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Градът от кули на Льо Корбюзие (1923) показва утопията на модернистите от миналия век, които 

съсредоточават вниманието си върху сградата, игнорирайки околното пространство. Въпреки търсената 

паркова среда, развитието на града във височина води до преоразмерен мащаб и големи разстояния, чието 

преодоляване изисква засилен автомобилен трафик.  

Съвременният руски архитект-художник В. И. Лемехов (2012) изобразява изпълнен с живот градски 

пейзаж с културно-исторически и природни елементи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илюстрована заглавна страница „Пловдив, главната улица”, арх. П. Й. Александрова 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Динамиката на развитието на глобалния свят ситуира човечеството в среда на 

противопоставящи се тези на интелектуалното поле. Глобализмът обаче засегна и едни от 

най-чувствителните страни на живота на човека – националната и културната му 

принадлежност. Да, това е пътят на цивилизацията оттук нататък. Да, връщане назад няма, 

но дълбоко закодираните духовна мъдрост и житейски идеали се нуждаят от здравата 

основа  на онова, което сме признали за ценно. Ето защо не трябва да се изненадваме, че в 

постмодерния свят, в който живеем все по-остро се налага необходимостта от духовни 

„репери”, които да трансформират глобалните измерения в локални ценности. Какво е ценно 

в нашите градове? Това, което е ценно и в страната ни: хората, природата и културата, 

проявяваща се в своите материални и нематериални аспекти. Погледът върху трите 

елемента култура, история и природа насочва вниманието към онези ценности, които 

осмислят и позитивизират човешкото битие в големия град. 

Култура – като отношение към наследство, изкуство, творчество, традиции. 

Проявлението ѝ в градската среда се отразява в планирането, изграждането и 

поддържането на обемно – пространствената структура. Култура е и начинът на мислене и 

на живот на градското общество, на поведение и характер, на споделени ценности и цели. 

Нашата задача като творци, организатори и строители е със средствата и подходите на 

градоустройството и планирането да повлияем позитивно върху съзнателната нагласа на 

градската общественост (жители и туристи) да изпитат едно пълноценно културно 

преживяване, влияейки върху начина им на мислене и поведение и отношението им към 

материалните и нематериалните ценности. 

История – като необходима базисна платформа, върху която се изгражда днешният 

развиващ се град. Тя разтваря страниците си под формата на материално и нематериално 

наследство1. Всички характеристики на живота през историческите периоди оформят образа 

на града. Най-силно послание от вековете носят откритите градски обществени 

пространства и това ги определя като уникално наследство. 

Природа  - като естествена среда, в която живеем ние, хората. Дори един природен 

елемент да се появи в градската тъкан, това непременно води до нов прочит на 

пространството – с различен, по-близък до човека мащаб, с одухотворен характер и  

променени екологични качества. Нещо повече, тези природни елементи са носители на 

мощен исторически и културен заряд, предавайки на поколенията посланията на предишни 

сюжети, движения, взаимоотношения, образи и форми. 

Градът от самото си зараждане  като пространствена структура отразява както 

позитивните, така и негативните обществени процеси. Прогнозата е, че до 2030г. повече от 

половината световно население ще живее в градовете (в Европа вече 72% от населението е 

градско). Затова вниманието обикновено е насочено към най-големите градски региони. 

Критериите за големина зависят от гледната точка на съотвената класификация. Според 

класификацията на българското законодателство2 градовете с население над 200 хил. 

жители са много големи. Разгледаните в дисертационния труд градове София (1 236 047 

жит.) и Пловдив (343 424 жит.) са много големи градове. Във фокуса попада и Стара 

Загора (136 781 жит.), който според българската класификация се отнася към големите 

градове. Избраните примери представят различни по своята големина и характеристики 

селища. Стремежът на автора при подбора е да се обхванат различни казуси, от които да се 

синтезират работещи в българските условия модели. В тях има още една особеност, която 

ги прави обект на специален интерес: разположени са в една линия, очертаваща пътя на 

туристическия поток от столицата към Черноморския бряг и обратно.  

                                                           
1
 Закон за културното наследство , чл.2, ал.1. 

2
 Наредба № 7 към ЗУТ, Доп. разпоредби, § 1, ал. (1): големите градове са от 100 до 200 хил. жители, а много 

големите – над 200 хил. жители. В дисертационния труд обобщено всички те се приемат за големи. 
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1.1. АКТУАЛНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

На фона на световните процеси, свързани с нарастване значението на градовете, 

възникват и проблемите, засягащи защитата на културните, историческите и природните 

градски структури като най-уязвими в условията на реституция и презастрояване. 

Историческите културни ландшафти3 са под заплаха навсякъде по света. Те страдат от 

необмислени обновявания, от усвояване на земи за жилищни и бизнес цели, дори и от 

увеличаващата се туристическа активност, която е както стимул за развитие, така и фактор 

за загуба на уникални характеристики. Растящата гъстота на населението е водеща причина 

за увеличаващото се използване на земя. Това се отразява негативно върху съхраняването 

на исторически ансамбли и градски исторически части, включващи открити зелени 

пространства. А само защитените селищни площи и зелените системи осигуряват така 

необходимата за всеки град свободна територия, запазена за бъдещите поколения4 (фиг. 

1/2). Взаимообвързването на зелените площи с елементите на културното наследство 

е възможност за тяхното запазване и доизграждане. 

 

 
Фиг. 1/2*. Концептуална схема за вариацията на 

културното и природното наследство при усвояване на 
земята в градски условия. С x е означена оптималната 
интензивност на усвояване на земята, при която 
природното и културното наследство са балансирано 
представени.  
Източник: International Journal of Biodiversity Science, 
Ecosystem Services & Management, Natural and cultural heritage 
in mountain landscapes: towards an integrated valuation, March 
2015. Адаптация: арх. П. Й. Александрова 
 

* Фигура 2 от глава 1 

Темата за откритите зелени пространства и културното наследство е особено актуална 

и за България. Комплексната и оригинална съвкупност от културните ценности на страната 

ни, неразделно свързани с условията на околната среда, трябва де се превърне във фактор 

за усилване на туристическото привличане, а оттам и фактор за икономическо 

развитие. Културата има водеща роля при изграждане на репутацията на една държава, а 

културният туризъм във връзка с пазарния сектор, запазва своята способност за растеж,  

дори в условията на стагнация на световната икономика. 

Липсата на комплексност в стратегиите на развитие, на интегриран подход и на 

цялостност по отношение на културното наследство и зелените системи в нашата 

градоустройствена практика е довела до фрагментарност на отделните зони, до неясна 

съвкупност от обекти, до изолирането им и превръщането им в самостоятелни паметници, 

до загуба на културни „следи“. С формирането на връзката „зелена система – културно 

наследство“ и подчертаване на значимостта на отделните паметници може да се стигне до 

териториално преорганизиране на околния регион. Като краен резултат може да се изведе 

една програма-концепция от необходими действия за подобряване качеството на 

живот на определени региони чрез един интегрален процес, който ще ревитализира и 

историческата част на градовете. 

Освен от моралното задължение културните следи на нацията да бъдат предадени  на 

следващите поколения по щадящ и респектиращ начин, актуалността на изследването се 

определя и от необходимостта да се подпомогне от различни посоки (в случая – с 

градоустройствени инструменти и мерки)  туристическият сектор на икономиката на 

страната ни от една страна, и от друга – да се създаде възможност за повишаване на 

стандарта на живот на гражданите, особено важно в условията на демократизиране и 

формиране на пазарно ориентирана икономика. 

                                                           
3
 Съхраняват културната идентичност на дадена територия, чрез синтез на природни, пространствени и 

антропогенни характеристики (виж 2.2. в основния текст на дисертацията)) 
4  Sandholz, S. “ Value of Open Spaces in Growing Cities”, 2007 
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1.2. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Обект на изследване е градската среда като екосистема, като пространствено – 

структурна организация и като място на човешки взаимоотношения.  

Предмет на изследване са откритите обществени пространства и интегралните им 

възможности по отношение на културни и природни елементи, както и тяхната структура, 

функции, съдържание, използване, изява и взаимовръзка. 

1.3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Целта на изследването е създаване на градоустройствени условия за изява на 

културния потенциал на българския град чрез интегрирано развитие на култура, история и 

природа в големите градове на България. Това е възможност и за популяризиране на 

културното наследство с помощта на градоустройствени мерки, които оказват влияние върху 

туристическия интерес и създават условия за устойчиво използване. 

За постигане на целта се поставят следните задачи: 

 Изследване на значението на културното и историческото наследство и зелената 

система за градското развитие (градската структура). 

 Проучване на взаимоотношенията между културното наследство и зелената система, 

както и връзката им с градската структура. 

 Синтезиране на оценъчни критерии за потенциалите на културното наследство и 

зелената система за интегрирано развитие в общ контекст. 

 Формулиране на възможности за интегрирано развитие (модел за интеграция) на 

културното наследство и зелената система. 

 Разработване на практически предложения за постигане на собствена  градска 

идентичност и подобряване качеството на живот в условията на конкретна градска 

среда. 

 Извеждане на социални, икономически,  психологически, рекреативни и здравни 

позитиви за градската среда и нейните обитатели при интегрирането на културни и 

природни ресурси.  

1.4. ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Териториалният обхват на изследването е насочен към големите градове на България 

като устойчиви носители на културно-пространствена идентичност, на концентрирана 

човешка активност и висока динамика на развитие. Именно там интеграцията на култура и 

природа подлежи на най-изявено обществено оценяване, а проблемите, свързани с 

включването им в съвременния живот се открояват най-силно. Обект на интерес са три от 

най-големите урбанистични центрове на България – София, Пловдив и Стара Загора, 

които са и центрове на своите локални културни системи, разположени в една траектория, 

водеща туристическия поток от столицата към Черноморския бряг и обратно, което 

предполага интензивни туристически посещения в тях. Въпреки това ограничаване на 

обхвата, основните изведени тези и принципи могат да бъдат прилагани и за по-малки 

населени места, тъй като формулирането им се основава на същностните характеристики 

на разглежданите обекти. 

Изследването обхваща ключови аспекти по отношение на  опазване и популяризиране 

на кулурното наследство, ландшафтен дизайн на откритите обществени пространства, 

взаимовръзка между отделните структурни части на културно-пространствената мрежа в 

градовете. Тези групи дейности са конкретизирани от гледна точка на интеграцията на 

открити пространства и културно наследство въз основа на редица международни 

документи, ратифицирани в България, на действащата нормативна уредба и на европейския 

и световен опит в тази област. 
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1.5. ПОДХОД И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Предвид разнообразието от елементи и връзки, обуславящи откритите културни 

обществени пространства, за целите на изследването е възприет системният подход5 който 

най-високо съответства на същността на разглежданите обекти.  

За да се формулира и обоснове модел за интеграция на открити пространства и 

културно наследство са разгледани успешни реализации в световен план и са изследвани 

основните аспекти, явяващи се ключови за опазването на културното и природното 

наследство, развитието на градовете, естетизацията на пространството, подобряване на 

екологичните условия.  

Основен момент е изясняването на същността и влаганото съдържание в понятията 

„зелени системи” и „културно наследство”. Изведени са връзки и зависимости, 

произтичащи от историческото развитие на българските градове след Освобождението, 

включително на  отношението към историческото и културното наследство, както и 

полагането на основите на зелената система в гр. София.  

Разгледани са специфичните изисквания, които налагат някои международни 

документи, ратифицирани в България във връзка с приемането и в Европейския съюз. За 

доказване на необходимостта от защита и опазване на културното и природното богатство 

на градовете е направен критичен анализ на законови и подзаконови нормативни актове, 

свързани с озеленените терени, парковите територии и местата с културно наследство, като 

чрез дедуктивен метод е изведено изискването за интегриран подход при планиране, 

проектиране и управление на откритите природно-културни обществени пространства. 

След набиране, обработка и систематизиране на литературни източници 

(научноизследователски трудове, монографии, статии, интервюта), статистически данни, 

градоустройствени и паркоустройствени планове и проекти е направен анализ на данните от 

проучването и са очертани определящите фактори и изведени различните аспекти на 

работа на модела за интеграция на открити пространства и културно наследство.  

Обобщаващо приложените аналитико-синтезни методи включват: 

 Анализ на: 

- европейския и световен опит в областта на откритите обществени пространства и 

градската консолидация (графо-аналитичен и сравнителен анализ); 

- развитието на градоустойството, планирането на зелени системи и отношението 

към културното наследство от Освобождението до Преходния период 

(хронологичен анализ); 

- законовата и нормативна рамка на културното и природното наследство в 

международните документи и българската нормативна база в областта на 

териториалното устройство (експертен метод). 

 Синтез на: 

- индикации за създаване на модел за интеграция на открити пространства и 

културно наследство; 

- методика на работа на модела за интеграция. 

 Възможности за прилагане на модела за интеграция: 

- принципи за прилагане в градска среда; 

- практически насоки за приложение в София, Пловдив и Стара Загора. 

                                                           
5 

 Системният подход е съвкупност от принципи и методи за изследване на сложните обекти като системи, т.е. 
като целенасочена съвкупност от множество взаимно свързани и свързани с обкръжаващата среда елементи. 
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1.6. РАБОТНА ХИПОТЕЗА  

Основната изследователска теза е свързана с това, че интеграцията на открити 

пространства (част от зелената система на града) и културно наследство в градската среда 

има синергичен ефект, който се проявява в следните аспекти: 

 Обогатяване на зелената система на града с обществени зелени пространства, 

носещи освен екологичен и мощен духовен заряд. 

 Увеличаване възможностите за здравословно движение, културен живот и  социално 

взаимодействие. 

 Формиране на културни, туристически, опознавателни и рекреационни маршрути. 

 Подсигуряване на културните ценности със защитена зона и достъп. 

 Възможност за развиване на информационно-образователна политика към градското 

население и туристите. 

 Създаване на устойчива градска среда чрез валоризация на екологичните, 

културните и социалните фактори.   

1.7. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Трудът е с обем от 144 страници с  92 фигури и е структуриран в осем части:  

Глава 1. ВЪВЕДЕНИЕ в която са представени темата, обектът и предметът на 

изследване, обхватът на разработката, базовата хипотеза, синтезирани са основните цели и 

задачи и са изяснени използваните подходи и методи. 

Глава 2. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА, която изяснява произхода и същността на 

зелените системи в градовете и свързаните с тях термини и понятия, ролята на културното 

наследство в съвременния град, идеята за интегриран подход и прилагането му при 

културата, историята и природата в градската структура под формата на интеграция на 

открити пространства и културно наследство. 

Глава 3. ЗАКОНОВА И НОРМАТИВНА РАМКА с кратък обзор на международните 

документи, свързани със значението, опазването и защитата на културното и природното 

наследство в световен и национален план. 

Глава 4. БЪЛГАРСКИ, ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН ОПИТ, разгледан в контекста на 

възможностите на големия гъсто населен град с недостатъчно пространство чрез 

внимателно проектирани обществени места – улици, площади, паркове, с помощта на  

природни и културни елементи да промени облика си, превръщайки се в хуманен,  

приветлив и приятен за пребиваване. 

Глава 5. ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ, проследяващ възобновяването на градската среда 

след Освобождението в българските градове от гледна точка на открити обществени 

пространства, архитектура, паркоустрояване и анализ на съвременното състояние на 

отношението зелени системи и културно наследство в София, Пловдив и Стара Загора. 

Глава 6. МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА И КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО, основан на опита при интеграцията на културни и зелени пространства в 

световен мащаб, но акцентиращ върху специфичните четири компонента, изведени като 

задължителни за успешната работа на този инструмент в българските градове. В процеса на 

разработване на модела са синтезирани принципи на съвременна изява на откритите 

пространства и културното наследство и възможности за прилагане на модела, изследвано 

е  приложението му в София, Пловдив и Стара Загора. 

Глава 7. НОРМАТИВНИ АСПЕКТИ с критичен преглед на Българското законодателство, 

засягащо откритите обществени пространства, зелените площи и културното наследство 

конкретно в ЗУТ, Наредба 7 и ЗКН. 

Глава 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ с обобщени изводи, приноси и перспективи на развитие на 

темата. 
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2. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА  

2.1. ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ГРАДОВЕТЕ 

Възникване и развитие на идеята за зелена система в градовете 

С нарастващата урбанизация, в резултат от започналата в края на XVIII век 

индустриална революция, се ражда нов социален и екологичен проблем, в отговор на който 

възниква идеята за зелени пояси, растителни масиви и елементи, градски паркове и 

градини, участващи като градивна част от градската структура. Идеи за освобождаване на 

територии за озеленяване в града се издигат в някои футуристични проекти като градовете 

– градини, урбанистичните планове на Льо Корбюазие, в Атинската харта от 1933 г., където 

се предвиждат обособени зони за отдих в градската и крайградската структура. През XX век 

с моделите за развитие на градската структура се появяват и схеми за непрекъсната зелена 

система на селищата, свързана с крайселищните зелени площи, осигурявайки зони за отдих 

на населението. Така все повече се налага структуроопределящата и „градообразуващата” 

роля на зелената система в градовете.  

Схемата на зелената система обикновено следва тази на градската структура и 

комуникациите, затова най-често се свежда до радиална, пръстеновидна, линеарна, 

дисперсна и комбинирана. В градовете с исторически корени се е наложила комбинираната 

схема.   

Запазването на природната среда в големия град и нейното равновесие е основен 

подход за решаване на екологичните проблеми, възникващи от повишената гъстота на 

обитаване. Въвеждането на научно обосновани нормативи за гъстота на обитаване и 

плътност на застрояване са крачки към подобряване качеството на градската среда. В 

нормативната база на много страни навлязоха конкретни количествени показатели за 

обезпеченост на жител с квадратни метри зелени площи, които се залагат в устройствените 

планове на урбанизираните територии6. Урбанистичната теория и практика наложиха 

зелената система като част от функционалните системи в градския организъм.  

Човекът е природно и културно същество едновременно. Той има нужда от постоянна 

връзка с природата, която да преминава през стандартите на усвоената от него култура. 

Нарушаването на тази връзка (същото важи и за културата), при плътното застрояване на 

градската територия, има катастрофални последици за качеството на живота в града. 

Същност и съдържание на зелената система 

В България понятието „зелена система” се въвежда в средата на XX век с 

постановление на Министерски съвет (№ 460 от 10.06.1952 г.). В монографията „Зелената 

система на София”, проф. д-р арх. Ат. Ковачев анализира различни опити за дефиниране 

на понятието  зелена система, на базата на които формулира свое авторско определение7.  

Имайки предвид съществуващите международни законови текстове в областта на 

защитата и управлението на природното и културното наследство, ратифицирани в 

европейските държави, включително и нашата, най-вече Европейската конвенция за 

ландшафта, тази дефиниция би могла да се допълни със следното:  

Зелената система в градовете е основен компонент на градския ландшафт, 

благоприятстващ интеграцията на жизнените процеси в градското пространство и   

градивен елемент на националното природно и културно наследство, допринасящ за 

човешкото благополучие и формиране на чувството за идентичност. 

Зелената система включва всички селищни, крайселищни и извънселищни зелени 

площи и пространствените връзки между тях. 

                                                           
6
 В България нормативи  за площта на обществените озеленени площи за широко и специфично ползване в 

градовете  определя  Наредба №7 към ЗУТ в чл. 31, ал. 1. За големите градове е 20 кв. м/жител, а за много 
големите с над 200 хил. жители необходимата площ се предвижда в ОУП.  
7
 А. Ковачев, „Зелената система на София”, 2004 г., стр. 50 
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2.2. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ 

Европейската конвенция за ландшафта (в сила от 2004 г.) дефинира понятието 

„ландшафт“: “територия, чийто специфичен характер и елементи са резултат от 

действието и взаимодействието на природни и/или човешки фактори.“ 8  

Друг съвременен термин, обхващащ в съдържанието си  културното и природното 

наследство е „културен ландшафт“, изяснен в Закона за културното наследство. 

Терминът „открито пространство“ може да  се разглежда също в по-широк и 

всеобхватен смисъл като една „непрекъсната матрица“ от незастроени площи в градските 

райони. Елементите му могат да бъдат интегрирани в сродна система на име „зелена 

инфраструктура“. С това понятие през 90-те години на ХХ в. се въвежда една нова 

концепция, която изтъква важността на взаимовръзката между всички природни елементи в 

процеса на планиране и използване на територията както в градска, така и в извънградска 

среда. 

За окончателно изясняване на всички понятия, те следва да бъдат подредени от най-

обширните към по-специфичните. Значението на всеки следващ термин се съдържа в 

предишния (фиг. 2/5): 

- Ландшафт: обхваща цялата територия, включително морските райони. 

- Културен ландшафт: включва културно, историческо и природно наследство. 

- Градски (урбанизиран) ландшафт: включва улици и площади, сгради, зелени 

пространства в градските и крайградските райони. 

- Зелена инфраструктура: обхваща природните компоненти в селищната и 

междуселищната територия. 

- Открити пространства: всички незастроени пространства. 

- Зелена система: обхваща всички озеленени пространства в градската и 

крайградска територия, включително улици и булеварди. 

- Зелена площ: единица озеленена земна площ, например тревна площ, цветна 

леха, дървесно-храстова група или масив и др. 

 

Фиг. 2/5.  Йерархия на 
термините.  

Схема:                                        
арх. П. Й. Александрова 

2.3. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, СЪЩНОСТ И ПОНЯТИЕ  

Обществената стойност на културното наследство непрекъснато нараства през XXI век. 

В условията на глобализация то все повече определя избора на средата и качеството на 

живот. През всички времена и епохи, културното наследство е било мощно средство за 

духовно оцеляване, а днес е незаменим ресурс за устойчиво развитие. Градът като цяло 

също е културно наследство със своята композиция на улиците, площадите, зелените 

площи, сградите, центърът и жилищните квартали. Задачата тук обаче е да се внесе тази 

култура  в най-едрия човешки мащаб, там където хората имат възможност да видят, усетят 

и се докоснат до красивото, където градският им живот ще бъде осмислен и ощастливен. 

За първи път терминът „културно наследство” (преди това е било популярно 

„паметник на  културата”) се налага след влизане в сила на Конвенцията на ЮНЕСКО 

за опазване на световното културно и природно наследство (в сила за България от 

17.09.1975 г.), където се включват паметници, ансамбли и забележителни места. 

Дефиниции за културно наследство дават и Рамковата конвенция на Съвета на Европа 

за значението на културното наследство за обществото (въвежда „общо европейско 

наследство”), ЗКН (вкл. „културна ценност”) и Закона за закрила и развитие на културата. 
                                                           
8
 Член 1 от Европейската конвенция за ландшафта - Определения 
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2.4. ИНТЕГРИРАН ПОДХОД КЪМ КУЛТУРА, ИСТОРИЯ И ПРИРОДА 

Идеята за интегриран подход 

При изработването на интегриран подход между каквито и да е системи, области, 

процеси, се осъществява фундаментално изследване на научни и практически теории и 

методи. След установяване на това, кои от тези теории и методи с какви свои елементи и 

мерки може да бъдат приложени за постигане на определен резултат, те се обединяват в 

организационно единство. Интегралната концепция разглежда света като цялостна система 

и представлява нов комплексен подход, различен от всички досегашни. Подходът намира  

връзка между различните части, за да се обхване общата картина. Интеграцията е новата 

парадигма на XXI век. 

Интегрираният подход към устройството на територията е подход, който разглежда 

всички фактори, които са в състояние да повлияят на устройството на дадена зона, 

независимо от нейния характер (природни фактори като климатичните промени или 

природните рискове, човешки дейности като тези, които са свързани с частни инвестиции 

или социално/културно или политическо поведение на публичните власти в различните 

области, и др.).9 

Изясняване на необходимостта от интеграция на култура, история и природа 

Обвързването на културното наследство със зелената система на градовете е подход с 

мощен синергичен ефект10 (виж 1.6.). Интеграцията на културата и природата не е тясно 

свързана само с историческото наследство. Kултурата може да се възприеме в един по-

широк аспект, разглеждащ казуса не само на физическо, но и на духовно ниво. В този 

смисъл  може да бъдат включени освен исторически и археологически обекти, така също и 

пространства, събития, архитектура, маршрути, при които зеленината и ландшафтното 

оформяне биха играли обединяваща роля.  

Примери от световния опит (виж т. 4) показват умело съчетаване на зелените площи с 

обществените места и превръщане на най-обикновени градски кътчета в красиво 

проектирани пейзажи като градини, площади, тераси, пешеходни алеи и паркови площи. 

Много от тези пространства са взаимосвързани, така че много зеленина и възможности за 

социално взаимодействие проникват в градския живот и са на разположение на всички.  

Състоянието на историческото, културно и природно наследство  в България не може да 

се постави под общ знаменател с това в развитите европейски страни. Различната 

историческа и обществено-икономическа основа е оставила своя отпечатък върху 

наследените ценности и дори определянето на идентичността. Въпреки това, България е 

изключително богата на културно наследство и това я нарежда на трето място в Европа. 

Според  Лисабонската стратегия, градовете играят решаваща роля за генериране на 

икономически растеж. Заедно с тенденцията на развитие на градовете в света, градовете в 

България трябва да се възприемат като генератори на местно и национално икономическо 

развитие. Най-добрият вариант е местните икономики да разчитат на местни ресурси и да 

се състезават помежду си за привличане на граждани и посетители, така както се случва в 

цяла Европа. Едни от тези ресурси са културното и природното наследство, ресурси с 

огромен потенциал за социален и културен отскок на икономиката. 

Един град със собствена идентичност трябва да може да се опише с общи показатели, 

които опредлят неговия характер.  Откритите градски обществени пространства и в 

частност, зелените пространства,  представляват един  инструмент, който гарантира 

обединяването и връзката между различните градски структури и между периодите на 

развитие, на които трябва да се придаде завършеност и в които местната общественост да 

може да се идентифицира. 

                                                           
9
 „Тълковен речник по териториално развитие”, Европейска конференция на министрите, отговарящи за 

устройството на територията (СЕМАТ), Лисабон, 2006 г. 
10

 Ефектът от съвместното им действие е по-голям от сумата на ефектите от индивидуалната им работа. 
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Интеграцията в градската структура 

В контекста на Европейския съюз, интегрираният подход е в основата на регионалната 

политика и работи особено добре в градския организъм. „Лайпцигската харта за 

устойчиви европейски градове“ (2007 г.) препоръчва по-широкото използване на 

политически подходи за интегрирано развитие на градските райони и обръщане на 

специално внимание на изостаналите квартали. 

Интегрираният подход към култура, история и природа в градската структура  

обезпечава напълно или частично всички основни характеристики на Концепцията за „ново 

възраждане на градовете”, предложена още преди 2010 г. в Брюксел:  

 Нарастване на социалното сближаване. С благоустрояване на градските открити 

пространства с елементи на историческо наследство, култура и изкуство, включващо 

подходящо озеленяване, места за отдих и наблюдение, декоративни настилки и 

осветление, възможност за транзитно преминаване, информационна и 

образователна осигуреност, се създават уникални по своя характер обществени 

места, съчетаващи условия за социални контакти, отмора, просвета, движение и 

природна среда. Приобщаването на населението към опазване и популяризиране на 

ценностите с подпомагане и организиране на различни инициативи, стимулира 

възпитаването на национален дух и достойнство. 

 Културно обновяване. С изграждане на естетично и функционално устроено 

пространство около културния паметник се осигурява достъп, защита и изтъкване на 

неговата стойност и непреходност. По този начин ценността добива значимо място в 

градската среда.  

 Икономически ефект.  С изграждане на открити културни пространства в градския 

организъм се осигурява популяризиране на културното наследство, увеличаване на 

посещаемостта от граждани и туристи. Подплатяването с допълнителни атракции и 

функции като фестивали, народно творчество, сувенири, хранене, търговия е гарант 

за сигурен финансов просперитет на града. 

 Преоценка на културното наследство чрез дематериализиране и увеличаване 

на биологичното разнообразие. Съчетаването на природа и културна ценност 

безапелационно одухотворява всяко открито пространство, а високоестетичното им 

представяне превръща всяка активност в многосетивно преживяване, въздействащо 

върху емоциите и личностното изграждане. 

Интегрираният подход означава да се работи цялостно и последователно, а не “на 

парче”, програма по програма (фиг. 2/7). 

 

 

Фиг. 2/7.  
Обвързване на 
културните 
пространства 
в града 
посредством 
природни и 
художествени 
елементи.  

Схема:  

арх. П. Й. 
Александрова 
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Фактори, определящи интеграцията на култура, история и природа в градската 

структура 

Взаимодействието между природа и култура подсилва ефекта и ускорява процесите, 

водещи до очаквания резултат. Интеграцията им  в градската структура може да бъде 

стимулирана от различни физически, икономически, политически и социални фактори. 

 Местоположение. То има основно значение, за да се развие пълноценно системата 

от открито обществено пространство, зеленина и културна ценност. От това се 

определя дали обектът ще се вписва в природна или в архитектурна среда, което е 

важно за цялата организация на пространството при подчиняване на елементите на 

дизайна и инфраструктурата на пространствената доминанта. Обикновено 

културното напластяване в един град е най-вече в централната част, но такива 

пространства в по-ниска концентрация трябва да има и в периферните квартали, 

където да се реализира културен живот на микрорайонно ниво. Това ще намали 

контраста между център и периферия, а удобно свързаната мрежа от културни 

пространства чрез зелената система на града ще редуцира фрагментацията и ще 

засили цялостното въздействие на градския ландшафт.   

 Вид и физическо състояние на културния обект. Организацията на 

пространството е различна според вида, степента на завършеност  на културния 

обект, неговата ансамбловост или самостоятелност, историческа стойност. 

 Използваемост. В забързаното ежедневие на съвременния град е неизбежно 

взаимодействието на естетически и утилитарни функции при откритите пространства. 

Умелото им съчетаване е ключът към постигането на единство и цялостност на 

средата (фиг. 2/8).   

    

Фиг. 2/8.  Мрежа от културни 
пространства, отговаряща 
на съвременните изисквания 
за поливалентност 
(съчетаване на различни 
функции).  

 Схема арх. П. Й. 
Александрова 

 

 Изява. Основна цел при изграждането на открито културно обществено пространство 

е изтъкването на историческата, естетическата, културната и духовна семантика на 

ценността. Подчертаването на достойнствата на културния обект със съгласувано 

художествено и функционално изграждане на  пространството определя 

историческата му устойчивост и съвременна значимост.  

 Достъпност. Като израз на взаимовръзката между ценностните характеристики на 

културното пространство и неговите ползватели в широкият съвременен смисъл 

достъпността се разглежда от някои автори не само от гледна точка на чисто 

физическия контакт, а се включва и идеята за познанието и ползата.   

Влияние върху интеграцията на култура, история и природа в градската структура може 

да имат още някои фактори, които би следвало да се анализират като съвременни 

тенденции, обществена значимост, законодателна основа, намерения за развитие, 

собственост. 
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Концепцията за устойчиво развитие, устойчиви градове. 

Определението за устойчиво развитие стъпва на три основни принципа: икономическо 

развитие, социално равновесие и опазване на околната среда (която включва културното и 

природното наследство), като уточнява, че нито един от тези три принципа не може да бъде 

привилегирован спрямо останалите два (фиг. 2/9). 

 

Фиг. 2/9. Триединството човек – култура – природа е в 
основата на всички теоретични разработки, свързани 
с концецията за устойчиво развитие. Онази част от 
природата, отвоювана от човека и адаптирана към 
организацията му на живот представлява градът, 
съхраняващ неговата култура.  

Схема:  арх. П. Й. Александрова 

 

От гледна точка на устойчивото развитие Европейската конвенция за ландшафта 

изяснява връзката между наследството и околната среда и глобалната идея за “културна 

среда”. Целите на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове са засилване на 

подходите за интегрирана политика на градско развитие чрез създаването и гарантирането 

на висококачествени обществени места, модернизирането на инфраструктурните мрежи и 

повишаване на енергийната ефективност и особено що се отнася до изостаналите градски 

квартали - устойчиви стратегии за подобряване на развитието на градовете.  

Когато се обсъжда бъдещото развитие на града като цяло, особено в контекста на 

Европа и ЕС, един много важен стратегически аспект е свързан със съображенията за 

устойчивост, т. е. системното взаимодействие между околната среда, екологични, 

икономически и социо-културни фактори. По тази причина настоящото проучване не би се 

ограничило само с материалното наследство, а ще разшири обхвата си, включвайки всички 

аспекти на понятието култура, в това число места, събития, маршрути, които могат да се 

интегрират в градското открито пространство, където тяхната изява и духовност могат да се 

подчетаят с помощта на паркоустройствена организация и зелено моделиране на околната 

среда. 

2.5. ИНТЕГРАЦИЯ НА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

За нуждите на настоящото изследване е въведено ново понятие „модел на 

интеграция на открито пространство и културно наследство”. Под тази 

формулировка като начало е поставено гарантирането на  успешното изпълнение на всеки 

устройствен проект за културно наследство и за защита на места с културно наследство. 

След проведени проучвания и консултации, същността на това определение претърпя  

развитие. За определяне на понятието „модел” се приема следната трактовка: „обект, 

система, идея, отличаваща се със своята цялостност”. Смисълът на понятието 

„културно наследство” в обхвата на модела за интеграция излиза от рамките на 

историческия аспект. Важно е културните ценности да притежават своята духовна стойност, 

независимо дали са носители на историческа памет или са продукти на съвременното 

изкуство, култура, архитектура.  

В т. 6 са разгледани подробно очакваните позитиви от интеграцията на открити 

пространства и културно наследство. Моделът може да се възприеме като още един 

инструмент, чрез който да се повлияе върху човешкото поведение и върху начина, по който 

градът функционира. Чрез него може да се насърчи пешеходното и велосипедното 

движение и да се работи в посока създаване на оживени, здравословни, безопасни и 

устойчиви градски пространства. 
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3. ЗАКОНОВА И НОРМАТИВНА РАМКА 

3.1. МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ 

Еволюцията на моралната и материалната стойност на културното и природното 

наследство  е отразена в редица международни документи, ратифицирани от България:  

 Конвенция за опазване на Световното културно и природно наследство, 1972 г.  

 Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа, 1985 г. 

 Европейска конвенция за защита на археологическото наследство, 1991 г.  

 Европейска конвенция за ландшафта, 2000 г. 

 Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство, 2003 г. 

 Рамкова конвенция на Съвета на Европа за значението на културното наследство 

за обществото, 2005 г.  

и серия от международни харти на ИКОМОС.  

Новите тенденции намират израз в съвременната европейска практика в областта на 

опазването и използването на културното наследство. 

3.2. КОНВЕНЦИЯТА  ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ЛАНДШАФТА 

От разгледаните международни документи специално внимание е отделено на 

Европейската конвенция за ландшафта, която обхваща както природния, така и културния 

аспект на Европейския ландшафт във всичките му форми. Двата основни акцента на 

конвенцията са: 

 Признаването на ценността на всички компоненти на ландшафта и значението им за 

осигуряване на качеството на живот на хората и тяхната самобитност 

 Активната роля на обществото при възприемането и оценката на ландшафта. 

Основни мерки, които се предвиждат от Европейската конвенция за ландшафта 

На национално ниво се извършват дейности в четири основни направления: 

1.   Осигуряване на законовото признаване на ландшафта като най-важния 

компонент от условията за живот на хората, който отразява разнообразието на 

общото им културно и природно наследство и се явява основата на тяхната самобитност. 

2.   Разработване и изпълнение на политика за опазване, управление и/или 

планиране на ландшафта. 

3.   Разработване на процедури за участие на обществеността, местните и 

регионалните власти, както и на други заинтересовани страни, в подготовката и 

изпълнението на ландшафтната политика. 

4.   Интегриране на ландшафтната политика в политиките за планиране на 

регионално и градско ниво, а също и в политиките в сферата на културата, околната 

среда, селското стопанство, социалното осигуряване, икономиката и всяка друга политика, 

която може да окаже пряко или косвено влияние върху ландшафта. 

На международно ниво, страните - членки на конвенцията са поели задължение да си 

сътрудничат с оглед на включването на ландшафта като аспект на международните 

политики и програми. 

Мерки, предприети за опазването на ландшафта в България 

Множество нормативни актове третират опазването и устойчивото управление на 

ландшафта в България, основните от които са: Законът за опазване на околната среда, 

Законът за защитените територии, Законът за опазване на земеделските земи, Законът за 

устройство на територията, Законът за водите, Законът за биологичното разнообразие, 

както и Законът за културното наследство. 
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3.3. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

Държавната политика за културното наследство е функция на пътя на България към 

евроинтеграция, който минава през приемане на специфични документи, засягащи 

опазването на културното наследство в новите условия, разработване на ново 

специализирано законодателство  и участие в европейската културна политика, въз основа 

на която се разчита на нови източници на финансиране. 

Сред новосъздадените норми, стремящи се към съобразяване с препоръките на 

европейските експерти, е Законът за закрила и развитие на културата, определящ 

основни принципи на националната културна политика. Държавният орган, провеждащ 

политика за закрила и развитие на културата, е Министерството на културата. 

Финансовото подпомагане на културата се изразява и в създаването на Национален фонд 

„Култура”. Мрежа за активно международно сътрудничество в областта на опазването е 

Европейската мрежа за наследството. В политиката на опазване на културното 

наследство след 1989г. все по-активно се включват и неправителствени организации. 

Сред тях са и български структури в международни организации – БНК на ИКОМОС и БНК 

на ИКОМ. Законът за културното наследство – ЗКН е основния закон, който урежда 

опазването и закрилата на културното наследство на Република България. 

3.4. МЯСТОТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ЗЕЛЕНИТЕ СИСТЕМИ В 

ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

Активирането на ролята на регионите и местните власти в политиката по опазването на 

КН довежда до промени в законодателната система, отнасяща се до регионалното развитие 

и общинското самоуправление, дългосрочните цели и приоритети.  

Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) за периода 2013 – 2025г.  

е основният документ за определяне на„ Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и 

културно наследство” 

Регионални планове за развитие (РПР) за периода 2014 - 2020г. са документи за 

стратегическо планиране с интегрален характер, които определят средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. 

Националната стратегия за регионално развитие и последвалите я областни и 

общински стратегии се превръщат в информационна база за разработване на Оперативна 

програма „Регионално развитие 2014 - 2020г.”, по която България има право да получава 

безвъзмездно финансиране от ЕС чрез структурните фондове. 

Отношение към проблемите на зелените площи, зелените системи и откритите 

пространства имат и някои нормативни документи като закони, правилници и наредби: 

„Закон за устройство на територията” от 2000г., „Закон за одобрение и приложение на 

Общия градоустройствен план на София” от 1961г. и Правилника за прилагането му, „Закон 

за опазване на околната среда” от 1991г., „Закон за държавната собственост” от 1996г., 

„Закон за общинската собственост” от 1996г., „Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони” от 2004г., „Наредба №4 за 

оценка на въздействито на околната среда” и др. 

 ИЗВОДИ  

С оглед осигуряване на балансирано планиране и устойчиво развитие на нашите 

урбанизирани и неурбанизирани територии е наложително създаване на отделен закон за 

планиране, опазване, проектиране и управление на ландшафтите, какъвто за момента 

липсва. Там следва да намери достойно място и културното наследство. Предложеният 

модел (т. 6) може да подпомогне в много аспекти такава кауза.  

Редица нормативни документи от българското законодателство засягат проблемите на 

зелените площи, зелените системи и откритите пространства. Преразглеждането им следва 

да прецизира нормативните количествени и качествени показатели и отношението към 

културното наследство. 



  ИНТЕГРАЦИЯ НА КУЛТУРА, ИСТОРИЯ И ПРИРОДА В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ  

 

16                          МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
 

4. БЪЛГАРСКИ, ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН ОПИТ 

4.1. ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА 

Хората мигрират в градовете и това е световна тенденция. Растящата гъстота на 

населението е водеща причина за увеличаващото се използване на земя. От една страна 

продължава фрагментирането на градското пространство на отделни обекти и социално 

диференцирани пространства. От друга страна комуникационните, информационни и 

инфраструктурни мрежи на градско и надградско равнище осигуряват локални и глобални 

връзки на градските територии, а функционалното пространство на града се разширява 

далече извън административните му граници.  Така полицентричността и мрежата като 

модел на функционална организация и като основа на структурната форма стават 

характерни белези на морфологията на големия град вместо хомогенността и 

пространствената цялостност на историческия град. Противоречието на принципите за 

полицентричност и компактност довеждат до развитието на две успоредни  концепции за 

„компактния град“ и „отворения град“. 

Според концепцията за „компактния град“ растежът на населението е концентриран в 

рамките на съществуващите граници на града, като се избягва навлизането му в 

периферията. В концепцията за „отворения град“ по-голямата населеност на вътрешния 

град се избягва чрез по-висока населеност  и развитие на крайградските райони. 

Логиката на устойчивото развитие изключва разпростирането на градовете, поради 

многото негативни последствия като: затруднено обществено обслужване, голяма енергийна 

консумация, пространствена сегрегация и социална изолация, загуба на земеделски земи, 

намалено биоразнообразие и прекалена експлоатация на природни ресурси, икономически 

упадък на историческия градски център.   

В тази част са разгледани примери от България, Европа, Австралия, Азия, САЩ, които 

илюстрират възможностите на големия гъсто населен град с недостатъчно пространство 

чрез внимателно проектирани обществени места – улици, площади, паркове, с помощта на  

природни и културни елементи да промени облика си, превръщайки се в хуманен,  

приветлив и приятен за пребиваване.  

4.2. ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРИЯ  

Варна. Модернизацията на централната градска част обхваща пешеходната зона от 

Градската градина до площад „Независимост”, където  основните акценти са нов тип 

настилки: паваж от клинкер и гранит, нови възможности за отмора, нов пеещ фонтан със 

светлинни ефекти на площада, сухи фонтани, повече зелени площи и дървета (фиг. 4/11). 

Бургас. През 2015г. е открит новият експозиционен център „Флора” в Морската градина. 

освен за изложения, експозиции, конференции и културни събития, в новия символ на града 

посетителите имат възможност да участват в  културата на градския живот чрез различни 

активности и отдих (фиг. 4/11). 

   

Фиг. 4/11. Варна, главна пешеходна зона. Бургас, експозиционен център „Флора Бургас”. Източници:  ОП 

„Регионално развитие” 2007-2013 г.,  burgascity.com 
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Русе. Старият градски център придоби нов облик. Пешеходните зони са изпълнени с 

настилки от вибробетонови плочи, в различни цветови нюанси. Главната улица 

„Александровска” е разширена, изящни   фонтани, обградени от цветни лехи през деня и 

атрактивно осветление през нощта я правят любим маршрут за градска разходка. 

Кърджали. Нов централен градски парк допълни и обогати зелената система на града и 

осъществи връзката на старата градска градина с терена, който се намира покрай Водното 

огледало. Изградени са нова алейна мрежа и кътове за спорт, отдих и забавление. 

Плевен. Устойчив и динамичен градски център с подобрени качества на живот и 

активна  социална среда чрез нови зелени и пространствени решения и физическо 

обновяване на централната градска част е целта на проекта „Осигуряване на устойчива 

градска среда на Плевен” (фиг. 4/13). 

Велико Търново. Всички паркове във Велико Търново са обновени и ремонтирани, а в 

квартали, в които е нямало, са изградени нови паркови пространства. Сред тях са 

благоустроените паркове „Света гора”, „Марно поле”, „Руски” и „Акация” (фиг. 4/13). 

  

Фиг. 4/13. Плевен,  Водната каскада след реконструкцията през 2016г., включваща ефектно осветление 

и озвучаване, нови настилки и обзавеждане, обогатяване на  растителния състав.                                     

Велико Търново, парк „Марно поле”, едно от най-посещаваните места в града, място за културни 

мероприятия, концерти и фолклорен фестивал. Източници: peika.bg, velikoturnovo.info 

ИЗВОДИ 

Резултатите, постигнати от реализирането на реконструкции в централните части на 

големи български градове като повишено оживление, удобство, естетическо въздействие, 

чувство за хармония са достатъчен опит и мотивация за прилагането им в периферни и 

второстепенни градски части. Присъствието на дори малки зелени открити пространства, 

съдържащи или несъдържащи културни елементи ще повиши многократно комфорта на 

гражданите и посетителите. Вписването на такива пространства в градските квартали може 

да стане с преструктурирането на части от улици, площади и около сградите.  

Коригирането на некачествени градски пейзажи и нарушени мащаби е значително по-

трудно от планираното изграждане на удобни и естетични пространства, заложени още от 

самото начало в архитектурните планове.  

В България все още е трудно да се приеме от създаващите и управляващите 

обществени градски пространства, че те са за да служат на хората, за да удовлетворяват 

потребностите на посетителите, дори те да изглеждат неприемливи като изиграване на 

хоро, лягане по тревата и къпане под фонтаните.  

Малкият човешки мащаб е този, който привлича хората за активен градски живот. Уютът 

и интимността, която той създава предразполагат към повече общуване, срещи, желание за 

пребиваване на открито, организиране на събития. В българските градове такива места се 

оказват парковете, градските градини и някои пешеходни пространства. Те обаче са 

съсредоточени предимно в централните части, където човешкият мащаб е наследен от 

прединдустриалните епохи. С нарастването на градовете, в периферните райони тази 

интимност вече липсва. 

http://www.velikoturnovo.info/en/monuments/i54/Marno-Pole-Park.html
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4.3. ПРИМЕРИ ОТ ЕВРОПА 

Селище Милениум, Лондон. Селището Милениум е селище от градски тип, 

разположено в предградията на Лондон, на полуостров Гринуич на река Темза, със смесени 

функции и висока плътност. Мястото е било реставрирано, за да включи екологичния парк 

Greenwich Peninsula, съхраняващ голям дял от градската природа. Новите паркове включват 

непрекъсната крайбрежна система от екстензивни велоалеи и дъсчени пътеки. Цялата 

разработка показва как западнали по-рано пространства могат да се съживят и да се 

възстанови местната природа (фиг 4/14). 

Корнуол, Англия. Хартландс е дизайнерски проект за 35 милиона лири, ръководен от 

обществеността, който преобразува най-изоставения градски район в графство Корнуол в 

истински вдъхновяващ културен ландшафт. Изложения, градини, водни атракции, алеи и 

съвременни  художествени произведения кореспондират с уникалния ландшафт, културата 

и наследството. Това преживяване включва запознаване с традициите на Корнуол и 

предоставяне на развлечения и забавления за цели семейства (фиг. 4/22). 

  

Фиг. 4/14 и 4/22.  Лондон, един от новите крайречни площади представя общодостъпни произведения на 

изкуството точно срещу стара оръжейница.  Гр.Корнуол, проектът Хартландс. Източници: Byrne J., “Green 

and open space planning for urban consolidation” 2010; www.heartlandscornwall.com 

Париж, Франция. Визията за развитие на Париж е документ, разработен през 2006 г. и 

има хоризонт на действие до 2030 г. след активен диалог с граждани и неправителствени 

организации.  Това уважение към общественото мнение е високо оценено от хората и дава 

плодове в политическите и инвестиционните резултати (фиг. 4/17). От всички европейски 

градове, може би Париж е най-известен със своите паркове, площади, булеварди и други 

обществени градски пространства. Няма място, където да няма скулптура, фонтан или 

градина в пространствата между сградите. Тези малки зелени оазиси радват жителите и 

посетителите на Париж, подобряват архитектурната среда и правят високата плътност на 

застрояване, характерна за града, желана за обитаване (фиг. 4/18). 

  

Фиг.4/17 и 4/18. В Париж са ясно обозрими взаимоотношенията между градските обществени 

пространства, културното наследство и зелените площи. Водни ефекти на улицата. Източници: Google 

maps, адаптация арх. П. Йотова; Byrne J., “Green and open space planning for urban consolidation” 2010 
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Вилнюс, Литва. Столицата на Литва, Вилнюс, и околностите му са голяма атракция от 

векове поради тяхната природа, ландшафти и хармония с архитектурното наследство. 

Международен екип от специалисти, основаващ методите си на работа върху Културните 

маршрути на Съвета на Европа, съвместно с литовски специалисти по културно наследство 

си поставят за цел да променят гледната точка на хората върху историческите паркове и 

градските зелени пространства.  В резултат на това парковете и ландшафтите  постепенно 

стават обекти на престиж, символ на качеството и "модни икони" (фиг. 4/21). 

Виена, Австрия. Виена е пример за съчетание между традиция и съвременност. 

Органите на градоустройственото планиране са осъзнали важността на откритото 

обществено  пространство като неразделна част от културната идентичност на един град. 

Всички проекти целят да илюстрират цялостното разбиране на живия градски ансамбъл. 

Отношението на някои европейски народи към природата и зелената култура като цяло 

проличава още в стратегическото устройствено планиране, където се залагат високи 

проценти за обществени зелени площи. Много се разчита на зелените пояси около 

градовете, които се усвояват и се използват активно за отдих и спорт (фиг. 4/24). Те могат 

да поемат голяма част от функциите, за които градските паркове и градини нямат 

достатъчно капацитет като целодневен и седмичен отдих в близост до дома, по-големи 

спорни активности, тематични атракции и маршрути, учебно-възпитателни програми. 

       
Фиг. 4/21 и 4/24  Литва, Град Паланга и парк Лентварис.. Уплътняване на зеления пояс на Виена, 

предвидено в плана за градско развитие 2025 г. Източници: wiki-Turizm.ru,  www.wien.gv.at 

ИЗВОДИ 

Много европейски примери за успешни зелени и открити пространства показват някои 

изненадващи стратегии за включване на възможности за отдих, развлечения, социално 

взаимодействие и достъп до природата. В Париж и Амстердам, където пространството е 

ограничено, дизайнерите умело съчетават зелените площи с обществени места и 

превръщат най-обикновени градски кътчета в красиво проектирани пейзажи. Улични 

периферии, граници на магистрали, изоставени индустриални земи и други пренебрегвани 

пространства като железопътни сервитути са превърнати в градини, скулптурни паркове, 

площади, тераси, пешеходни алеи и паркови площи. Повечето от тези пространства са 

взаимосвързани и са на разположение на всички. 

Както показаха примерите, разгледани дотук, културата може да се възприема в един 

по-широк аспект, разглеждащ казуса не само на физическото, но и на духовното ниво.  В 

този смисъл  може да бъдат включени освен исторически обекти, така също и 

пространства, събития, архитектура, маршрути, при които зеленината и 

ландшафтното оформяне биха играли обединяваща роля.  

Усвояването на зелените пояси около градовете в полза на зелените системи, 

системите „Отдих” и „Образование” е част от стратегическото устройствено планиране. То е 

насочено към съхраняване компактността на градската структура, хармоничен преход към 

естествения ландшафт и приобщаване на природни територии към активния социален и 

културен живот на хората. 

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGvaW_ysHQAhWKyRoKHSBbCLgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwiki-turizm.ru%2Flithuania%2F201-palanga&psig=AFQjCNEbKJB_N2R6aewBCktXWF08N_lzbA&ust=1480083407346576
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4.4. ПРИМЕРИ ОТ ДРУГИ ЧАСТИ НА СВЕТА 

Ийст Пърт, Западна Австралия. Преди реконструкцията това е било един силно 

замърсен район с плавателен канал. Чрез специален дренаж е създадено малко 

пристанище (фиг. 4/25). Около водното тяло са разположени скулптурни, архитектурни и 

други произведения на изкуството, които правят реката част от града. Големи занемарени 

участъци, обрасли с пирей са  заменени с местна растителност,  дървета, оформящи кътове 

със сянка, павирани алеи и площади. Проектът довежда до създаването на две оживени и 

интимни обществени места, включващи тераси с кафенета, хранене на открито, слънчеви 

алеи за разходка край пристанището и затревени хълмове. Урокът тук, за тази вътрешна 

част града, е как с обществено достъпното изкуство, водните елементи и голямото 

разнообразие от използваеми открити пространства може да се увеличат жизнеността и 

оживлението  на жилищен район с по-висока плътност. 

Саут Банк, Бризбейн. Наличието на пясъчен плаж, привличащ възрастни и деца в 

центъра на града е интригуващо. Саут Банк също така разполага с дълги крайречни алеи, 

красиво оформени с цветя, музикални сцени, университетски кампуси, художествени 

галерии и паркове (фиг. 4/27). Мястото има отличен достъп до обществен транспорт и на 

повечето места има добра връзка с река Бризбейн. Разнообразието на пространства 

насърчава ходенето и предвижда различни активни дейности за отдих. 

   

Фиг. 4/25 и 4/27.  Западна Австралия, преустройство на Ийст Пърт. Брисбейн, Саут Банк - крайречна 

алея и цветен тунел. Източник: Byrne J., “Green and open space planning for urban consolidation” 2010 

 Лос Анжелис, САЩ. Лос Анджелис е един от най-лишените от паркове градове в 

Съединените щати. В този мегаполис налична земя за паркове почти няма и управляващите 

са били принудени да се обърнат към новаторски инициативи за създаване на повече 

зелени пространства. В крайна сметка се създават паркове върху бивши индустриални или 

селскостопански земи. Природният парк Аугустус Хоукингс в Южен Лос Анджелис е един 

добър пример как може да се създадат нови видове зелени и открити пространства в 

градското ядро (фиг. 4/28). Изводът тук е, че дори и в области, където придобиването на 

земя за обществено зелено пространство изглежда невъзможно, могат да се създадат 

такива и не е необходимо те да са много скъпи, за да бъдат успешни. Добре проектираните 

пространства на правилните места могат да превърнат мрачните пейзажи в градски оазиси. 

Ханджоу, Китай. Това, което е впечатляващо от гледна точка на политиката за развитие 

на града е мощното градско зелено планиране, което е в ход. Ханджоу е гъсто населен град 

с 6 милиона жители, почти всички живеещи в ниско до високоетажни апартаментни жилищни 

сгради. Но местното управление озеленява всяко свободно място. Земята край каналите, 

железопътни линии, магистрали, фабрики и дори градски улици са превърнати в цветни 

лехи, богато украсени градини и безупречно поддържани паркове (фиг. 4/29). Само на 

няколко крачки от някоя от оживените улици се усеща спокойствието на зеления оазис. 

Жителите ценят много тези пространства и ги използват от сутрин до вечер.  
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Фиг. 4/28 и 4/29.  Лос Анжелис, САЩ, природен парк Augustus Hawkins. Ханджоу, Китай, градски площад. 

Източници:  Byrne J., “Green and open space planning for urban consolidation” 2010; www.e-architect.co.uk 

ИЗВОДИ 

Съчетаването на  зелени и открити пространства в големите градове, където плътността 

на обитаване  е по-висока има смисъл в много аспекти. Академичната литература посочва 

многобройните ползи, които тези пространства осигуряват, обхващайки  икономически, 

социални и екологични измерения. Това съчетание може да направи градските жители по-

здрави, по-малко стресирани, по-щастливи и по-общителни. Такива пространства могат да 

намалят много от разходите, свързани с поддържането на градската инфраструктура. 

Проникването на зеленина в градските райони укрепва градските ареали, увеличава 

биоразнообразието и подобрява връзката с природата. 

Изледвания, направени в САЩ доказват, че основният фактор за достигане на 

чувство за удовлетвореност от градските пространства на жителите на голям град е 

достъпът до висококачествени паркови и открити пространства. Много е важно 

осигуряването на възможност на хората да общуват помежду си, както и да се уединяват. 

Присъствието на вода в града отлично кореспондира с описаните по-горе казуси.  

Осигуряването на зелени и открити пространства не е задължително да е скъпа 

инвестиция, от него всъщност  може да се спестят пари. Добре планирани, тези места дори 

може да печелят средства за общините чрез насърчаване на туризма, привличайки 

жителите да инвестират в техните общности и да повишат стандарта на живот в гъсто 

застроените пространства. 

Поуките, които могат да се извлекат от тези проекти показват огромната полза от 

присъствието на зелени и открити пространства в една градска среда  с по-висока плътност, 

каквато е в големите градове. За да се  покрият различните нужди на жителите е от 

съществено значение осигуряването на взаимосвързани обществени места, с висока 

степен на удобство, гарантирано от подходящи места за сядане, засенчване от лятното 

слънце, зимно ослънчаване, широка достъпност и контакт с изкуство и култура. 

Друг важен урок е, че откритите и зелени пространства в града по-скоро трябва да 

съдържат, отколкото да изключват хора и дейности, считани за неприемливи. Тук 

трябва да изявяват своите взаимосъчетания гледки, звуци, аромати, текстури и други 

сетивни преживявания, които правят обществените  пространства запомнящи се, ако искаме 

те да са работещи. Те също така трябва да са приспособими към дневните и сезонни 

промени в дейностите и много важно е да бъдат гъвкави, за да могат хората да ги използват 

по много и различни начини. Това повишава чувството за жизненост и местопринадлежност. 

Модерният градски дизайн разрушава традиционния начин на създаване на обществени 

пространства. Ценностите, изграждащи истинския типичен пейзаж се заменят с нови 

уеднаквени стойности, които се повтарят навсякъде и които размиват ландшафтната 

идентичност. Човешкият мащаб е изместен от друг, непропорционален мащаб, основан на 

търговски интереси. Една успешна стратегия за развитие или оформяне на  нови места 

за срещи е да се използва културното наследство, като се има предвид, че районите със  

силна историческа памет привличат хората.  

http://www.e-architect.co.uk/
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5. ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА 

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ – СОФИЯ, ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА 

5.1. БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

За генетичната връзка между Европа и Балканските държави говорят периодите на 

целеустремени действия към приобщаване на Европейския югоизток. Културният аспект 

обикновено е основен двигател на процеса, при който Старият континент припознава 

Балканите като част от своята история и цивилизация. Този процес не е равноускорителен и 

има своите пикови моменти в новата история на България. Такива са периодът около и 

след Освобождението, първите години на XX век и периода на Прехода. Точно тези етапи 

от историческото развитие на страната са най-чувствително отразени в големите градове, 

където необходимостта от културна идентичност е почти болезнена. 

През тези периоди градската среда и нейното възобновяване преживяват своя 

ренесанс. Проследени са процесите на благоустрояване на градовете в България, свързано 

с архитектурата, градоустройството, уличната регулация, откритите обществени 

пространства, озеленяването и паркостроителството. Анализът акцентира внимание върху 

градовете София, Пловдив и Стара Загора като систематизира следните етапи на развитие: 

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ, обхващащи периода от края на XVIII и нач. на  XIX 

век, когато политически и културни влияния подготвят последващия материален и духовен 

възход на страната. 

БЪЛГАРСКИЯТ ГРАД В КРАЯ НА XIX ВЕК, когато новият поглед върху живота дава 

отражение и в изграждащата се градската идентичност. 

АРХИТЕКТУРА, КУЛТУРА И НАСЛЕДСТВО В НАЧАЛОТО НА XX ВЕК, когато всеобщия 

обществен и икономически подем в България влияе позитивно и на културната сфера. 

БЪЛГАРСКИЯТ ГРАД СЛЕД 9.IX.1944г. и управление на културно наследство - с 

установяването на социалистическата власт започва нов етап в развитието на България,  

ПРЕХОДНИЯТ ПЕРИОД и отражението му върху градоустройството и културната 

политика на страната  - драматичните промени след 1989г. разтърсват из основи България 

и други източноевропейски страни и ги отварят към и за света, но новите инвеститорски 

интереси и политически амбиции, загърбват духовните и морални устои на народа в името 

на бързи печалби и завладяване на градски територии. 

Таблица 2. Исторически сравнителен анализ 

Селищно устройство Градове 
 

Период Елементи София  
 

Пловдив Стара Загора 

Преди Освоб. Структура 
 
Структ.  
Елементи 
 
Центр. 
Ядро 
 
 
Композиц. 
Схема 
 
Природа 
 
Култура 

Мозаечна , хаотична мрежа от улици, непланирана, самовъзникнала; 
 
Неправилни по форма структурни елементи, различни по големина, неравномерни по мащаб, слепи улици, 
махали; 
 
В централната част ул. мрежа е най-гъста, застрояването – най плътно. Център – джамията, центр. улица – 
чаршията; Местоположение – върху античния град (Сердика, Филипопол, Августа Траяна)  
турска махала...............еврейска махала..........християнска махала 
 
Подчинена на античната структура 
 
 
В кр. на XVIII в. възниква декоративното градинско строителство в рамките на двора. 
 
Освобождението заварва градовете с постройки на бани и запазени църковни сгради, благодарение на 
превръщането им в джамии 
 

Края на XIX 
век 

Структура 
 
 
 
 
 
Природа 
 
 
 
 
 

Комбинация от ортогонална и 
радиално-кръгова мрежа, 
фукционално обособени зони и 
квартали.   
 
 
Устройване на обществени 
градини (градинката пред Конака), 
начало на уличното озеленяване. 
 
 
 

Запазване на елементи от всички 
епохи; 
 Нова регулация, съобразена с 
железопътната гара. 
 
 
Малки вътрешно-квартални 
пространства за отдих и срещи и 
богато озеленени дворове. 
Градска градина, Княжеска градина; 
Зелена система - основа; 
озеленяване на хълмовете. 

Ортогоналност, в резултат на 
изцяло ново планиране и 
изграждане на града на 
основата на плана на инж. 
Байер. 
 
Стационната градина; първи 
стъпки на изграждане на парк 
Аязмото. 
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Култура Ориентация към култура от 
европейски тип във всички сфери 
на живота. 
 
 
 
 
 

Декоративни елементи в 
архитектурата на представителните 
сгради, влияние на виенската 
градска култура; 
1892 г. – първо българско 
изложение, изградено като 
архитектурно-паркова композиция. 

Духовно средище на древна 
култура, отразена 
отношението към историята и 
изкуствата.   
Драматичен театър; 
 1858 г. – първото чиъталище; 
1870 г. – важен културен и 
просветен център. 
 

Начало на XX 
век 

Структура 
 
 
 
 
 
 
 
 
Природа  
 
 
 
 
Култура 

Стихийно разрастване на града; 
1928 г. градоустр. план – 
разширения в четири географски  
направления; 
1938 г. план „Мусман”: 
концентрично зониране, зелена 
система  като структурообразуващ 
фактор. 
 
Зелена система от градски паркове 
и улично озеленяване; Южен парк, 
Западен пак, „Въртопо” 
 
 
Културен подем; Закон за 
старините 1911 г.; музейно дело; 
1885 – 1919 г. мощна финансова и 
морална подкрепа от 
монархическия апарат за 
интензивно развиващата се 
система на културата:  опазване на 
културното наследство, 
литература, худож. изкуства, 
музика и театър. 
Западноевропейски влияния в 
културните модели, пренесени от 
династията на Кобургите. 
 

Интензивно нарастване на града; 
1896 г. - утвърден с княжески указ 
планът на арх. Шнитер с регулиране 
на   комуникации, инфраструктура, 
зелена система и архитектурно 
наследство. 
 
 
 
Хълмовете и река Марица стават 
основен градообразуващ фактор и 
основа на зелената система на 
Пловдив. 
 
Необарок, неокласицизъм и 
сецесион в архитектурното 
строителство по проекти на 
европейски и български архитекти с 
европейско образование. Подем на 
градинско-парковото изкуство, 
градски дизайн, приложно изкуство, 
музикално творчество. 
 
 
 
 
 

Посочван като „модерно 
застроен град”. Планът на 
Байер е с дългосрочна 
перспектива и потенциал за 
развитие на града до средата 
на XX век. 
 
 
 
Улично озеленяване, начало 
на традиционното засаждане 
на липи; Градска градина; 
Аязмото. 
 
Активен културен живот , 
свързан с музика, литература, 
театър; 
Строителство на сгради, 
свързани с културата: театър, 
библиотека, опера. 

Епохата на 
социализма 

Структура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Природа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Култура 

Планирано градоустройство, силно 
съветско влияние, мащабни 
градоустройствени решения, често 
несъобразени със 
съществуващата среда, но 
запазване на историческия градски 
център; 
нови жилищни комплекси. 
 
 
 
Развитие на крайградската зона в 
услуга на отдиха и спорта; 
зелени клинове в градската 
структура; 
паркоустрояване на жилищните 
комплекси. 
 
 
 
 
Изкуство и култура в подем; 
подкрепа на всички форми на 
изкуството от управляващите; 
архитектура, монументи и 
обществени пространства в 
служба на социалистическата 
идеология: парк-комплекс 
„Камбаните”, НДК и околното му 
пространство. 
 

Изграждане на съвременни жилищни 
комплекси, мемориални комплекси, 
включени в градската структура 
(„Братска могила” 1974г.) 
 
 
 
 
 
 
 
Защитени природни 
забележителности  в урбанизирана 
градска среда: Младежки хълм, 
Данов хълм, Хълм на 
освободителите. 
 
 
 
 
 
Археологически проучвания; 
монументално строителство;  
1956 г.  – Старият Пловдив е обявен 
за архитектурно-иторически 
резерват; 
1979 г. – златен европейски медал за 
опазване на паметниците от 
миналото. 

Запазване на ортогоналната 
структурна мрежа; 
Разширение на града чрез 
строителство на нови 
високоетажни жилищни 
комплекси и присъединаване 
на околни села; 
Промишлен център – 
свързване на новите квартали 
с  производствените зони. 
 
Традициите се запазват в 
уличното озеленяване, 
съхранение на създадените и 
създаване на нови зелени 
пространства: 
Зоопарк  (1957), парк 
„Александър Стамболийски” 
(1959), парк „Тракия” (1953), 
парк „Бедечка” (1958). 
 
Запазване и разкриване на 
културни ценности: 1977 г. – 
исторически резерват „Августа 
Траяна – Верея”; мемориален 
комплекс „Защитниците на 
Стара Загора”; 
1971 г. – построена е сградата 
на операта. 
 

Преходен 
период след 
1989 г. 

Структура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Природа 
 
 
 
 
Култура 

Запазване на центъра, но 
презастрояване на кварталите с 
нови жилищни сгради, плод на 
„частичните изменения”,  не 
хармониращи с контекста на 
изграденото пространство; 
усвояване на приземното ниво. 
 
 
 
Нарушаване целостта на паркови 
територии; 
ОУП с прогнози за развитие на 
зелената система. 
 
Унищожаване на паметници на 
културата ; унищожаване на 
символи на предходния период; 
нови археологически разкрития в 
центъра на града. 

Разширения на стари и изграждане 
на нови жилищни квартали в 
периферията (район „Западен”), 
преструктуриране на източна 
индустриална зона – закриване на 
производствени предприятия, 
раздробяване на производствената 
база; 
незаконно строителство. 
 
Изсичане на улични насаждения; 
намаляване на зелените площи в 
жилищните квартали за сметка на 
ново строителство. 
 
Липса на градска стратегия за 
консервация на КН, драстично 
намаляване на държ. субсидии за 
опазване на резервата „Ст. Пловдив” 
2014 г. избиране за Европейска 
столица на културата през 2019 г.; 
2014-2017 г. реставриране и 
експониране на Гол. базилика  от Vв.  

Застой в развитието в първите 
години на прехода; 
обновяване на транспортната 
инфрасруктура; 
частични реконструкции; 
незаконно строителство.  
 
 
 
 
Съхранение на съществуващи 
исторически зелени площи. 
 
 
 
Реконструкция на 
археологически комплекс; 
унищожаване на сгради – 
паметници на културата 
(изгаряне на Операта; къщи на 
известни личности). 
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Фиг. 5/36 и 5/38. Благоустрояването в големите градове след Освобождението неизбежно включва 

устройването на обществени градини. В София, Пловдив и Стара Загора, както и в други градове, под 

ръководството на руски, чешки, австрийски, швейцарски инженери и градинари се уреждат паркове за 

вечерни разходки и забавления, с бюфети и духова музика, както и крайградски места за пикници с 

павилиони, бирарии и бюфети. Самите паркове и градини са разработени в европейски стилове – 

геометричен френски или свободен – английски, което също се забелязва в кадастралните планове. 

София, Централната минерална баня 20-те год. на XX век - декоративното оформяне на фасадите в 

стил Сецесион в хармония с богатото озеленяване на околното пространство създават усещане за 

празничност и привличат градските жители. Главната пешеходна улица в Пловдив след преустройството 

през 1922г. се превръща в любимо място на жителите и гостите на града. Стара Загора в началото на XX 

век – ул. Митрополит Методи Кусев, градската градина и театъра.  

Източници: stara-sofia.com; trafficnews.bg; www.libsz.org – Регионална библиотека”Захарий Княжески”.    

ИЗВОДИ 

Архитектурният образ на града като цяло е отражение на духовната и материална 

култура на българския народ. В нейното развитие се наблюдават всички обществени и 

политически промени, както и отношението на гражданите към природните и културните 

ценности. 

До Освобождението стагнацията на свободния български дух не позволява разгръщане 

на творчеството в областта на градинското и други изкуства. Голяма част от запазените 

днес ценни градски реликви от XIX век са от епохата на зрялото Възраждане (комплекс 

„Старинен Пловдив”). 

В края на XIX век в големите градове (най-изявено в София) се появяват първите опити 

за улично озеленяване, паркоустрояване, скулптурни украси на обществени места. Оценява 

се значението на публичните пространства и тяхното качество за сплотяване на градската 

общественост и подобряване качеството на живот на хората. 

След Освобождението големите градове са в най-тясна връзка с процесите в Европа, 

превръщайки се в обект на изява на творческия потенциал на младата българска 

интелигенция. Първо там се появяват сгради и пространства, в които по уникален начин се 

преплитат европейски архитектурни стилове и местна възрожденска традиция.  

Градоустройствените планове от началото на XX век дават насоките на пространствено 

развитие на големите градове, с които се съобразяват всички последвали ги разработки. 

Големите градове са най-засегнати от сменящите се политически и икономически 

системи, които обикновено търсят пространствена изява на своите парадигми. За тази цел 

се използват откритите публични пространства и обществената архитектура. Силата на 

въздействие на културата и изкуството също е насочена към манипулиране съзнанието на 

гражданите. 

Анализът показва, че винаги културното наследство е тази непроменлива величина, 

която (ако оцелее след смяната на една ценностна система с друга) съхранява 

чувството за принадлежност в жителите на големия град. Това потвърждава 

необходимостта от разработване на модел за интеграция на културни ценности в градската 

структура в контекста на променените културни, икономически и социални условия.  

http://stara-sofia.com/
http://www.libsz.org/
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5.2. СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ОТНОШЕНИЕТО ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ И 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ГРАДОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ПРИМЕРИ ОТ 

СОФИЯ, ПЛОВДИВ И СТАРА ЗАГОРА 

Актуални проблеми и потенциали на развитие 

Днешното интензивно развитие на големите градове в България поражда редица 

проблеми за съхраняване на различните елементи на културното наследство и за характера 

на градската среда. Центровете обикновено са наситени с културно-исторически паметници, 

около които са разположени елементите на съвременния градски живот. Инвестиционният 

интерес към престижните градски пространства е изключително засилен. Съвременните 

сгради и материали често не се съобразяват със съществуващите и исторически създадени 

ансамбли, като разрушават тяхната автентичност и привнасят чужда образност. 

Необмислените обновявания в стилове и размери, които не съответстват на действително 

обкръжаващите ги водят до загуба на исторически и културни връзки и до загуба на модели 

за оформяне на градската идентичност. От друга страна,  градовете с цялото си културно и 

историческо богатство са живи организми, които не биха функционирали пълноценно без да 

се включи съвременна намеса. Как трябва да се извърши тя, без да се накърняват 

символите на градската история и култура и националната идентичност и без да се 

предизвиква конфликт с интересите на съвременния живот. Един удачен подход за 

съхраняване и социализация на градското културно-историческо наследство при 

съвременното развитие на големите градове е интегрирането му в зелената система 

на града като част от откритите зелени обществени пространства. 

Застрашените многобройни елементи на архитектурното, археологическото, културното 

и природното богатство на градовете ги определя като ”наследство в риск”. В същото време 

нарастващата нужда да се излезе от твърде тясното схващане за наследството води до все 

по-широката представа, че живеем в “културна околна среда”, съставена не само от 

материални елементи, но и от образи, спомени, от споделена от групи хора памет и която 

спомага за изграждането на устоите на тяхната идентичност.  

Днес особено значение придобиват връзките между плановете за съхраняване на 

историческите зони с тези за устойчивото развитие на градовете, където обновяването на 

градската среда с цел подобряване облика на града, стандарта на живот, екологичната 

устойчивост, икономическата му жизненост и социална активност може в голяма степен да 

се постигне чрез осигуряване на благоустроени и озеленени открити обществени 

пространства. Сближаването на тези два подхода е съвременно изискване и ключ към 

успех. Историческите и културни центрове правят много по-атрактивни съответните градски 

квартали. Те са предпоставка за развитие на икономическа дейност и привличат много 

посетители. В един глобален проект за градоустройствената територия, където се обръща 

внимание на околната среда и нейната организация, изготвен в съответствие със Закона за 

устройство на територията, трябва да се спазват всички принципи, които ще повлияят на:  

 регулиране и рационално използване на пространството;  

 запазване и защита на природни, културни, исторически и археологически активи; 

 опазване на околната среда и осигуряване на условия за развитие и подобряване на 

качеството на живот;  

 устойчиво развитие като цяло. 

София, Пловдив, Стара Загора – зелени системи – културно наследство 

В много български градове темата за културното наследство е водеща за процесите на 

възстановяване. Емблематични са средновековните и римски следи, оставени в модерната 

и космополитна реалност на София, в живописни и динамични градове като Пловдив и 

Стара Загора, както и в много други български градове. София, Пловдив и Стара Загора са 

центрове на своите локални културни системи, разположени в една траектория, водеща 

туристическия поток от столицата към Черноморския бряг и обратно. 
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СОФИЯ 

 Обхват на изследването  

- Концентрацията на културно-исторически структури в централната градска част на 

София и включените в тях открити обществените пространства; зелената система 

и нейната интегралност; връзката културно наследство – открити обществени 

пространства - зелена система като основа за формулиране на принципите на 

работа на модела за интеграция, предложен в настоящия труд (т. 6); проблемите 

на откритите пространства в обзор на някои от последните проведени конкурси за 

знакови места в центъра на София и потенциалите за приложимост при 

използване на модела за интеграция.  

 Анализ на зелена система (ЗС), открити обществени пространства, културно 

наследство и връзки между тях 

- Макроструктура на ЗС (следва макрострутурата на града) - компактна с 

концентрично-кръгово развитие и радиални елементи, представена от масивите на 

градските и районните паркове в ролята на зелени клинове, проникващи от 

периферията към центъра и връзка с ограждащите планини (фиг. 5/41). 

- Микроструктурата на ЗС се изгражда от малките зелени площи, уличното и 

вътрешнокварталното озеленяване, разпределени относително равномерно на 

територията на града.  

    
Фиг.5/41 и 5/42. Зелена система и културно наследство. Източник: Изменение на ОУП на СО 2007г., 

Културно-историческо наследство. Система от взаимосвързани открити природно-културни обществени 

пространства в гр. София. Основа: ОУП на СО 2009г., www.sofproect.com. Схема: арх. П. Й. Александрова 

- Връзка на ЗС с откритите градски обществени пространства – решаване на 

екологични, рекреативни, естетични, социални проблеми (последните две  - с 

участието на културни ценности). Ако се приеме тяхната значителна роля за 

естетическото въздействие на градската среда и възпитателното влияние върху 

населението, е логично да се търси присъствието им и в други части на града 

освен в централната. (фиг. 5/42). 

 Фокуси и проблеми на градската идентичност 

В София има много примери, главно в историческата централна зона, за тясна връзка 

между материални и нематериални ценности и открити зелени пространства. Това са 

ключови места, определящи уникалността и идентичността на града. Разгледани са 

Градската градина, бул. „Витоша”, паркът пред НДК, новоизградения парк „Възраждане”, 

площад „Славейков”, архитектурен конкурс за реновиране на централната част на 

София, проект "Антична Сердика", амфитеатърът на Древна Сердика, периферните 

квартали като социален проблем. Като опора за прецизиране работата на модела за 

интеграция са отчетени стратегическите цели, участващи във всички приоритети на 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град София 2013 - 2020г. 

http://www.sofproect.com/
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ПЛОВДИВ 

 Обхват на изследването 

- Четири защитени територии в силно урбанизирана градска среда и пет паметника 

на градинско-парковото изкуство, част от недвижимото културно наследство на 

града - как те кореспондират с археологическите и архитектурните ценности и 

структурират зелената система; контрастната разлика между центъра и 

периферията.  

 Анализ на зелена система, открити обществени пространства, културно наследство и 

връзки между тях 

- Основата на зелената система на Пловдив се формира от паркови елементи, 

включващи озеленените хълмове (Данов хълм, Бунарджика и Младежки хълм), 

парк "Отдих и култура”, парк "Лаута”, крайречната зеленина на р. Марица, градина 

"Цар Симеон”, "Градска градина” и множество по-малки градини и скверове, 

формиращи "мозаечна структура”, неравномерно покриваща градската територия. 

          
Фиг.5/53 и 5/54. Пловдив, зелена система и централно историческо ядро. Основа: Сборна схема на ФПС 

„Зелена система и отдих“. Система от взаимосвързани открити природно-културни обществени 

пространства в гр. Пловдив. Основа: ОУП Пловдив, plovdiv.bulplan.eu. Схема: арх. П. Й. Александрова 

Единната  комплексна система от градски културни пространства, културни маршрути и 

зелени площи са отразени и намират своята организация в Общия устройствен план на 

Пловдив. Изведени са мерки за обезпечаване на зелената система от териториална и 

социална гледна точка. При използване на модела за интеграция могат да се удовлетворят 

по-голямата част от тези изисквания:   усвояване на вътрешни резерви в съществуващата 

градска структура за зелени площи; масирано улично озеленяване с взаимосвързани 

пешеходни зони и велоалеи; използване пълноценно ресурсите на междублоковите 

пространства; интегриране на р. Марица в зелената система на града; създаване на 

многофункционални и тематични паркови площи. 

Центърът е и основният носител на градската идентичност, съсредоточавайки паркови 

територии, историческо наследство, градски ландшафт и атрактивни открити обществени 

пространства. Решение за намаляване на значителния контраст между централна и 

периферни зони предлага моделът за интеграция в т. 6 (фиг. 5/54). 

 Фокуси и проблеми на градската идентичност 

Град с висока степен на културно-историческо напластяване, Пловдив вплита в 

съвременната си структура следи от Античността, Средновековието, Възраждането и 

днешния културен обмен. Разгледани са паметникът на градинското и парковото 

изкуство „Цар Симеонова градина”, Античният стадион на Филипопол, международен 

конкурс за реновиране на площад „Централен”, конкурс за реновиране на пространството 

пред Дом на културата “Борис Христов”, градските пейзажи. 
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СТАРА ЗАГОРА 

 Обхват на изследването 

- Компактният град, представянето на културните му ценности и възможностите чрез 

зелената система с помощта на модела за интеграция да се приобщят по-

отдалечените квартали. 

 Анализ на зелена система, открити обществени пространства, културно наследство и 

връзки между тях 

- Добре развита зелена система, богата с градски паркове и улично озеленяване.  

- Зелени клинове осъществяват връзка с крайградските възвишения на Сърнена 

гора (фиг. 5/59).   

      
Фиг.5/59 и 5/60. Стара Загора, зелена система и централно историческо ядро. Основа: кадастрална 

карта на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Система от взаимосвързани открити природно-

културни обществени пространства в гр. Стара Загора. Основа: ОУП на гр. Стара Загора, схема на НКН, 

Източник: www.starazagora.bg. Схема: арх. П. Й. Александрова 

Културните ценности формират характерния облик на средата в град Стара Загора, но 

все още се нуждаят от по-категорично изявяване и представяне, което е цел и на модела за 

интеграция (фиг. 5/60). 

 Фокуси и проблеми на градската идентичност 

Напластяването на епохите е завещало множество културни ценности, включително 

места, свързани със забележителни исторически събития и личности, архитектурни обекти, 

елементи на парковото и градинското изкуств, едновременно с това протичат и интензивни 

процеси на обновяване. Разгледани са новият парк „Артилерийски”, археологическият 

резерват „Августа Траяна-Верея”, новият проект за реконструкция, благоустрояване и 

подобряване на физическата среда на централната пешеходна зона по бул. „Цар Симеон 

Велики”, градските пространства и стратегическите цели в устройствените планове. 

ИЗВОДИ 

Големите български градове са носители на уникално културно наследство. България е 

класирана на трето място в Европа по брой на исторически паметници. На кое място е 

обаче по популярност на това наследство? Липсата на единност и комплексност при 

съвременната изява на културните обекти води до разпокъсване на взаимоотношенията в 

културната среда. В съвременното реновиране на градовете се наблюдава прилагането на 

успешни практики при представянето на исторически и архитектурни паметници, но все още 

липсва това безапелационно изтъкване на уникалността на културния обект чрез 

изграждане на подходящо околно пространство, което се наблюдава в утвърдени в това 

отношение големи европейски градове и столици. Това отчасти се дължи на липсата на 

единна концепция за представянето на различните културни ценности от една страна, а от 

друга -  на недоброто разпределение на финансовите ресурси за това представяне. 

Ценно качество на разглежданите градове е приемствеността, на която се 

основава историческата градска структура. Съвременната им визия ясно демонстрира 

уважение към историята и поглед към бъдещето, защитавайки своята принадлежност 

към европейското културно пространство.  
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Въпреки различната си големина като територия и население, София, Пловдив и Стара 

Загора по идентичен начин организират експонирането на историческите ценности в 

централните части  и връзката им с пешеходно движение по главна улица. Запазените 

старини са главно от античния период, като в Пловдив има съхранен ансамбъл и от 

българското Възраждане.  

Чрез конкурси и инвестиционни програми се полагат усилия за реновиране и 

благоустрояване на централните градски части и превръщането им в места за социално 

общуване, за култура и развлекателни дейности. Периферните райони до голяма степен  

остават в рязък контраст с новата визия. Това, което липсва е цялостно градоустройствено 

мислене, основаващо се на познаване на историческия градски процес и чувство на 

принадлежност към времето и пространството. Разпределяне на финансирането в посока 

подобряване на градската среда и инфраструктурата в жилищните квартали чрез създаване 

на вторични центрове с културно ядро за всеки и обвързването им с градския център е в 

основата на модела за интеграция на открити пространства и културно наследство.  

Силна страна на градовете са щедрите природни дадености. Те предопределят  

пространствената организация, която не по-малко се влияе и от социално-

икономическото състояние на страната. Тук можем да направим заключението, че 

„зеленият” потенциал в градове, базиран на естествените ресурси не се използва 

достатъчно пълноценно както за справяне с екологичните проблеми, така и за 

повишаване естетическата стойност на откритите пространства (табл. 3). 

  Тенденция в цяла Европа е увеличаване на условията за пешеходно движение. Такъв 

стремеж се наблюдава и в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 

трите града. Това е една възможност за съвместяване на различни активности, свързани с 

ежедневния отдих и транзитното движение, където най-стойностно ще намерят място 

културната ценност и природната среда.  

Моделът за интеграция на открити пространства и културно наследство (т. 6) работи в 

полза на съхраняването на зелените системи на градовете чрез приобщаване на 

културните ценности и прилежащите им зони. Това се постига с проектиране и реализиране 

на достъпна и естетична ландшафтно устроена среда, съчетаваща допълнителни функции, 

свързани с отдиха и културно-опознавателните потребности на хората. 

Таблица 3. Съпоставка на проблемите в София, Пловдив и Стара Загора и формулиране на потенциали 

за решаването им 

                 
                           Градове 
Проблеми,  
свързани с: 

 
София 

 
Пловдив 

 
Стара Загора 

Използване на потенциали за 
решаване чрез модела за 

интеграция 

Зелени площи и открити 
обществени 
пространства 

ЦГЧ бедна на зелени 
масиви; частично 
структуриран северен клин;  
липса на източен клин; 
активно автомобилно 
движение при знаковите 
площадни пространства; 
строителство в паркови 
територии, водещо до 
разпокъсването им. 

Неравномерно 
разпределение на зелената 
система по райони; 
недостатъчно паркови 
площи; 
неизползван потенциал на р. 
Марица. 

Нужда от реновиране на 
старите паркови територии 
и обвързването им с 
културните ценности; 
пренебрегнат потенциал на 
откр. общ. пространства 
като арена на културни 
дейности; 
строителни дейности в 
зелените площи. 

Проекти за обновяване на 
съществуващи паркови 
терени или създаване на 
нови с включване на 
културни обекти и 
допълнителни разнообразни  
функции с цел жизненост на 
пространството и социална 
кохезия.  

Културно наследство Недостатъчно 
популяризиране на 
културните ценности;  
нужда от интегриране на КН 
в активния градски живот.  

Деструктуриране на 
исторически формираната 
градска тъкан; 
функционално разкъсване 
на частите на запад и на 
изток от бул. „Цар Борис III” 
и дисбаланс в 
устройственото им развитие. 

Недостиг на финансови 
ресурси за проучване на 
КН, открояването на нови 
исторически обекти и 
поставянето им под 
юридическа защита; 
недостатъчно инициативи 
за физическото 
съхраняване на обекти, 
провеждането на 
консервационни и 
реставрационни 
мероприятия.  

Проекти за социализация и 
съвременна изява на 
културните ценности чрез 
обновяване на околното 
пространство и 
обогатяването му с 
допълнителни функции, 
включително чрез 
обвързването им с 
изкуството. 
Обединяване на културните 
ценности и обвързването им 
в цялостна система. 

Градска идентичност Фрагментиране на центъра;  
нужда от реновиране на 
градския дизайн. 

ЦГЧ – основен носител на 
градска идентичност 

Влошено състояние и 
нужда от реновиране на 
сградния фонд на 
множество ценни сгради и 
храмове 
 
 

Обединяване на културните 
пространства освен с 
пешеходни зелени връзки, и 
с елементи, характерни за 
съответния град, каквито 
например са специфичните 
растителни видове.  
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6. МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА И КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 

6.1. ПРИНЦИПИ НА СЪВРЕМЕННА ИЗЯВА НА ОТНОШЕНИЕТО ОТКРИТИ 

ПРОСТРАНСТВА КАТО ЧАСТ ОТ ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 

Съвременната изява на културните и историческите обекти се предопределя от 

възможността те да изявят ценностните си характеристики в средата, в която се намират, 

приобщени към потребностите на хората (познавателни, утилитарни и др.) и подкрепени от 

екологичните и естетическите качества на природни елементи. Това е комплексен подход, 

съчетаващ традиционни и нови методи, средства и технологии. 

Основна цел  е опазване, подкрепа и популяризиране на културното наследство и 

културните изяви в големия град като неразделна част от социалното развитие и 

благоустрояването и изтъкване на ландшафтните и културните активи като потенциали за 

развитието на областта, в която се намират от гледна точка на икономическия растеж. 

Особеностите, динамиката и комплексността на тези отношения налагат извеждането на 

принципи на съвременна изява на откритите зелени пространства и културното 

наследство. Основната им мисия е гарантиране на устойчивостта на системата и 

стимулиране на непрекъснатото ѝ обогатяване. 

1) Принцип на ИНТЕГРИРАНОСТ. Приложението му гарантира взаимосвързаността на 

двете системи и тяхните взаимоотношения, съчетаването на дейности и средства за изява, 

обвързването с други структури и системи. 

2) Принцип на НЕПРЕКЪСНАТОСТ. Прилагането му осигурява чрез зелени връзки и 

взаимосвързани културни маршрути да се осигури преливането на откритите обществени 

пространства едно в друго и създаването на единна система от зелени открити обществени 

пространства и връзки с културен контекст. 

3) Принцип на УСТОЙЧИВОСТ. Този принцип допринася за устойчиво опазване на 

обекти на културното наследство, устойчиво използване на културната среда, насърчаване 

на общественото разбиране и дългосрочна поддръжка на инфраструктурата. 

Градоустройственият проект за места с културно наследство трябва да бъде чувствителен 

към природната и културна околна среда, като социалната, финансова и екологична 

устойчивост трябва да са също основни цели. 

4) Принцип на ИНФОРМАТИВНОСТ. Този принцип гарантира образователната и 

възпитателната функция на културните ценности и задоволява познавателната потребност 

на посетителите на тези обекти. 

5) Принцип на ДОСТЪПНОСТ и АСОЦИАТИВНОСТ. Прилагането му улеснява 

разбирането и оценяването на обекти на културното наследство и насърчава обществената 

осведоменост и ангажираност при тяхното опазване и популяризиране. Принципът 

гарантира широката използваемост на пространствата, свързана с тяхната функция, 

предназначение, разпознаваемост, интерпретация и индивидуалните представи на хората 

за тях. 

6) Принцип на СИГУРНОСТ и ВИТАЛНОСТ. Отнася се за качествата на пространството 

и неговата организация като място за хора, изкуство, история и природа. С прилагането му 

се осигурява комфорт (физически, функционален и микроклиматичен), разнообразие на 

функции и активности и локална идентичност. 

7) Принцип на ПЛАНИРАНЕ и ОЧАКВАНО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ. 

Прилагането му подпомага реализирането на мащабни програми и проекти в областта на 

културното наследство и устойчивото развитие, създава условия за разработване на 

стратегии и методи на планиране и управление на градското наследство и културната и 

природната среда, и за привличане на вниманието към икономическия потенциал на 

културните ресурси, както и изготвяне на стратегии за устойчив културен туризъм. 
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6.2. ИНТЕГРИРАН ПОДХОД И УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 

Интеграцията на култура, история и природа представя комплексната стойност на 

градския културен пейзаж и има няколко посоки на влияние върху устойчивото градско 

развитие: 

 Насърчаване на икономическия растеж, социално и икономическо развитие. 

Изграждането на достъпна, естетична, зелена среда, популяризираща култура, изкуство, 

история и традиции в общественото пространство на града може да има множество 

социални и икономически ползи за населението, включително ревитализиране на квартали 

и широка гама от възможности за активности. 

 Естетизиране на физическото пространство. Добре функциониращите и 

привлекателни обществени места и като цяло естетическата среда може да действат като 

символи на града и на живота в него и да създадат чувството за достойна принадлежност у 

населението. Професионалният интегриран подход към културното наследство и 

растителността като елементи на откритите обществени пространства е гарант за  

постигане на висока степен на естетика и функционалност. 

 Културна устойчивост. Културната устойчивост подчертава идеята за културната 

памет на обществото като формираща сила на колективното съзнание, основата на 

приемственост, двигател на бъдещи и нови действия, за да се подобри доверието, 

сътрудничеството и координацията на действията и да се насърчи чувството за общност. За 

да се гарантира устойчивостта и за да се регенерира един град е необходимо да се 

инвестира в култура.  

 Органична връзка с естествената природна среда, опазване на околната 

среда. Основен момент при постигане на устойчиво развитие в един град е намирането на 

баланс между изискванията на социално-икономическото развитие и необходимостта да се 

запази околната среда. Мощен инструмент при търсенето на такъв баланс е зелената 

система на града. 

 Формиране на идентичността, приемствеността и хармонията на 

мястото. Изградената в миналото среда притежава отличителните белези, характерни за 

устойчивостта.  Днешната култура на качеството трябва да се асоциира с по-голяма защита 

и с по-съзнателна валоризация на традиционното културно наследство, в което условията 

на съвместимост с околната среда да бъдат укрепвани последователно, адекватно и 

непрекъснато. 

 Преплитане със съвременните градски функции. Елементите на градското 

културно наследство обикновено имат своето индивидуално място в системата на 

съвременните градски функции. Намирането на баланс между функционалността и  

устойчивото му използване обвързва културния обект с жизнената среда на града. 

 Съвременна изява и достъпност. Интеграцията на културното наследство със 

зелената структура на града е комплексен подход, чието предимство е съчетаването на 

природа и култура, отдих и просвета, изкуство и традиции, история и съвремие. Значение 

има не само изтъкването на ценността, но и вписването и в заобикалящата среда, 

средствата за изява, цялостното въздействие. Усещането за достъпност, диалогът между 

елементите и ползвателите ѝ, чувството за автентичност и принадлежност и цялостната 

хармония на пространството създават условия за устойчивост (фиг. 6/66). 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6/66.  Достъпност и устойчивост като 
функция на интегрирания подход на култура, 
история и природа в градската структура. 
Схема: арх. П. Й. Александрова 
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6.3. СЪЩНОСТ НА МОДЕЛА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА И 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

ОБЕКТ НА МОДЕЛА 

Общественото пространство, като място със свободен и отворен достъп, традиционно 

обвързано със социален, културен или икономически обмен, все повече придобива 

значимост, дори и от политическа гледна точка, тъй като е част от ежедневието, критерий за 

качеството на живот, особено в градовете. Площади, улици, пазари, паркове и градини 

лесно се идентифицират като обществени места, но не трябва да се пренебрегват като 

такива пътищата, природни зони и крайбрежни местности. Обект на интерес в настоящето 

изследване са откритите обществени пространства с подчертано културен профил и 

зелен силует и тяхната взаимовръзка в градската структура. Създаването на такива места е 

необходимо поради огромния им принос за връзката на града с природния ландшафт и 

изграждането на качествена градска жизнена среда. Те се основен фактор в 

пространственото планиране на различни нива и в различни мащаби.  

В днешната пост-индустриална градска трансформация се очертават два елемента, 

които са определящи  за повишаване на местната идентичност: наличието на изградено 

културно наследство (в това число и нематериалното такова, чийто материален носител са 

хората) и създаването на сгради и терени с иновативен дизайн. Ето защо, в ерата на 

увеличаващата се криза с местната идентичност, културното наследство като локален 

референт, съчетано с естетичен иновативен дизайн на околното пространство, 

трансформира градските ландшафти в уникални места  с ясна идентичност и автентичност. 

Градивен инструмент за постигането на такъв ландшафт са природните компоненти – 

зеленина и вода. В рамките на този нов контекст и новоизградена среда, откритите 

обществени пространства с отношение към зелената система на града, стават основни 

параметри на градската морфология и структура и места с висока степен на изтънченост и 

социалност. 

Възприемането на града като „глобално културно пространство” (проф. д-р арх.  Ал. 

Александров) се определя от количеството и качеството на културни обществени места, 

тяхната организация в градската структура и ролята на природната среда като обединяващ 

елемент в цялата ансамбловост от обеми и пространства. 

На тази основа и в съответствие със съществуващата международна и национална 

теория и практика, в труда е формулирано следното определение за същността на 

понятието открито природно-културно обществено пространство в градската 

среда: открито градско пространство, съчетаващо материални и нематериални 

ценности на културни и природни елементи, във вид на комплексна система, 

синтезираща тяхната изява и взаимоотношения чрез художествен дизайн на средата. 

МЕХАНИЗЪМ ЗА МОТИВАЦИЯ 

Механизмът за мотивация за създаване на взаимосвързани открити природно-културни 

обществени пространства е важен от гледна точка на безпрепятствената работа на модела 

за интеграция на открити пространства и културно наследство, постигането на желания 

краен резултат и събуждане интереса на обществеността.   

На първо място стимул за създаване на красиви, удобни, запомнящи се открити 

обществени пространства с природно-културен профил са успешните реализации в 

европейски и световни градове, както и някои български примери. Основава се на 

вътрешния подтик на хората да подражават на добрите примери и да се стремят да постигат 

нещо значимо. 

На второ място е ефектът от постигнатите резултати (фиг. 6/67). 
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На трето място е доброто желание на властта, бизнеса и населението за подобряване 

на условията на живот, труд и отдих в града. То е производно на предходните два стимула: 

да се извърши нещо заради неговата значимост и да се усети ефектът от постигнатите 

очаквани резултати. 

 

Фиг. 6/67.  Механизъм за мотивацията за създаване на открити природно-културни обществени 

пространства в градовете. Схема: арх. П. Й. Александрова 

 

КОМПОНЕНТИ НА МОДЕЛА 

Моделът за интеграция на открити пространства и културно наследство (който често за 

по-кратко ще бъде наричан модел за интеграция), разработен в този дисертационен труд, 

включва четири взаимосвързани компоненти/дейности от решаващо значение за успешното 

изпълнение на всеки устройствен проект за културно наследство и за защита на места с 

културно наследство. Моделът работи само когато неговите елементи са интегрирани и 

свързани в изпълнението на проектна работа. Всеки компонент е свързан с другия и засилва 

действието му (фиг. 6/68, 6/69). 
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Фиг. 6/68.  Модел за интеграция 
на открити пространства и 
културно наследство.  

Компонентен модел.  

Схема: арх. П. Й. Александрова 

 

Компонент 1.  Държавна инвестиционна политика 

Културната идентичност и наследство изисква грижи от страна на държавата. 

Инвестициите в културно наследство се очаква да произвеждат частни и обществени ползи, 

незабавно и в дългосрочен план. Това е предпоставка общественият, частният и 

неправителственият сектор да участват и да инвестират в тях. Министерства, агенции и 

университети ще се борят да се ангажират с обществени сдружения по подходящ начин в 

управлението на културното наследство. 

Компонент 2. Градоустройствен подход 

Една успешна стратегия за развитие или оформяне на  нови обществени пространства е 

да се използва културното наследство.  От друга страна, градското планиране базирано на 

краткосрочни икономически фактори увеличава риска за приватизация на общи 

пространства и хомогенизиране на обществени места. За да се избегне загубата на 

историческия контекст, е необходимо за всеки значителен културен обект да се осигури 

достатъчно пространство, което да гарантира достъп, възможност за наблюдение, защита и 

да подчертава неговата стойност и достойнства. Това означава, че установяването на 

защитни зони, също и околно пространство на паметници, стари градски квартали или 

исторически центрове, се включва в рамката на градското планиране. Тези защитени зони 

ще осигурят необходимите открити пространства, основа за различни дейности, които могат 

да се променят с времето. Съчетани със зеленина, тези пространства ще се превърнат 

любими места за посещение. 

Компонент 3. Обществено участие  

Активното обществено участие е ключов успех за прилагането на всяка регионална 

политика за пространствено планиране на каквото и да е ниво. Чрез активна роля в 

необходимите промени, местните общности поемат отговорност за устойчивостта на 

проектите, които ще засегнат техните територии. Гражданската активност се проявява в 

политиката на вземане на решения, в участието в проектирането, както и в обществения 

контрол на проекта. По този начин хората имат възможност да изразят своята идентичност 

чрез активното им ангажиране в съзнателното управление на собствените им градски 

ландшафт и културно наследство. 
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Фиг.6/69.  Модел за интеграция на открити пространства и културно наследство.  

Концептуален модел.  Схема: арх. П. Й. Александрова 
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Компонент 4. Управление на откритите природно-културни обществени 

пространства 

Този компонент изисква разработването на териториално-пространствени модели за 

пешеходна и транспортна достъпност при различен обхват: 

 Териториално - пространствени модели за 5 км и 10 км обхват: включва пешеходни и 

велосипедни маршрути. 

 Териториално - пространствени модели за 20 км и 30 км обхват. 

За да бъдат посещаеми културните обекти в периферните райони, възникват следните 

потребности: 

- Повишаване на достъпността на периферните и крайградските райони. 

-  Създаване и поддържане на привлекателно, хармонично вписано в местния 

ландшафт, околно пространство на културния обект. 

- Организиране на кратки и подробни културни туристически обиколки из 

забележителностите на града и около него. 

-  Реклама и разпространение на Пътна карта за достъпност, в която са включени 

културните маршрути. 

Предложените мерки следва да допринесат за подобряване условията на живот на 

жителите на тези райони и повишаване на тяхната привлекателност за всички групи от 

населението. 

ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА за интеграция на открити пространства и културно 

наследство в градската структура, пространствени аспекти (сценариен подход)  

Създаването на връзки между културните и природните ресурси е приоритет на модела 

за интеграция на открити пространства и културно наследство. Структурата му се дефинира 

от основните четири компонента и техните взаимоотношения. Тези взаимоотношения 

отразяват връзките между компонентите и се проявяват в различни аспекти. 

Структурата на интегралното открито природно-културно обществено пространство 

се определя от изграждащите го културни ценности, природни елементи, средствата на 

художествения дизайн и техните композиционни взаимодействия. 

Пространственото ниво на приложение на модела се определя от компонентите 

„Градоустройствен подход” и  „Управление на природно-културните пространства”. Тези 

компоненти са средство за постигане на обемно-пространствена и композиционно-планова 

хармония между съвременната архитектура, модерния градски дизайн и културното 

наследство. От друга страна, създават основа за провеждане на различни обществени 

дейности и са  мотив за обществена активност и инвестиционни намерения. По такъв начин 

те осъществяват връзката си с останалите компоненти на модела. 

Пространствените взаимоотношения в откритото културно обществено пространство, 

което е резултат на работата на модела за интеграция, се проявяват в разнообразните 

връзки между елементите: 

1) Връзки между природни и културни елементи.   

Те могат да бъдат по-силно изявени в периферията на града, където зеленината 

преобладава и осъществява връзката с околната природа и по-схематични в централните 

части, където дефицитът на  свободна прощ е все още трудно преодолим. И при двата 

случая може да се наблюдава засилване на естетическото и емоционалното въздействие на 

елементите, при тяхната взаимна изява. Пространственото въздействие на зеления 

компонент в ансамбъла спрямо културните ценности може да има следните проявления: 

 да създаде фон за изява на качествата на културите ценности; 

 да определи рамката на откритото културно обществено пространство; 

 да изтъкне достойнствата на културната ценност чрез цвят, обем, текстура и ритъм; 
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 да осигури добър микроклимат както за елементите на пространството, така и за 

неговите ползватели; 

 да влияе върху цялостното въздействие на пространството като осигурява уют и 

човешки мащаб. 

От своя страна културните елементи според вида, обема и  съдържанието си имат 

различно отношение към степента на озелененост на пространството и към общото 

композиционно решение. Цялата организация на пространството изисква прецизна 

професионална намеса, базирана на модела за интеграция, с проявяване на висока 

чувствителност към казусите достъпност, приемственост, автентичност и идентичност.   

2) Връзка между откритото културно обществено пространство и градския контекст 

Откритото обществено пространство в един град е основна съставна част  на градския 

ландшафт, То  е част от структурата на селището и е негов градивен елемент. Като 

носители на  поливалентни качества, откритите културни обществени пространства правят 

естествена връзка с различните градски системи и подсистеми.  

3) Връзка между застроени и открити пространства 

Градът е изграден от открити и застроени пространства и за да се постигне естетична и 

утилитарна комплексност, определящи са логичните композиционни и функционални връзки 

между тях. При ситуиране и проектиране на открито градско пространство е необходимо да 

се вземат под внимание физическите граници от гледна точка на достъпността. Сградите са 

от значение за характера на пространството, което ограждат.  Те създават чувство за 

принадлежност, сигурност и комфорт за тези, които го използват. В градския интериор 

откритото обществено пространство може да се оприличи с „дневна”, в която се случва 

голяма част от социалния живот на населението. 

Откритото културно обществено пространство е подчинено на културната доминанта, 

която го определя. За да се подчертае нейната стойност, се търси съобразяване на цялата 

композиция на пространството  с нейните качества. За да се изясни тази позиция от гледна 

точка на модела за интеграция, е желателно да се разгледат различни ситуации:  

Ситуация 1: Културният елемент е част от рамката, ограждаща пространството 

Когато рамката на откритото обществено пространство включва паметник на културата, 

това обикновено е сграда, а пространството и всичките му елементи се използват, за да се  

откроят нейните достойнства и значение. Независимо от размера си, тя може да бъде 

акцент в композицията при едно професионално използване на инструментите на градския 

дизайн – растителност, настилки, вертикална планировка, обзавеждане, осветление. Всички 

те се съчетават така, че да насочват движението, погледа и вниманието към културната 

ценност. Обикновено се използва ниска растителност, бускетни форми, а високите са рамка 

или фон. Участието на водата е спокойно, а ако има динамика, тя е в ос със сградата.  

  

Фиг. 6/71.  Площадът пред храма ”Св. Александър Невски” в София – съвременно състояние с активно 

преминаване и паркиране на автомобили и плахо периферно пешеходно движение.  Същото място след 

прилагане на модела за интеграция  за създаване на привлекателен за хората градски ландшафт с 

достатъчно природни компоненти, които не конкурират, а подчертават достойнствата на културната 

ценност. Снимка и интерпретация: арх. П. Й. Александрова 
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Ситуация 2: Културният елемент е композиционен център на пространството 

Съвременният постмодернистичен градски дизайн разчупва правилата, спазвани 

десетилетия за централно-осова и радиална симетрия при изявен център на композицията. 

Днешните представи за хармонично изградено пространство в синтез с модерната 

архитектура са съчетание на пластично мислене, цветово решение, инженерен и 

архитектурен дизайн, художествено изкуство, светлина и емоция. Централно разположените 

елементи не изискват непременно центриране на цялата композиция, но според конкретната 

ситуация и дизайнерско решение, те трябва да получат своето внимание и уважение. 

Съществуването им може да бъде повод за реализиране на различни дейности и 

активности, които трябва да намерят своето място в общата организация на 

пространството. 

  

Фиг. 6/73. Мемориал „Братска могила” в Пловдив. Проектното предложение създава възможност за 

организиране на различни дейности при достатъчно свободна площ, която може гъвкаво да се използва 

според събитията и сезоните и подчертава достойнствата на историческия паметник като доминанта. 

Снимка: skyviewu.com, идеен проект: арх. П. Й. Александрова 

Ситуация 3: Културният елемент е археологическа разкопка – важна историческа следа 

Археологическите разкопки също могат да намерят своето място в общественото 

пространство. Не е необходимо да бъдат скрити, за да бъдат съхранени, а напротив – 

създаването на автентична атмосфера чрез подходящо оформяне на мястото около тях, 

вписването им в добре организирана, информираща и респектираща среда би допринесло 

за тяхното популяризиране и опазване. От изключително голямо значение  при този случай 

е да се постигне максималната степен на автентичност, което означава истинност, 

правдивост и достоверност на паметника по отношение на неговия първичен оригинал и на 

най-ценните следи от историческия му живот. Растителността не бива да конкурира 

историческата ценност, а да подпомага нейното представяне. При всички случаи тя трябва 

да е в много добър вид, което изисква интезивна поддръжка.  

  
Фиг. 6/75. Форум Августа Траяна в Стара Загора, разположен в знаково градско пространство. 

Обогатяването с декоративна растителност и допълнителни функции (места за отдих и съзерцание) и 

подходящо поднасяне на необходимата информация би привлякло повече посетители. Снимка и 

интерпретация: арх. П. Й. Александрова 
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Ситуация 4: Културно по своята същност е самото пространство, исторически 

изградило се като такова или новосъздадено. 

Всяко обществено пространство в града, носещо полъха на отминали събития, спомени, 

преживявания, които са маркирали историята на населението, може да се нарече културно. 

При този случай значение имат т. нар. нематериални ценности, които могат да бъдат 

свързани с традиции, характерни особености на изграждане, художествени изяви. Такова 

пространство може да бъде наречено още градски ландшафт или артистично-архитектурна 

композиция, чиито елементи са откритите пространства и отделните сгради. 

Големите градове в България са богати със своите културни пространства с исторически 

корени, съсредоточени главно в центровете (фиг. 6/77). Те са емблема на града, в който се 

намират и са обект на изключителни грижи от страна на градското управление. Моделът за 

интеграция предоставя възможност за създаване на мрежа от такива места, обхващаща и 

периферните райони, която се включва в зелената система чрез доминиращото участие на 

природни елементи. 

   

София, градинката „Кристал”, 
в която намират място 
произведения на изкуството, 
изложби на открито и творчески 
инициативи. Архитектурната 
рамка е от стари знакови сгради, 
откриват се дълбоки 
перспективи с красиви задънки. 
Мястото е любимо на граждани 
от различни поколения. 

Пловдив, кътче от главната 
пешеходна улица „Княз Александър 
I-ви”, където си поделят място 
представители на уличното и на 
пластичното изкуство. Тази улица 
е архтектурен ансамбъл от 
сгради, строени в края на XIX, 
началото на  XX век в характерния 
за тогава стил сецесион.  

Стара Загора, бул. 
„Митрополит Методий Кусев” с 
липови и кестенови насаждения 
води право към входа на парка, 
носещ същото име, но известен 
като „Аязмото”. Самият булевард 
в пешеходната си средна част 
също изпълнява ролята на градина 
с места за почивка, чешми, 
фонтани и скулптури.  

Фиг. 6/77. Културни пространства в градовете. Снимки: арх. П. Й. Александрова 

4) Връзка между културните пластове 

Голямо предизвикателство за съвременното градско планиране е да се  запазят 

историческите пластове на града. Степента на напластяване се увеличава с нарастване на 

сложността на връзките, функциите и обхвата на разглежданото място. Доказателство за 

това са откритите обществени пространства, които най-ярко отразяват живота на 

населението в един град.  Връзката между пластовете в градския ландшафт се 

осъществява въз основа на факторите „време” и „пространство”. Резултат от тяхното 

взаимодействие е високата концентрация на материални и нематериални следи.  

Факторът „време” се проявява със своите характеристики: 

 последователност – процесите в градския организъм следват един след друг във вид 

на строителни, обществени, културни и други дейности; 

 непрекъснатост – илюзията за „спиране на времето” в едно пространство всъщност е 

етап от неговото историческо развитие; 

 отвореност – свойството на едно пространство винаги да предлага условия за нова 

промяна.  

Факторът „пространство” осигурява приемственост чрез запазване на характерните 

пространствени структури – откритите пространства, застроените обеми, комуникационната 

мрежа, зеленината.  
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6.4. ВЛИЯНИЕ НА МОДЕЛА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА И 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Функционални аспекти 

Функционалността на едно културно обществено пространство се изразява в 

способността му да съхранява и поддържа  основното си утилитарно предназначение и да 

стимулира развитието на нови функции. Характерна особеност е връзката между 

ценностните характеристики и съвремената използваемост. При възможност се съхранява 

първоначалното предназначение, което стимулира качеството асоциативност на мястото.  

Моделът за интеграция във функционалния си профил кореспондира на основната 

функция на всяко обществено пространство - социалната. Неговото предназначение е да 

насърчава взаимодействието между хората и институциите, да подпомага създаването и 

популяризирането на човешката култура, да балансира природните и антропогенните 

фактори в градския  ландшафт. Моделът работи за обогатяване на функциите на откритите 

обществени пространства и обединяването им чрез организиране на връзки между тях.  

Социално-психологически и културни аспекти 

Концентрацията на хора, материални и нематериални ценности, специфичният начин на 

живот в града оставят своя отпечатък върху сложната, богато разчленена обемна и 

пространствена среда. Процесът обаче е двупосочен: градът чрез своята вътрешна 

организация също въздейства върху своите обитатели, като формира културни норми и 

стереотипи. Откритото градско обществено  пространство, като място със свободен и 

отворен достъп е традиционно обвързано със социален, културен и икономически обмен и 

все повече придобива значимост дори само от гледна точка на ролята му на критерий за 

качеството на живот.  

Моделът за интеграция с механизма си на работа и взаимодействието на компонентите 

си  оказва влияние върху пространствените, функционалните, социалните и културните 

характеристики на откритите културни обществени пространства. Чрез него се улеснява 

създаването на привлекателни, удобни, естетични, одухотворени градски оазиси, чиито 

високи качества могат да се постигнат на макро- и микрониво (фиг. 6/78). 

 

Фиг. 6/78. Влияние на Модела за интеграция на открити пространства и културно наследство върху 

създаването на качествени открити обществени пространства. Схема: арх. П. Й. Александрова 
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Ефект от модела за интеграция на открити пространства и културно наследство 

Налице е консенсус по основните принципи на бъдещото европейско градско и 

териториално развитие: балансиран икономически растеж, полицентрична структура; силни 

столични региони и други градски територии с добър достъп до услуги; компактна селищна 

структура; висока степен на защита и на качество на околната среда в и около градовете. 

В този смисъл моделът за интеграция на открити пространства и културно наследство 

работи в посока съхраняване на компактността на съвременната градска структура чрез 

създаване на многофункционални открити културни обществени пространства, органично 

свързани помежду си и с окръжаващата природна среда чрез обвързване със зелената 

система на града и чрез организиране на мрежа от маршрути за пешеходен, велосипеден и 

транспортен достъп. 

Влияние върху структурата на съвременния град 

За да се впишат културните пространства в структурата на съвременния град е 

необходимо ново градско планиране и устройство, диалог с общността, прилагане на 

успешни практики и експерименти. Новите подходи на планиране и обновяване на градските 

зони при всички случаи се основават на следните принципи: 

 Градоустройствени подходи за интеграция на съществуващите изолирани зони и 

недобре функциониращи обществени пространства. 

 Инвестиция в обществените пространства, подобряване на услугите, градската 

структура и функции.  

 Включване на нови стратегии и участници в политиката за опазване, управление и 

развитие на местата с културно наследство и повишаване значението им за активния 

живот на селището. 

 Създаване на възможности за повече отдих и зелени площи в зоните с висока 

плътност на застрояване. 

Обвързването на културните обществени пространства в комплексна полицентрична 

мрежа предполага да бъдат осмислени и реализирани като цялостна пространствена 

структура. Част от нея са зелените пешеходни и велосипедни връзки,  осигуряващи взаимен 

обмен на информация и активности, функционална и пространствена гъвкавост.  

Връзки с градските системи  

Моделът за интеграция създава система от открити природно-културни обществени 

пространства, чиито качества се формират като част от системата на селището. Самите те 

са компонент от зелената система и от подсистема „Културно и историческо наследство”. В 

качеството си на носители на комплексни стойности, тези пространства правят естествена 

връзка между различните подсистеми в града и от устройствена гледна точка могат да 

играят ролята на интегриращ елемент между тях. Разгледани са взаимоотношенията с 

комуникационно-транспортната система, зелената система, системата на  туризма, 

подсистеми „Социална инфраструктура” и „Инженерна инфраструктура”,  функционални 

системи „Обитаване” и „Труд”.  

Изискване към всяка градска система е запазването на историческия образ и градския 

пейзаж, наследен от миналото във форми, които са съвместими със съвременните 

изисквания на града. За тази цел се планират комплексно всички градски системи, 

включително и специфичните части, които са по-малко засегнати от урбанистичното 

развитие, каквито са периферните области. В рамките на общото планиране, тяхната роля 

не е централна, но поддържа функционирането на системата като цяло.  

София, Пловдив и Стара Загора са градове, популярни с голямото си културно 

наследство и подкрепата към съвременното изкуство и култура. Като недостатък са 

отчетени недобрите връзки между системата на културното наследство с останалите 

функционални системи, което води до слабо популяризиране и недостачно оценяване на 

ценностите от страна на жителите, загуба на капитали от туристически потенциали. 



  ИНТЕГРАЦИЯ НА КУЛТУРА, ИСТОРИЯ И ПРИРОДА В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ  

42                          МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
 

6.5. ПРИЛОЖЕНИЕ В СОФИЯ, ПЛОВДИВ И СТАРА ЗАГОРА 

СОФИЯ – ГРАД НА КЕСТЕНОВИТЕ ТУНЕЛИ 

Като столица на стратегически европейски регион, за София е гарантирано, че  

градската среда, историческото, културното и природното наследство са обект на специално 

отношение и закрила. Културното наследство е сред приоритетите на съвременните 

политики, насочени да го превърнат в ресурс за устойчиво развитие и социално сближаване. 

Запознавайки се отблизо с потайностите на града, все пак възникват въпроси: Къде са 

границите на културното пространство в София? Можем ли да говорим за хомогенност на 

културните центрове в града? Имаме ли необходимата визия на европейска столица, 

сравнима с останалите? Кое е уникалното, което можем да изтъкнем и предложим като 

запомняща се идентичност? 

Въз основа на направените заключения в стратегическите документи и преглед на 

възможностите за реализиране  е предложен урбанистичен модел за интеграция на открити 

пространства и културно наследство за гр. София (фиг. 6/81). Целта му е балансирано 

разпределение на зелени територии в градските квартали, съчетаване на рекреация и 

духовно обогатяване с възможност за популяризиране на културното наследство и 

подобряване връзките му с градската структура и останалите функционални системи.  

Основни принципи: 

 Предвижда изграждане на система от открити природно-културни обществени 

пространства и зелени връзки между тях и центъра с 5 до 10 км обхват, като използва 

озеленени или предвидени за озеленяване терени в райони с изявен дефицит.  

 Използва уличната мрежа (основно улици III и IV клас) за организиране на зелени 

връзки с възможност за велосипедно и пешеходно движение, свързващи природно-

културните пространства и централното историческо ядро.  

 Предлага максимално усвояване на свободни терени (производствени, изоставени, 

крайпътни, жп сервитути и др.) за изграждане на нови зелени пространства.  

 Цели формиране на културен облик в съвременен вариант в жилищните квартали 

чрез възможността за достъп до исторически ценности, изкуство и природа. 

 Стреми се към полифункционалност на пространствата с рекреационна, 

образователна и възпитателна насоченост. 

 Изисква използване на обществена енергия за намиране на най-подходящи решения 

при взаимодействието между новото строителство и организирането на 

предвидените открити пространства и привличане на подкрепа от специалисти, 

инвеститори,  творчески организации и граждански сдружения. 

 Прилага отвореност на системата за бъдещо продължаване на мрежата от открити 

природно-културни пространства с разширяване до над 10 км обхват. 

 

Фиг. 6/81. Урбанистичен модел за 
интеграция на открити пространства 
и културно наследство в гр. София с 5-
10 км обхват.  

Основа: kais.cadastre.bg, 
www.topomaps.info, ОУП на Столична 
община, ЗС, ЗС и КИН. 

Схема: арх. П. Й. Александрова 

 

https://kais.cadastre.bg/bg/Map
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ПЛОВДИВ – ГРАД НА ХЪЛМОВЕТЕ     

Когато един град е достигнал до нашето съвремие, съхранил великолепието на своята 

история от антични времена, той е вдъхновение и гордост, но е и обич и болка.  Пловдив е 

като полу-шлифован диамант, който блести от едната си страна с неповторим блясък, а от 

другата е потъмнял и забравен. Разделението на града по райони е силно осезаемо по 

външни признаци като организация на пространството, състояние на сградния фонд, 

архитектура, благоустрояване, озеленяване, чистота. Чрез прилагане на модела интеграция 

на открити пространства и културно наследство е възможно да се постигне значително 

намаляване на тези различия. 

За осъществяване целите на модела за интреграция, интерес представлват зелените 

площи за широко обществено ползване, улиците, откритите пространства с потенциал за 

усвояване като природно-културни (такива свободни пространства има в жилищните 

квартали в периферните райони). На този пример е предложен урбанистичен модел за 

интеграция на открити пространства и културно наследство за гр. Пловдив, чиято цел е 

съхраняване на съществуващите и приобщаване на нови терени за озеленяване с 

възможност за поемане на традиционно протичащите културни процеси в града (фиг. 6/84).  

Основни принципи: 

 Възприема съществуващия исторически център като опорен елемент за развитие и 

доизграждане на система от открити природно-културни обществени пространства и 

зелени връзки между тях и центъра. 

 Използва съществуващите градски градини и скверове като градивни елементи на 

системата от природно-културни обществени пространства. 

 Предвижда изграждане на открити природно-културни обществени пространства 

предимно в районите с дефицит на зелени площи и свързването им с центъра на 

града в рамките на 5 км обхват. 

 Цели формиране на културен облик в съвременен вариант в жилищните  комплекси 

чрез възможността за достъп до изкуство и природа във вътрешнокварталните 

пространства. 

 Предлага максимално усвояване на свободни терени (производствени, изоставени, 

крайпътни, жп сервитути и др.) за изграждане на зелени пространства с културен 

облик. 

 Изисква превръщането на р. Марица в екологичен актив на града. Включването на 

реката в градската структура предполага реконструкция на бреговете и изграждане 

на нови зелени пространства за спорт, отдих и култура. 

 Прилага отвореност на системата за бъдещи възможности за продължаване на 

мрежата от открити природно-културни пространства с разширяване до 10 км обхват. 

 

Фиг. 6/84. Урбанистичен модел за 
интеграция на открити пространства и 
културно наследство в гр. Пловдив с 5-10 км 
обхват.  

Основа: kais.cadastre.bg, ОУП -  Пловдив. 

Схема: арх. П. Й. Александрова 
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СТАРА ЗАГОРА – ГРАД НА ЛИПИТЕ 

Почти по нищо не се разбира, че под сянката на дърветата лежи древен град, преживял 

възходи и падения, няколко пъти изтриван от лицето на света, но отново регенерирал,  като 

всеки преломен момент в историята му е ознаменуван с ново име. По нищо не личи, но 

следи има. Има разкрити находки още от VI век пр. н.е., намерени са останки от тракийско, 

римско, византийско и турско присъствие, запазени са възрожденски и съвременни 

паметници. Създадени са и са съхранени и поддържани красиви паркове и градини, от които 

най-известен е Аязмото (сега парк „Митрополит Методи Кусев”, кръстен на своя създател), 

голяма част от който е обявен за паметник на градинското и парковото изкуство от 

национално значение. Всички тези свидетелства говорят за силния дух на един град, който 

умее от пълно обезличаване да се издигне отново на висотата, която заслужава.   

Стара Загора умее да гради, да открива и пази, но умее ли да показва своето 

наследство и ценности и да го представя по запомнящ се начин? Паметниците на 

културното наследство са концентрирани на територията на компактния град, в централната 

градска част, но малко хора посещават града специално за културен туризъм. Разчита се на 

общата регионална стратегия,  предложена по протежение на източния трансбалкански път, 

където областта Стара Загора попада в локуса „Пътуване във времето”. 

Урбанистичният модел за интеграция на открити пространства и културно наследство, 

който е предложен за гр. Стара Загора се основава на следните принципи (фиг. 6/88): 

 Предлага реконструкция на околното пространство на всички културни и исторически 

ценности в центъра на компактния град със средствата на ландшафтния и 

художествения градски дизайн. 

 Предвижда пешеходна достъпност до всички културни елементи и околните им 

пространства и мрежа от пешеходни връзки помежду им, като при възможност 

използва съществуващите градски градини и скверове.  

 Осигурява обходен маршрут, включващ главните пешеходни улици бул. „Цар Симеон 

Велики” и бул. „Митрополит Методи Кусев” и някои озеленени улици, тангиращи 

знакови архитектурни и археологични паметници. 

 Доразвива съществуващия исторически център като добавя нови природно-културни 

пространства, създадени при:                                                

- част от Станционната градина, чието създаване и развитие е свързано органично с 

историята на града; 

- парк „Тракия” с реконструкция и добавяне на културни елементи; 

- част от новия парк „Артилерийски” с добавяне на културни елементи; 

- откритото пространство около музей „Неолитни жилища”.    

 Прилага отвореност на системата с перспектива за обхващане на периферните 

квартали „Железник”, „Три чучура” и „Опълченски”. 

 

Фиг. 6/88. Урбанистичен модел 
за интеграция на открити 
пространства и културно 
наследство в гр. Стара Загора с до 
5 км обхват.  

Основа: kais.cadastre.bg, 
www.topomaps.info, ОУП гр. Стара 
Загора. 

Схема: арх. П. Й. Александрова  

 

https://kais.cadastre.bg/bg/Map


АВТОРЕФЕРАТ 

ПЕТЯ ЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА                                                                                                                                   45 
 

7. НОРМАТИВНИ АСПЕКТИ  

Нормативната уредба на България, свързана с откритите зелени пространства и 

културното наследство в градовете е разгледана самостоятелно. Интерес за модела за 

интеграция представляват Законът  за устройство на територията (ЗУТ) в т. 7.1., 

Наредба №7 за правила и нормативи за устройване на отделните видове територии и 

устройствени зони  в т. 7.2., и Законът за културното наследство (ЗКН) в т. 7.3. 

Анализирани са някои противоречия, застрашаващи целите и работата на модела като 

инструмент за изграждане и управление на културно-туристически продукт и потенциалът на  

природно-културните пространства като ефективен и конкурентноспособен ресурс на 

градската среда. Направени са съпоставки с утвърдени в развитието на туризма страни с 

цел трансфер на чужд опит и е разгледана възможността да се въведе централизирано 

управление за зелено градско планиране в гр. София. На основата на тези анaлизи в т. 7.4. 

се предлагат конкретни промени на текстове и подходи. 

7.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

Към ЗУТ: 

1. Да се преразгледа и цялостно преструктурира ЗУТ, да се премахнат противоречията 

и опростят правилата по одобряване на инвестиционни проекти като се приравнят с 

подобните в другите европейски държави. Това ще улесни и стимулира 

инвестиционната дейност във всички области на регионалното развитие, 

включително и изграждането на нови природно-културни пространства (компонент 1 

на модела за интеграция). 

2. Да се отмени ал. 3 от чл. 62а, предоставяща  възможност за промени на 

предназначението на предвидени за озеленяване, но нереализирани площи. 

3. Да се защитят малките населени места, особено курортните селища и 

историческите градчета, като се премахне ал. 4 от чл. 62а  и се въведат нови 

текстове: „По никакъв начин не може да се променя собствеността на 

територии, които са национални богатства като реки, езера, плажни 

ивици, планини и др.”, „Не може да се променя предназначението на 

предвидени в устройствените планове, но нереализирани зелени площи 

във всички населени места.” 

4. Да се промени текстът на ал. 4 от чл. 14 на ЗУТ като се премахне разрешаването на 

УПИ с лице към алея в парк, а вместо това се уточни: „към вътрешноквартално 

пешеходно преминаване или пешеходна алея при места с голяма 

денивелация”. 

Към Наредба №7: 

5. Да се отмени ал. 4 на чл. 32 от Наредба 7 или текстът да се промени: „В 

обществените озеленени площи не може да се урегулират поземлени 

имоти - частна собственост”. 

6. Да се завиши нормативния показател за обществени зелени площи от 20 на 35 кв. м 

на жител за градовете в законовата уредба и чрез активна регулационна политика 

за усвояване на природния капитал в околоградската зона в полза на седмичния 

отдих на гражданите. 

Към ЗКН: 

7. Да се прецизира смисълът на термина „управление на културното наследство”, 
като се опишат дейностите, които то обхваща. 

8. Да се добави към чл. 78 от ЗКН като дейност по  Териториалноустройствената 
защита на недвижимото културно наследство: „устройствени планове на 
защитени територии за опазване, експониране и популяризиране на 
недвижимото културно наследство”.  

9. Да се въведат ясно регламентирани преференции като административни и 
финансови облекчения, отнасящи се до данъци и кредити, както и други 
обезщетения за собственици, в чиито имоти попадат исторически находки или 
паметници на културата. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В днешния бързо развиващ се свят, където разнообразието от ценности и разбирания 

се размива с движението на хора и култури, се налага все по-остро нуждата от от духовни 

репери, които да трансформират глобалните измерения в локална идентичност. В този 

смисъл културата и културното наследство на едно общество се явява един такъв репер, 

който интегриран в откритите градски пространства и социализиран с помощта на градски и 

ландшафтен дизайн е потенциален символ на  т. нар. genius loci.   

8.1. ИЗВОДИ 

В следствие на поставените в началото на изследването цели и задачи и въз основа на 

проведените проучвания, изведените определения и разработения модел могат да се 

направят следните изводи:  

ОБЩИ ИЗВОДИ 

 Световната теория и практика и емпиричният опит на страната ни 

безусловно доказват важността на културата и културното наследство за 

развитието на града и обществото като цяло. Специфичният ценностен характер 

на културните паметници изисква и специфичен подход и интегрирано действие в 

планирането и строителството, чрез които културното наследство, историческите сгради 

с висока архитектурна стойност, произведенията на изкуството и дизайна и откритите 

пространства работят заедно за развитието и усъвършенстването на градския 

ландшафт и места, където местните жители се идентифицират с градската среда. 

 Сравнително новата  роля на зелената система като структуроопределяща 

система на градския организъм и пространствена основа на функционална система 

„Отдих”, чиито позитивни характеристики произтичат от естеството на природните 

елементи, които я съставляват, дава основание да  бъде използвана като 

обединяваща платформа за градските открити културни пространства. 

Обогатяването на тези пространства със средствата на ландшафтния дизайн ще 

подобри екологичната обстановка в града и засили качествата на зелената система и 

обратно. 

 Обществено достъпните култура и изкуство, природните елементи 

растителност и вода и разнообразието от използваеми открити 

пространства може да увеличат жизнеността и оживлението на жилищните 

райони с по-висока плътност. Със създаването на такива места може да се 

преодолее неравномерното разположение на елементите на зелената система, 

наблюдавано в големите градове и да се редуцират разликите между център и 

периферия. 

 Законодателната уредба на България в областта на териториално 

устройствената политика допуска сериозни пропуски по отношение 

защитата на озеленените територии и местата с културно наследство, 

които в името на устойчивото развитие и използване е наложително да 

бъдат преодолени. Няма регламентирана нормативна рамка за градското открито 

обществено пространство. Неговото планиране и управление се осъществява на ниво 

ОУП и ПУП.  За комплексно решаване на проблемите в тази насока е целесъобразно 

въвеждането на централизирано управление за зелено градско планиране. 

 В съвременното реновиране на градовете, се наблюдава прилагането на 

успешни практики при представянето на исторически и архитектурни 

паметници, но все още липсва това безапелационно изтъкване на уникалността на 

културния обект чрез изграждане на подходящо околно пространство, което се 

наблюдава в утвърдени в това отношение големи европейски градове и столици. Това 
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отчасти се дължи на липсата на единна концепция за представянето на различните 

културни ценности от една страна, а от друга -  но недоброто разпределение на 

финансовите ресурси за това представяне. 

 Наследството на България безапелационно ѝ отрежда една от водещите позиции в 

световната история. Дали ще заеме това полагащо ѝ се място на собствена територия и 

в съзнанието на хората в глобален мащаб, зависи изцяло от нашето отношение, 

подход и управление като държава и като общество.  

ИЗВОДИ КЪМ МОДЕЛА за интеграция на открити пространства и културно 

наследство  

 Настоящият дисертационен труд предлага модел за интеграция на 

открити пространства, част от зелената система на града, и културно 

наследство с цел обвързването на разнообразните елементи и 

взаимоотношения в цялостна система, съхраняване и популяризиране на 

културното наследство, изграждане на уникална културна среда, постигане на 

неповторима идентичност, подобряване условията на живот. Моделът  включва 

четири взаимосвързани компонента от решаващо значение за успешното изпълнение на 

всеки градоустройствен и ландшафтен проект, свързан с инфраструктурата и 

опазването на културното наследство в България. 

 Моделът е инструмент за вдъхване на нов живот на всяко открито 

пространство чрез реализиране на културни ценности, оптимално съчетаване на 

различни активности за стимулиране на многофункционалността на зоните, естетизация 

с участие на природни елементи, активно участие на гражданите с идеи, мнения, 

решения и контрол в изграждане и реновиране на културни обществени пространства. 

 Участието на представители на общността позволява на хората да играят 

активна роля при проектирането, изпълнението и мониторинга на 

ландшафта, за да се подобри тяхното качество. Други социални ползи са 

свързани с възстановяване на чувството за идентичност и обществена принадлежност. 

Моделът, представен тук, гарантира, че проектите и дейностите са защитени в рамките 

на обществената група за управление и мониторинг. 

 Резултат от този модел е създаването на открити природно-културни 

обществени пространства, където се обединяват характеристиките на 

природните и културните елементи със средствата на ландшафтния и 

градския дизайн. Специфичните особености на тези пространства рефлектират върху 

тяхното устойчиво използване, съвременна изява и достъпност. Включването им в ОУП 

на градовете дава възможност за дефиниране на мрежа от градски културни 

пространства. 

 Възможностите за съвременна изява, достъп и устойчиво използване на 

откритите културни пространства са разгледани в различни аспекти. 

Анализирана е връзката им с различните градски системи както и потенциалът им да се 

реализират в устройството на градския културен туризъм. Ефективността им в това 

направление се изразява в синтеза между културни ценности, озеленяване, 

художествен дизайн, комуникационна и информационна инфраструктури. 

 Пространствените аспекти на взаимоотношенията в откритото културно 

обществено пространство налагат изследване на различни видове връзки 

между елементите на градската среда и извеждането на някои специфични 

ситуации, чиито казуси, свързани с устойчивото използване и съвременната изява на 

културни и природни елементи се решават посредством модела за интеграция. 
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 Работата на модела за интеграция в големите градове има както 

унифициран, така и индивидуален подход към градската структура. Това е 

показано с приложението му в градовете София, Пловдив и Стара Загора при различни 

измерения и дефицити, където с едни и същи инструменти, но приложени по различен 

начин се постига обединяване на пространствата в мрежа за широк обществен достъп 

до исторически и културни ценности, интегрирани в зелената градска среда. 

 Съвременният прочит на пространственото планиране изисква нов подход 

и отговорно отношение към културното наследство. Предложеният четири 

компонентен модел съчетава финансирането, изпълнението, обществения контрол и 

пространственото свързване в една система на места с културно наследство, както и 

тяхното вписване в градския ландшафт.  Всеки компонент на модела, представен тук се 

отнася към другия и го подпомага и тази тяхна особеност изразява успешната им 

интеграция.  

 Често има ограничена възможност за изпълнението и управлението на проектни 

разработки, поради недостатъчни ресурси. Това затруднява използване на културното 

наследство като основен елемент за дългосрочно икономическо развитие. От друга 

страна, добре финансираната подкрепа е в основата на стратегиите за дългосрочно 

управление. Нарастващото припокриване между управлението на природното и 

културното наследство е предпоставка за успешното интегриране на двете. 

 

8.2. НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

Трудът представлява изследване в областта на културното наследство и откритите 

пространства и възможността за тяхното интегриране в градския организъм като част от 

зелената система. Предложеният модел може да бъде основа на програми за планиране и 

управление в областта на културното наследство и градските обществени пространства, 

както и начало за бъдещи разработки в тази сфера. Въз основа на изследването могат да 

бъдат формулирани следните основни приноси: 

Научни приноси 

 Предложено е алтернативно определение за зелена система на основата на 

международни законови текстове в областта на защитата и управлението на 

природното и културното наследство, ратифицирани в европейските държави, 

включително и нашата, най-вече Европейската конвенция за ландшафта: 

Зелената система в градовете е основен компонент на градския ландшафт, 

благоприятстващ интеграцията на жизнените процеси в градското пространство и   

градивен елемент на националното природно и културно наследство, допринасящ за 

човешкото благополучие и формиране на чувството за идентичност. 

 Формулирано е понятието открито природно-културно обществено 

пространство в градската среда:  

Открито градско пространство, съчетаващо материални и нематериални ценности 

на културни и природни елементи, във вид на комплексна система, синтезираща 

тяхната изява и взаимоотношения чрез художествен дизайн на средата. 

 Изведен е модел за интеграция на открити пространства и културно 

наследство като оперативен инструмент за защита, съвременна изява и 

популяризиране на културните паметници, който включва четири взаимосвързани 

компоненти: държавна инвестиционна политика, градоустройствен подход, обществено 

участие, управление на природно-културните пространства. 
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 Разработени са насоки за развитието на отношението открити 

пространства като част от зелената система и културно наследство, като са 

систематизирани проблемите и принципите на съвременна изява: интегрираност, 

непрекъснатост, устойчивост, информативност, достъпност и асоциативност, сигурност 

и виталност, планиране и очаквано икономическо въздействие.   

 

Приложни приноси 

 Изяснено е значението и ролята на интеграцията на културни и природни 

компоненти за живота и развитието на града, като е изследван синергичният ефект от 

такава колаборация и са анализирани резултатите от добрите практики в българския и 

световния опит. 

 Систематизирани са конкретни ситуации, илюстриращи приложимостта на модела 

за интеграция на открити пространства и културно наследство, като са формулирани 

принципи, насоки, резултати. 

 Направени са предложения за промяна на действащата в България нормативна 

база с цел гарантиране на защита на озеленените територии и местата с културно 

наследство, включително в ЗУТ, Наредба 7, ЗКН. 

 

8.3. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕМАТА  

Настоящият дисертационен труд прави необходима крачка към изграждане на 

ефективна защита, съвременна изява и устойчиво използване на културното наследство в 

градска среда. Темата включва и естетизация на откритото градско пространство, 

организиране на връзки и маршрути и обогатяване на зелената система в града. Тази 

интердисциплинарност предполага широка гама от тематични модули, с които научната 

работа може да продължи развитието си: 

 Развитие на системата от открити градски обществени простанства на макрониво, 

където фокусът е върху връзката между обектите, взаимодействието между 

елементите и градската структура. 

 Практическо приложение на предложения модел в конкретна градска среда с цел 

постигане на собствена градска идентичност и подобряване качеството на живот. 

 Разработване на електронна база данни, анализи, оценка и мониторинг на 

устройствени планове на открити обществени пространства с възможностите на 

географските информационни системи за улесняване на дейностите по планиране и 

управление.  

 Разработване на система за планиране и управление на градското открито 

обществено пространство на ниво ОУП и ПУП и на културно-туристически продукти в 

областта на градския културен туризъм от гледна точка на туристическата индустрия. 

Изведените тези и модел могат да бъдат в помощ на всички специалисти, участващи в 

проучването, планирането, проектирането, изграждането и управлението на откритите 

градски обществени пространства, на професионалистите в областта на културното 

наследство, на  творците, занимаващи се с градски и ландшафтен дизайн.  

Най-голямото удовлетворение от приложението на научната разработка ще бъде 

насищането с високачествени, оживени, разнообразни, атрактивни, одухотворени, естетични 

и удобни открити обществени пространства в нашите градове и популяризирането на 

българската култура и наследство в световен мащаб. 
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