прототипи на различни 
решения. Следователно, той мoже да се операционализира като дизайн за проектиране на 
социално въздействие. 

1. Потребителски ориентиран дизайн 
   User-centered design (UCD) 



2. Създаване на място 
Отворена иновация за ревитализация на общността (PlaceMaking) 

„Създаването на място“ представлява фокусирано върху общността градско 
развитие, което отчита различните културни идентичности и е ориентирано 
към щастието и благосъстоянието на хората. 

Концепцията за „създаване на място“ вдъхновява хората колективно да си 
представят и преосмислят обществени пространства. Той е продължителен 
процес на сътрудничество, който засилва връзката между хората и местата, 
които споделят.  

АКЦЕНТЪТ НА ВНИМАНИЕТО ПРИ ПОДХОДА Е ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКИТЕ, 
СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ. 

Както казва Ян Геел: „В едно общество, което все повече се приватизира с 
частни домове, коли, компютри, офиси и търговски центрове, публичният 
компонент на нашия живот изчезва. Все по-важно става... да  можем да се 
срещнем с нашите съграждани лице в лице....Общественият живот в 
качествените обществени пространства е важна част от демократичния и 
пълноценен живот„. 

Плейсмейкинг/PlaceMaking се появява  през 60-те години, когато писатели като Джейн 
Джейкъбс и Уилям Х. Уайт предлагат впечатляващи идеи за проектиране на градове, обслужващи 
хора, а не само за автомобили и търговски центрове.  

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


Източник: https://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/  

https://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/
https://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/
https://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/
https://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/
https://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/
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https://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/
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3. Съвместно планиране 
Отворена иновация за регенериране на ресурсите (Communication planning) 

Съвместното планиране като антидот за асиметрията  
 

ДЪРЖАВА – ОБЩИНА – ГРАЖДАНИ 
Информацията, комуникацията, консултациите, участието във вземане на 
решения са етапи или стъпала в стълбата на партньорството между  държавата 
и гражданите. Овластяването е най-високото стъпало, като протестите се 
определят като „политиката на безвластните. Те са индикация за проблеми в 
информацията и комуникацията, за злоупотреба с монополното положение 
и асиметрични отношения. 



Триадата „държава – граждани - гражданско общество” показва противоречиви  
взаимоотношения в българското общество.  

Напреженията между т.нар. „институционален хардуер” и т.нар. „ментален софтуер”, 
или  „колективното програмиране”, което Х. Хофстеде  нарича „софтуер на ума”, 
очертават отговора на въпроса  

ЗАЩО ЖИВЕЕМ В „ОБЩЕСТВО НА НИСКОТО ДОВЕРИЕ” ? 

Този метод е съвместим с другите два подхода и логично ги допълва.  

Планирането с участието на заинтересованите страни води до тяхното повишено 
чувство на самоуважение, самореализация и собственост. Oриентацията към 
изпълнение на общи цели подобрява релевантността и качеството на работа и  
може да се прилага в широк кръг от ситуации. 

Обстойното проучване на капацитета за развитие на подобен вид иновации е 
съществен елемент от изследователския процес. То дава възможност да се изгради 
научно-методичната основа, върху която в следващи проекти да се осъществи на 
практика експерименталното прилагане на т.нар.  

„ЖИВА ЛАБОРАТОРИЯ” в процеса на ревитализиране на МБП. 

3. Съвместно планиране 
Отворена иновация за регенериране на ресурсите (Communication planning) 



СИНТЕЗ НА ОТВОРЕНИ ИНОВАЦИИ  



арх. Димо Джотолов 

 

 

 

VGArch Ltd. , ас. арх. М. Гюнелиев 

МЕЖДУБЛОКОВOTO 

ПРОСТРАНСТВO 

KATO “ЖИВА ЛАБОРАТОРИЯ“ 

 



Живата лаборатория е концентриран израз на концепцията 
за отворена иновация, представлявайки „арена”, на която се 
срещат различни актьори – както производители на знания 
и на изследователски продукти и технологии, така и техни 
потенциални потребители. 
  
Функционирането на междублоковото пространство като жива 
лаборатория е необходимо както за интердисциплинарното 
разработване на проекти за ревитализация, така и за 
реализацията му. То гарантира устойчивото управление на 
междублоковата среда, контрола и експлоатацията на 
новосъздадената среда като включва всички дейности, 
свързани с проектирането, строителната реализация и 
експлоатация на средата. 



Предимството на Отворената модулна система, накратко „О-Модус“, е 
че тя  се състои от преместваеми модули, които могат да се 
комбинират, дублират, допълват и разширяват в зависимост от 
конкретните нужди на жителите и ползвателите  при  
ДОКАЗАНА икономическа рентабилност и нормативна издържаност! 
 
 • ТРИ обекта на изследването 

• ТРИ подхода за отворени иновации 
• ТРИ сценарийни предложения 

 
ЕДНО решение 
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