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Въведение 

 „Всеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско 

обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на 

семейството му здраве и благосъстояние.“ 

(чл. 25 от ВСEOБЩA ДEКЛAРAЦИЯ ЗA ПРAВAТA НA ЧOВEКA, 10.XII.1948 г.). 

 

Актуалност на проблематиката  

 Темата за изграждането на социалните жилища е изключително всеобхватна. Нуждата от 
тях се обуславя от множество различни демографски, икономически и социални фактори. Тяхното 
планиране, разпределяне сред населението и управление е предмет на социални и жилищни 
стратегии и политики, както на централно, така и на местно ниво. В контекста на концепциите за 
влиянието на застроената среда върху развитието на човека, следва да се обърне специално 
внимание и на техния архитектурен образ и функционалност. 

 Причините, които обуславят  за социалните жилища в България е особено актуална, може 
да се обобщят така: 
- недостатъчен брой жилища в големите градове (ръст на градското население в световен план 
(55 %) – в България – 73,5 %); 
- влошена достъпност до жилище – комплекс от високата им пазарна цена и наличието на 
социални неравенства; 
- липсата на развита /работеща/ жилищна политика; 
- ограничен брой нови реализации и реконструкции на съществуващи социални жилища в 
българската практика – разпокъсаността на фонда за социално обитаване сред етажната, 
усложнява неговото изследване и управление;  
- остаряла и неподдържана материална база, не отговаряща на съвременните жилищни 
потребности 
- липсата на актуална специализирана литература, както и непълна нормативна база, 
дефинираща специфични минимални изисквания към социалните жилища; 
 

 Съвременните социални жилища ще бъдат разглеждани като инструмент за повишаване на 
качеството на живот на отделни индивиди и социални групи в нужда, и подобряване на жилищната 
среда, като цяло, със средствата на архитектурата, в опит да се избегне появата на маргинализирани 
градски територии (гета). 

Цел на изследването 

Разработване на архитектурно-градоустройствени насоки за изграждане на социални 
жилища в Република България в съответствие със съвременните социално-икономически условия, 
реконструкция и експлоатация на съвременни жилищни сгради за социално обитаване в 
България. 

Задачи, чието решаване в хода на изследването, води до реализиране на формулираната цел: 

- анализ на исторически образци за социално обитаване и изследване на тяхното отражение върху 
изграждането и планирането на съвременните социални жилища; 

- анализ на демографската структура на българското общество и определяне на социалните групи, 
нуждаещи се от социални жилища; 
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- анализ на различни Европейски модели на жилищна политика и нормативни документи, 
регламентиращи изграждането и обитаването в социални жилища анализ на задграничния опит в областта 
на планирането и изграждането на социалните жилища; 

- изясняване на градоустройствените, функционални, композиционни и естетически аспекти на 
жилищния фонд за социално обитаване - определяне и структуриране на изискванията към социалните 
жилища – предизвикателството към архитекта – с минимална инвестиция да бъдат задоволени всички 
изисквания за хигиенична и функционална среда с добър и естетически вид, влияеща благоприятно в 
психологическо отношение на обитателите си; 

- създаване на модел на функционално-пространствената структура на съвременното социално жилище 
в началото на XXI в. и намиране на неговото място в структурата на съвременния град, по начин, 
преодоляващ някои негативни страни на съвременните урбанистични процеси; 

Методи 

 Методиката при разработване на дисертационния труд, основно, ползва инструментите на 
анализ и синтез. 

Анализ на:  

- исторически и съвременен български и чуждестранен опит в изграждането на социални 
жилищни сгради; 

- наличната законова и нормативна база 

- съвременната политическа, икономическа и демографска обстановка, в контекста, на която 
следва да се планират и изграждат днес социалните жилища; 
Синтез на принципи и насоки относно: 

- местоположението на сградите за социално обитаване в градската структура  

- основни типове композиционни схеми и отражението им върху архитектурния образ на 
сградите;  

- теоретични схеми и решения на жилищни единици; 

- формулиране на площни и функционални изисквания към жилищата;  

- архитектурен образ в зависимост от себестойността и използваните материали; 

- качество на прилежащото външно пространство. 

Обхват на изследването – Имайки предвид, че социалните жилища са държавно-субсидирана 
форма на обитаване (общински, достъпни или жилища с контролиран наем) и към тях могат да се 
причислят всички форми на обитаване, в които има държавно финансово участие (в т.ч. жилища 
за осигуряване на подслон след бедствия и аварии, приюти за бездомни и др.), в труда ще бъдат 
разгледани онези от тях, които са предназначени за постоянно обитаване. Ще бъдат анализирани 
социалните жилищни сгради и жилищната единица в тях. Извън обхвата на дисертацията 
остават индивидуалните социални жилища в жилищни сгради, достъпни за свободния пазар, 
ведомствените жилища, приютите за лица, загубили жилището си, жилищата за настаняване 
на хора, пострадали от бедствени ситуации. общежитията (работнически и/ или студентски). 
Частичен преглед на някои работнически общежития е направен в историческата част на 
разработката, възприемайки ги като първи форми на социални жилища в процеса на 
индустриализация на обществото във втората половина на ХIX в. 

Предметът на изследването се ограничава върху обекти, реализирани в първите 10 – 15 години 
на ХХI-ви век, основно в Европа, в частност България – наличие на социални жилища, 
архитектурният им образ и качеството на изградената среда за обитаване. 

Предназначение -  Разработеният дисертационен труд би могъл да представлява интерес за 
архитекти, инженери, строители, управленски органи на местно и централно ниво, 
неправителствени организации (НПО), потенциални инвеститори, желаещи да вземат участие в 
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публично-частни партньорства, работещи по проекти за изграждане на социални жилища и други 
специалисти, работещи в областта на жилищното строителство и социалните дейности. 
Примерите и изводите от труда биха подпомогнали тези специалисти в стремежа им да подобрят 
и усъвършенстват средата за обитаване, било то временно или постоянно, на хора в нужда, 
неразполагащи с финансовата възможност за придобиване или изграждане на жилище в 
съвременните пазарни условия. Разработката, систематизирайки чуждестранния опит в 
изграждането на социални жилища, може да се използва като теоретичен и приложен материал 
за обучение на студенти с интерес към този конкретен тип обитаване, както и за повишаване на 
квалификацията на специалисти по архитектура, участващи в проектирането и изграждането на 
жилища за социално обитаване, желаещи да пренесат този опит и добри практики и у нас. 
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1.  Исторически преглед и поява на социалните жилища, първи примери на 

социално обитаване и социални политики. Същност и развитие на типа. 

 

В първата глава на дисертационния труд е направен исторически обзор на жилищния фонд 

за социално обитаване - зараждане на типа жилища и развитието му през годините на фона на 

историческите събития в световен план до 90-те години на ХХ в. Прегледът е структуриран в три 

основни периода – до началото на Първата световна война (до 1914 г.), състоянието на жилищния 

фонд в периода между двете войни (1919 – 1939 г.), възстановителните работи след Втората 

световна война и развитието на средата за обитаване до края на миналия век. Разгледани са 

социалните жилища в различните периоди, в различните части на света, както и някои социални 

политики и регулации, които са определяли възможностите за реализация на ниско-бюджетни 

жилища, а и са оказвали влияние върху техния архитектурен образ. Направен е опит да се извлекат 

някои обобщени функционални и пространствени принципи в изграждането на жилищата за 

социално настаняване в съответния исторически контекст, за да се провери в следващите глави, 

как и дали те са приложими в днешните условия на икономическо и социално развитие на 

обществото. 

1.1. Поява на социалните жилища, първи примери за социално обитаване (1520 г. – 1914 г.). 

Първите сведения за социално обитаване, датират от 1521 г. (1552 г.), доста преди 

Индустриалната революция, когато се приема, че са се появили някои от първите примери за 

такива жилища. Братята Fugger основават най-стария, съществуващ и до днес комплекс за 

социално обитаване, по частна инициатива, Fuggerei в Augsburg, Германия, представляващ 

редови двуетажни жилища за настаняване на две семейства. Всяко жилище разполага със 

собствен вход и площ между 45 и 60 кв. м., в рамките, на която са предвидени жилищни 

помещения и кухня. Зад всяка къща има двор с градина, a произведеното в нея, обитателите 

използвали за прехрана. 

       

Фигура 1 – социални жилища в Аугсбург, Германия, работнически жилища в Англия, и колонии на Круп, 
Германия 

Следващите жилища, които са известни като форми за социално обитаване, за разлика от 

първия пример (представляващ акт на филантропия) са резултат от притока на хора към градовете 

в процеса на Индустриална революция. Първоначално тези жилища са с много нехигиенични и 

негодни за живот условия, а впоследствие, започват да се изграждат от собствениците на 

производства, фабриканти, известни индустриалци, осъзнали връзката между качеството на 

обитаване и производителността на работниците. Поради това са по-известни и като 

работнически жилища, макар и в труда да са разгледани като своеобразна форма на социални 
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такива. Основно информация има за такива жилища в Англия и Германия. Мащабни проекти за 

цели работнически селища и колонии са реализирани в периода от 1853 до 1900 година и в двете 

държави.  

Изграждат се предимно редови жилища в цялостни комплекси, предоставящи различни 

видове обществено обслужване и отдих за живущите. Жилищата са малки по площ, но 

оборудвани с всичко необходимо и с непрестанен стремеж за подобряване на средата на 

обитаване. Можем да говорим за смесване на различни функции както на ниво сграда (фигура 2 - 

А), така и на ниво комплекс (фигура 2 - Б). 

  
Фигура 2 – обобщен пространствено-функционален модел на социално жилище от периода до I СВ – А 

– обобщен пространствено-функционален модел на жилище Fuggerei in Augsburg; Б – обобщен 

пространствено-функционален модел на работническа колония 

1.2.  Социално обитаване в периода между двете световни войни (1919 г. – 1939 г. 

 Може би две са основните събития, които са най-забележителни и даващи отражение 

върху архитектурната среда до днес, в периода между двете световни войни. В архитектурен, 

културен и социален аспект - зараждането на Модернизма, а в политически – появата на 

социални, социал-демократични и комунистически политики. Днес могат да се видят ясно 

следите, оставени и от двете, а основният фокус на изследването на труда е върху обитаването, в 

частност социалните инициативи, свързани с него. Разгледани са примери, дело на школата 

Bauhaus, други проекти в Германия, Англия, Австрия и Русия, на базата, на които са направени 

някои заключения за развитието както на еднофамилните жилища за социално обитаване, така и 

на многофамилните. 

В условия на икономическа криза, висока безработица и военни разрушения, се зараждат и 

първите осъзнати жилищни политики. Налице е стремеж за повишаване на качеството на 

масовото жилище и поевтиняване на строителството (опит за подсигуряване на жилище за всеки), 

за създаване на добра среда за обитаване, до колкото е възможно, и решаване на жилищните 

проблеми, възникнали вследствие на опустошителните военни действия. 

     

Фигура 3 – социални жилища в Германия (Баухаус), Австрия (Карл-Маркс-Хоф) и Англия 

Социалните политики започват да се развиват, търсят се решения и се инвестира много в 

А Б 
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изграждането на фонд за социално обитаване, предимно с държавно участие. Примерите от 

Германия, Англия и Русия са показателни в това отношение. В опита си да решат жилищния 

проблем на жителите си, следствие на масовите военни разрушения, правителствата се 

ориентират към бързо и ефективно жилищно строителство, обвързано с възможностите им – от 

финансово и пространствено естество, както и с някои наследени традиции в обитаването. 

  

Фигура 4 – схематични решения на жилищни квартали от еднофамилни жилища след I-вата Световна 
война; обобщен пространствено-функционален модел на еднофамилно жилище след I-вата Световна война; 
Типовото жилище се състои от две или три спални, вътрешна кухня и тоалетна, и дневна. 

Еднофамилното жилище с двор, изграждано в прединдустриалната и индустриалната епоха 

се доразвива и изпълнява с всички съвременни, за тогава, инсталации, връзката с околната среда 

се задълбочава. Наблюдава се изчезване на смесването на различни от обитаване функции, в едно 

жилище, в някои жилищни комплекси има смесване на различни обслужващи функции (Becontree 

estate in Dagenham. Великобритания), но принципите следват Модерното градоустройство на 

функционално зониране на града и повечето жилищни комплекси запазват основната си функция 

обитаване (схематични решения на жилищни квартали след I-вата Световна война са показани на 

фиг. 4). 

  

Фигура 5 – обобщен пространствено-функционален модел на многофамилно жилище след I-вата 
Световна война 

 
Фигура 6 - обобщен функционален модел на многофамилно обитаване от комунален тип, Русия, след I-вата 
Световна война 
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 Появяват се и някои от първите многофамилни жилища и жилищни комплекси от 

многофамилни жилища. Информацията за индивидуалното жилище в тях е оскъдна, но за сградите 

можем да обобщим, че се повишава гъстотата на обитаване, стремежът за запазване на връзката с 

околната среда е осезаем, функционалното предназначение на сградите е изцяло жилищно, няма 

смесване на различни функции. Повечето проекти представляват 4-5-етажна застройка (средно-

етажно застрояване), от жилищни секции, организирана около дворно пространство за отдих 

(фигура 5). Жилищата са с канализация и водоснабдяване, имат дневен и нощен тракт и 

чувствително подобряват условията на обитаване от преди войната. 

 Появява се и разновидност на многофамилното обитаване, т.нар. колективно или 

комунално обитаване, в което личното пространство е сведено до минимум, превес се дава на 

общите, социални пространства, където обитателите могат да общуват помежду си. Жилището 

представлява спалня, а обслужващите и дневните помещения са общи за всички живущи на един 

етаж (фигура 6). 

1.3. Социално обитаване след Втората световна война  

 

След Втората световна война започва активно обновяване и възстановяване на стария и 

разрушен жилищен фонд. Тъй като най-големи поражения са претърпени на територията на 

Европа, върху реконструкцията и състоянието на жилищния фонд там, се фокусира и тази част от 

дисертационния труд. Жилищата от този период, не би трябвало да се възприемат като социални 

в съвременния смисъл на понятието, макар и изградени с финансирането и под контрола на 

държавата. В следвоенните години, жилищната криза има различни измерения от това, което 

наблюдаваме днес – основната причина за недостига на жилища се крие в опустошителните 

военни действия, а социалните неравенства не са толкова осезаеми или поне не толкова 

категорични както днес. Липсата на жилище не е обезателно свързана с липсата на финансова 

възможност за изграждане на такова. 

Разгледани са някои примери от следвоенното изграждане на жилища в Англия, Франция, 

България, показващи бързи и индустриализирани методи на строителство, с цел по-бързо 

изграждане на жилище за всички, останали без такова, вследствие на военните разрушения. 

     

Фигура 7 – жилища строени по индустриални технологии, в периода след Втората Световна война 

В условията на икономически кризи, политически промени, миграционни потоци между 

градове и държави острата нужда от нов жилищен фонд става все по-осезаема, което налага 

изграждането на високи или малкоетажни постройки, с изявена и търсена повишена гъстотата на 

обитаването, с оглед осигуряване на жилище за всеки. Като след периода на възстановяване от 

следвоенните разрушения, когато жилищата са минимални по размер и функционално 

съдържание, с оглед бързото им и евтино изграждане, започва да се обръща внимание на 
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комфорта на обитаване и на прилежащата среда. В този период на първоначален икономически 

растеж, започват да се правят експерименти в обитаването и да се търсят оптимални решения. 

Изграждат се първите жилищни сгради със смесени функции, близки до съвременното им 

проявление, и първите жилища в малкоетажни структури с висока интензивност на застрояването, 

изместващи еднофамилната редова къща, която остава решение на жилищния проблем за по-

заможните социални прослойки. Схематичните решения на фиг. 4 се прилагат и при този тип 

обитаване. 

 

Фигура 8 – обобщен пространствено-функционален модел на малкоетажна структура с висока 
интензивност на застрояването 

 

Фигура 9 – обобщен модел на социално обитаване във високи сгради; ляво – модел на Марсилската 
единица – пример за интегриране на различни от обитаването функции в една сграда; дясно – средна 
секция от високоетажен блок, строен по индустриален способ 

Изграждат се и първите високи жилищни сгради (у нас до 16-24 етажа), в жилищни комплекси. 

Характерно е, че обитаването в този период е предимно многофамилно, макар и с ниско-етажните 

структури с висока интензивност на застрояването да се прави опит да се създаде усещането от 

еднофамилното обитаване. Във високо-етажните сгради за обитаване се разработват различни 

типове жилища разпределени в коридорни и секционни схеми и жилищни кули, които в голяма 

степен се използват и днес. 

Прави впечатление, че в масовото жилищно строителство, смесването на различни от 

обитаване функции изчезва, в много редки случаи в сградите се интегрират обслужващи 

дейности. Фокусът пада върху човека, зоните за отдих, връзката на жилището с околната среда. 

ИЗВОДИ 

По отношение на наследения жилищния фонд за социално обитаване, в архитектурно 

отношение, можем да обобщим следното: 
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До I-вата Световна война: 

- социалните жилища представляват основно нискоетажно жилищно строителство, прототипи 

на еднофамилните редови къщи, но се обитават от две семейства; 

- смесването на различни от обитаването функции е силно разпространено на 

градоустройствено ниво (работнически селища в Индустриална Англия, работнически колонии на 

Krupp в Германия), а съвсем в началото на периода и в рамките на една жилищна сграда (Fuggerei, 

Augsburg); 

Между двете Световни войни: 

- според доктрината на Модернизма за функционалното зониране на града, смесването на 

функции, характерно за предишната епоха, изчезва в реконструкциите на жилищния фонд след I-

вата Световна война, където обитаването, отдиха и труда са разделени в конкретни територии, но 

комуникационно свързани; 

- нискоетажната жилищна застройка се запазва, правят се опити за повишаване на стандарта на 

обитаване, всяко семейство обитава собствено жилище, а редовата къща, става еднофамилна; 

- появяват се и първите примери за многофамилно обитаване, в средно-етажна застройка; в 

техните разпределения освен жилища се включват и някои общи обслужващи помещения – 

перални, бани, а и някои зони за социални контакти и отдих; 

- обръща се все по-задълбочено внимание на прилежащата среда, публично-частните за 

обитателите пространства, връзката на жилището с околната среда; 

- появява се комуналният тип обитаване, с минимални индивидуални жилищни площи, 

съдържащи единствено спалня и общи помещения от функционална група ден – дневни, кухня с 

трапезария, както и обслужващи и санитарни помещения – бани, тоалетни – общи за всеки етаж. 

След Втората Световна война до началото на 90-те години на ХХ в. 

- в Европа се появяват първите жилища, изграждани по индустриален способ, основно във 

високоетажни жилищни сгради; 

- появяват се и първите примери за малкоетажни жилищни структури с висока интензивност на 

застрояване, които заменят еднофамилните редови жилища за социално обитаване (те се 

ориентират към пазара и задоволяват жилищните потребности на обитатели с по-високи доходи); 

- с малки изключения смесването на функции на ниво сграда не е приоритет, непосредствено 

след края на войната горе-долу до началото на 90-те години на века; 

- появяват се първите апартаменти от мезонетен тип, изградени с държавно финансиране 

(Марсилска единица); 

- апартаменти и сгради от комунален тип не се изграждат, търси се относителен интимитет на 

обитаването; 

Задълбоченото историческото изследване на социалните жилища би помогнало за 

избягването на грешки, в планирането на този тип обитаване. Извеждането на обобщени 

функционално-пространствени модели на историческите образци има за цел да подпомогне 

изследването на съвременните социални жилищни сгради и да докаже, че архитектурната форма 

и функция имат свойството да се пренасят през различни исторически епохи. Те дават възможност 

за синтез на идеи както за облика, така и за съдържанието на сгради и комплекси за социално 

обитаване. 
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2. Фактори, оказващи влияние върху вида и изграждането на социалните жилища 

 

Във втората глава на дисертационния труд са разгледани съвременните социално-

икономически, демографски и политически фактори, които биха могли да дадат отражение върху 

местоположението, образа и функционалната структура на съвременното социално жилище. Въз 

основа на демографски и икономически прогнози е изказано предположение за типа социални 

жилища, които ще бъдат необходими за решаване на съвременните жилищни проблеми. 

Дефинирани са някои понятия свързани с тематиката на разработката – социално жилище, 

жилищна политика, жилищен проблем, достъпност до жилище, жилищна осигуреност, работещи-

бедни, демографски проблем. Всички тези понятия, дават своето отражение по един или друг 

начин върху местоположението на съвременното социално жилище в границите на града и 

функционално-пространственото му развитие. Изведена е прогноза за развитието, структурата и 

образа на съвременното социално жилище, която ще бъде изследвана и систематизирана в 

редица архитектурни примери. 

2.1. Демографски фактори 

 След изследване на статистическите данни за структурата и състава на населението и 

прогнозите, изказани, въз основа на тях, могат да се направят няколко заключения: 

- от демографския състав на населението по райони и възраст, можем да твърдим, че големите 

български градове започват да стават пренаселени, за сметка на по-малките и селата, където 

бързо нараства броят на частните необитаемите жилища; 

- това прави логично заключението, че с притока на много хора в големите градове ще нараства 

нуждата от жилища в тях, както и подобряване на условията на обитаване; също може да се 

помисли и в посока употребяване на необитаемите жилища, за социални нужди, проблем по 

отношение на това, е фактът че те са частна собственост, което би усложнило превръщането им в 

такива за социално ползване (респ. смяна на собствеността); друг проблем е разпределението им 

из територията на страната, което не е в райони, в които има остра необходимост от жилища и 

при липса на цялостни държавни действия в посока интеграцията на тези жилища (създаване на 

привлекателна икономическа среда, развитие на транспортно-комуникационната система) 

потреблението им няма да е разумно; 

-  населението е с тенденция на застаряване, а възрастовата граница се повишава, ръст бележат 

едночленните домакинства, от друга страна домакинствата на етническите малцинства също се 

разрастват. Това би следвало да предопредели търсенето и изграждането на нови жилища в две 

крайности - предимно малки жилища, някои от които, с осигурени мерки за достъпна среда и много 

големи жилища, с повече спални помещения и дневна група за повече обитатели; т.е. ако 

социалните жилища първоначално, в началото на Индустриалната революция, са осигурявали 

здравословно обитаване на работниците и техните семейства, чрез изградените работнически 

общежития, а в последствие след военните разрушителни периоди са задоволявали жилищните 

потребности на останалите без подслон, днес нуждаещите се от дом, групи са се трансформирали 

– те могат да бъдат млади, работещи и образовани семейства (домакинство от двама с максимум 

едно дете), възрастни граждани (налага необходимост от изграждане на достъпна среда), 

домакинства от един обитател (едностайни или еднопространствени жилища) и малцинствени 
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групи (с повече членове на семейството, представители на различни поколения – необходимост 

от многостайни апартаменти);  

- в допълнение на горното, в България, е редно да се разглеждат някои национални черти от 

народопсихологията, които се изразяват в склонността към уседналост, придобиване на 

собственост, особено сред представители на поколението в средна, предпенсионна и пенсионна 

възраст, вместо наемане, което обяснява високите нива на частна собственост и обуславя 

необходимостта от мерки за реконструкция и поддръжка на съществуващия частен и държавен 

фонд; 

2.2. Социално-икономически фактори 

Известно е, че наличието на качествено обитаване е двигател на икономическото 

благосъстояние на една нация. От своя страна икономическото благосъстояние е това, което дава 

тласък и развива жилищния сектор. Тази неразривна връзка създава невъзможно разглеждането 

на социалните и икономическите фактори за изграждане на общински жилища, разделно от 

жилищните политики, тъй като те са определящи за методите на финансиране и изграждане на 

социалния жилищен фонд. 

В контекста на тази двупосочна връзка между състоянието (количествено и качествено) на 

жилищния фонд и икономическото развитие на обществото, може да се твърди, че инвестицията 

в жилищно строителство от страна на държавата или насърчаването на, и участието ѝ в, публично-

частни партньорства е такава, с много високи шансове за възвръщаемост. Въпреки това, у нас след 

1989 г. жилището не е сред политическите приоритети. Като основна причина, за това може да се 

посочат статистическите данни за високи нива на частната собственост, наследени от периода на 

преход от планова към пазарна икономика (респ. изграждането на нови жилища, днес също е 

изключително частна инициатива), наследените от това високи показатели за жилищна 

осигуреност, големият брой необитаеми жилища, дължащ се на високите степени на 

икономическа миграция и високата средна стойност за жилищна площ на човек. 

Въпреки че, наистина не можем да твърдим, че жилищният проблем у нас е пряко свързан с 

липса на жилища или недостатъчния им брой, такъв е налице бидейки породен основно от две 

причини – финансовата (не)достъпност до наличните жилища и качеството на голяма част от 

съществуващия частен жилищен фонд. В контекста и на повишаването на дела на работещите 

бедни (по последни данни около 10 % от населението на ЕС е застрашено от бедност, въпреки 

заетостта си, за България този процент е средно 11.6 % към 2016 г.) можем да предположим, че 

финансовата достъпност на жилищата в Европейски план се влошава, тъй като тя е в пряка връзка 

с движението на доходите на населението. Освен това е определяща баланса между пазарно 

търсене и предлагане, оправдаващо новото жилищно строителство. То става печелившо, когато 

търсенето (необходимостта от жилища) се повиши и предизвика повишаване на жилищните цени. 

Именно така могат да се обобщят и основите на жилищния проблем на територията на 

Европа - като несъответствие между търсенето на жилища (жилищния пазар) и разходите 

(предлагането) и очакванията на потребителите за защита от страна на държавата под формата 

на жилищни политики. Именно за преодоляване на това несъответствие се използват социалните 

жилища. Поради недостъпността на жилищата, често за по-бедните прослойки на обществото 

нуждата от жилища, въобще не се проявява като търсене. 
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Фигура 10 – концепция на жилищния проблем в Европа – дисбаланс между търсене, предлагане и 

жилищна политика, източник: Metropolitan Research Institute, 

* * * 

 Някои съвременни фактори следствие от икономическото развитие на обществото, също 

оказват влияние върху достъпността и осигуреността с жилища, а също и върху тенденцията на 

тяхното местоположение в града и функционалната им структура. 

 Отражението на туризма в условията на глобализация и относително високи възможности 

за лесни и чести пътувания до известни световни дестинации, при съответния икономически ръст, 

създава опасност от повишаване на наемните цени на жилищата, което създава проблеми с 

достъпа до жилище на социално слаби обществени прослойки. В някои градове се очертава 

тенденция на недостиг на жилища, основно в централните градски части – Рим, Лондон, Барселона 

и много други. Обитателите са принудени да намерят място за обитаване във вторични градски 

центрове или периферни градски части, така влошавайки в някои случаи качеството си на живот и 

удължавайки всекидневните си работни пътувания. Възможността изобщо да не успеят да се 

справят финансово с осигуряване на жилище за себе си и семействата си също е налице. 

 От друга страна с развитието на информационните технологии и появата на Индустрия 4.0. 

се създава възможност за извършване на много работни дейности дистанционно, от тук можем 

да заключим, че във функционално отношение някои жилища могат да се обогатят с 

обособяването на работно място. Целеви групи за такива жилища биха били млади семейства, или 

домакинства от един млад човек, в началото на кариерното си развитие, непосредствено след 

завършване на образование, когато ползването на общежитие, вече не е възможно. Не е 

изключено и някои хора да предпочетат да извършват работата си извън границите на града, но 

по правило това не са потенциални обитатели на социални жилища. 

* * * 

Основните социално-икономически фактори, оказващи влияние върху необходимостта от 

изграждане на социални жилища могат да се обобщят така – влошената достъпност до жилище 

(прието е, че разходи за обитаване до 30 % от общия доход на домакинството са приемливи, днес 

за голяма част от домакинствата в ЕС, този процент превишава 40 %), разрастващата се класа на 

„работещите - бедни“ (10% от работещите в ЕС, 11.6 % от работещите в България, данни към 2016 

г.), както и повишаването на наемните цени и липсата на достъпни жилища, като резултат от 

глобалния ръст на туристическите пътувания. 

2.3. Жилищни политики 

Въпросът дали социалните жилища са нужни, за да осигурят обитаване за най-

непривилегированата прослойка в обществото или да бъдат механизъм за подсигуряване на 
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жилища за всички е много актуален. За тях има два естествени подхода – специфичен - с фокус 

изцяло върху групи с ниски доходи или универсален - с фокус върху цялото население, без 

ограничения. Изборът на подход е предмет на „жилищна политика“ на местно и централно ниво. 

Дефинирането на понятието „жилищна политика“ и анализът му, следва да се прави в контекста 

на различни условия – демографски, социално-икономически и др. Описани са някои основни 

характеристики и фактори за развитие на жилищната политика. Разгледани са жилищните 

проблеми и политики в Англия (Лондон), Австрия (Виена) и Испания (Барселона) и са сравнени с 

жилищните политики в България (гр. София на местно ниво). Изборът на тези държави, не е 

случаен – в Англия се правят опити за решаване на жилищните проблеми и се зараждат жилищни 

политики от периода на индустриализация, опитът от там е най-дълготраен и разнообразен, 

въпреки че столичният град, Лондон, се счита за един от най-недостъпните за живот днес. 

Жилищните политики в страната включват – отдаването на социални жилища под наем, 

финансово подпомагане за придобиване на жилище (под формата на субсидия), гаранция за 

ниско-лихвени кредити, определяна не жилищни стандарти, дефиниращи площи за всички 

помещения в жилището (таблици 3 и 4 от дисертационния труд). Социалния наемен фонд 

представлява ок. 18 % от жилищния фонд в страната. 

В Австрия, макар и не с толкова продължителна активност, жилищната политика, в момента, 

е на изключително високо ниво, дори и невинаги да е било така. Австрийската социална система 

е може би една от най-добре развитите. Нагледен пример за това е съвременното състояние 

(количествено и качествено) на общинския жилищен фонд. За страната делът на социалния 

наемен фонд е ок. 23 % от целия жилищен фонд. В дисертационния труд са приложени схеми на 

разпределението на жилищата под опеката на Виенската община на територията на града. Прави 

впечатление, че в градските граници, разпределението им е равномерно, жилища има във всички 

части на града, дори и в централните райони. Информацията за жилищната система е представена 

по изключително достъпен и систематизиран начин. Показано е къде, колко и какви апартаменти 

има, както и начините, по които може да се кандидатства за наемането им. Политиката е насочена 

към хора под 30 и над 65 годишна възраст, както и към по-големи семейства, обитаващи 

недостатъчни по размер жилища. През 2016 г. средната площ на апартаментите е около 36 кв. м./ 

човек (по данни на общината). 

Испания, от своя страна, се сблъсква с един съвременен феномен, който сякаш не засяга 

жилищния фонд в другите две държави до толкова голяма степен, а именно огромният 

туристически поток към някои градове (Барселона, Валенсия, Мадрид, Билбао). В страната също 

се наблюдава и сериозен дисбаланс в разпределението на населението из територията, подобно 

на ситуацията у нас. Притокът на много хора към големите градове, води до съответните 

затруднения в жилищното осигуряване на населението. От друга страна понижаването на 

доходите и повишаването на наемните цени на жилищата, поради и ръста на туристическия поток 

допълнително влошава ситуацията. Голяма част от жилищния фонд е частен (ок. 98 %), което води 

до трудности при намирането на жилища на достъпни цени основно за две демографски групи – 

млади хора и хора в пенсионна възраст. В страната има действащи минимални стандарти за 

жилищата, които се различават в различните райони (тези за Барселона, могат да се видят в 

таблица 5 от дисертационния труд). 
 

 

Жилищната политика в България не е добре развита, предвидени са мерки за справяне с 

жилищните проблеми, но в контекста на недостатъчно добри икономически и демографски 

условия, това е бавно, трудно и изисква много системен подход. Статистиката сочи, че държавният 
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жилищен фонд е сведен до символичните 3 %.  Жилищните политики у нас са оставени на заден 

план, за тях има малко информация, реализации на нови жилища се правят рядко и сведенията за 

тях са откъслечни. Нормативната база в последните години започва да се обновява, но тя третира 

основно отношенията между местните власти и наемателите. Основен документ на държавно 

ниво, третиращ общинския жилищен фонд е Законът за Общинската Собственост и правилникът 

за неговото прилагане. В него са дефинирани няколко типа общински жилища, според 

предназначението си – за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, за 

продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински 

нужди, ведомствени – за служители на държавни ведомства и резервни – за собственици, 

загубили жилищата си или притежаващи жилища с негодни за обитаване условия. Жилищата за 

настаняване под наем се предоставят на хора в затруднено финансово или здравословно 

състояние, които не притежават собствено жилище. Не са определени възрастови групи, които да 

са допълнително защитени при осигуряване на достъпа им до жилище. Наредби на местно ниво, 

по общини, определят на какви конкретни условия трябва да отговарят кандидатите за общински 

жилища, за да ги обитават под наем и при какви се налага да ги напуснат. Определят се наемни 

цени на кв. м. жилищна площ, според местоположението на жилището, типа конструкция на 

сградата и удобствата, които то предлага. Определят се и следните норми за жилищно 

задоволяване, които могат да се различават според дефиниращите ги фактори в различните 

общини: 

фактори типология 
  

според броя обитатели 

1 стайни – 1-2 чл. семейство 

2 стайни – 2-3 чл. семейство 

3 стайни – 4 чл. и многодетни семейства 

според площта на жилищата 

25 кв. м. – 1 чл. семейство 

40 кв. м. – 2 чл. семейство 

55 кв. м. – 3 -4 чл. семейство  

70 кв. м. – 4 чл. семейство  

+ 15 кв. м./ човек – 5 + чл. семейство 

Таблица 1 норми за жилищно задоволяване, местно законодателство, България, площите са за полезна 
площ, която в законодателството е дефинирана, като сбор от площите на помещенията в 
жилището и терасите, измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи 
- стени и колони 

У нас държавата има основна роля за изграждането на социални жилища, посредством 

своите общински предприятия. Жилищни асоциации в България няма, макар и създаването им да 

е препоръчано още от действащата Жилищна стратегия към 2004 г. Жилищният пазар не се 

регулира от държавата, няма инструменти за финансова подкрепа на млади семейства под 

формата на ниско-лихвени наеми или държавни субсидии. Тенденцията на негативизъм към тази 

форма на обитаване сред обществото, подобно на ситуацията във Великобритания, не е чужда 

сред населението в България. 

На местно ниво в столичния град, жилищните проблеми са най-осезаеми, макар и 

общинският жилищен фонд да е с най-висок за страната дял (ок. 6 %). Тенденцията е той да 

намалява, следствие на това, че разпродадените от него жилища са повече от новите, причислени 
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към общинската собственост. В последните повече от 20 години в гр. София са изградени два нови 

проекта със 72 нови жилища. В проучванията за труда, у нас не беше открита действаща 

информационна система за жилищата, собственост на държавата, нито за планираните проекти 

за изграждане на нови такива. За гр. София, в хода на проучването, беше открито споменаването 

на информационна система – ИС „Промис“, за която няма повече данни. За добър пример на 

работеща информационна система за наличния общински жилищен фонд, може да се приеме 

достъпната в портала на Община Виена система (Wienerwohnen.at). Липсата на такава база данни, 

обуславя необходимостта от изграждането на информационен портал за общинския (социалния) 

жилищен фонд в България. 

Финансовата достъпност до жилище е трайно влошена – потребностите от жилище се 

покриват от платежоспособното население само в 8-10 % от случаите при опит за покупка и не 

повече от 10 % при частните наемания., което обуславя ниска жилищна мобилност и е индикатор 

за увеличаващи се социални неравенства, разслоение и уязвимост на обществото. Социалният 

наемен жилищен фонд е недостъпен за младите хора, а голяма част от него, а и от частния, се 

нуждае от своевременна и цялостна реконструкция, регулирана както на местно, така и на 

държавно ниво. След отмяната на действащите минимални жилищни стандарти в началото на 90-

те години на XX в., нови не са въведени, което се отразява негативно върху функционално-

пространствената структура на новоизградените жилища. 

В последната година на разработване на дисертационния труд (юли, 2018 г.) в онлайн 

портала на МРРБ бе качен за обсъждане проект на Национална Жилищна Стратегия, изготвен с 

цел да замени действащия към момента документ. Към края на 2018 г. новата Стратегия все още 

не е действаща. В нея е дефинира „статистическа потребност от социални жилища … около 80 000 

бр.“ В следващите две части на труда ще бъдат формулирани някои принципи и тенденции в 

изграждането на съвременните социални жилища, въз основа на които, ще се формулират някои 

препоръчителни насоки при проектирането и евентуалното изграждане на този бъдещ фонд у нас. 

В заключение може да се обобщи, че социалната жилищна политика има за основна цел да 

регулира механизмите (финансови, правни, пространствени) за изграждане на нови жилища, 

реконструкцията на съществуващите и достъпа на обществото до тях. Наличието на достъпни 

жилища оказва положително влияние върху стабилността на жилищните пазари и 

икономическото развитие на обществото, а количеството им е индикатор за важността на сектора 

в националните жилищни политики. 

Задълбочаването на социалните неравенства и появата на „работещи - бедни“, 

допълнително затвърждава необходимостта от регулация на жилищния пазар, било то с 

финансови или законодателни механизми или посредством изграждане на жилища с участието 

на държавата, общините или различни публично-частни участия. Към момента мерките, които са 

описани в социалното законодателство за подпомагане на заплащането на месечния наем на 

общинските жилища не дават особени резултати. Това е така, защото някои домакинства срещат 

затруднения дори при покриването на комуналните си задължения. Така осигуряването на 

жилище, за най-силно нуждаещите се лица и семейства, без съпътстваща го програма за заетост 

и социална работа, обрича на неуспех и създава предпоставки за небрежно ползване на 

предоставения имот. В същото време сегашните разпоредби не се отнасят към лицата и 

семействата, които не са от социално слабите групи, дори и доходите им да не позволяват 

наемането на качествено жилище от имотния пазар (напр. млади и образовани семейства). Така 
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представителите на разширяващата се социална класа „работещи-бедни“ са поставени в 

положение, в което доходите на домакинството са твърде високи за достъп до социално жилище, 

но и твърде ниски за такова на пазарни цени 
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3. Съвременни форми на социални жилища 

 

Третата глава на дисертационния труд представлява основното изложение. След 

очертаването на съвременната демографска, икономическа и политическа обстановка и 

направените от нея изводи е направен опит да се очертаят тенденциите при изграждането на нови 

социални жилища и реконструкцията на съществуващи, в така описания контекст. Разгледани са 

както жилищната сграда от социални жилища, така и жилищната единица, техните функционални 

особености и начините, по които се групират в пространството. Във връзка с направените в 

предходния раздел от труда изводи, по-специално внимание ще бъде обърнато на крайностите в 

размерите на апартаментите – еднопространствените (едностайните) и много големите жилища. 

Изводите от анализа на примерите и тяхната систематизация, ще бъдат използвани при 

извеждането на някои принципи за изграждането на съвременни социални жилища. 

Социалното обитаване, в контекста на неговата икономичност, в съвременността 

съществува основно като многофамилно обитаване в апартаментни жилищни сгради. Освен това, 

обаче има и редица съвременни примери за социални жилища в малкоетажни структури с висока 

интензивност на застрояването, доближаващи се до комфорта на еднофамилната къща, но 

поддържащи висока гъстота на обитаването. 

Фокусът на изследването е върху жилищата в жилищни сгради, предназначени за обитаване, 

изцяло от хора с установени жилищни нужди. Социалните жилища, интегрирани с други жилища 

в рамките на една сграда, не представляват интерес за труда. Това е така, тъй като се предполага, 

че тяхното функционално и пространствено решение ще е в контекста на цялата сграда и 

присъствието на такива апартаменти би било резултат от финансови механизми и конкретни 

решения на местните власти в партньорство с частни инвеститори. От тук не би следвало да има 

съществени разлики в качеството на вложените материали, архитектурния образ и 

функционалното решение на жилищата. 

3.1. Мястото на съвременното социално жилище в градската структура 

Следствие на направения анализ на съвременни примери за социално обитаване от 

българската и чуждестранната практика по отношение на намирането на мястото на социалното 

жилище в града, могат да се изкажат следните изводи: 

- мястото на съвременното социално жилище в структурата на града е от определящо значение 

за възможностите за развитие на обитателите му; достъпът на хората до работни места и 

обществено обслужване (чрез добра транспортна обезпеченост, достъпни цени на транспорта 

или планирането им на пешеходна дистанция на различни обекти до дома), създава възможност 

на домакинствата да преодолеят етапите от живота си, в които имат нужда от подкрепа при 

намиране и подслоняване или придобиване на жилище; 

- основен фактор при избора на терен е цената - което резултира в минимална консумация на 

земя и максимална гъстота на обитаване; също максимална интензивност – тези показатели в 

техните максимуми влошават комфорта на обитаване, въпреки това от наблюдаваната в 

последните години свръхурбанизация, това е основна тенденция; 

- дефинирани са три основни подхода при намирането на мястото на жилището в града – 

уплътняване на застроени площи, изграждане на нови жилища върху незастроени земи, 

реконструкция на изоставени сгради или преустройства на нежилищни; 
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- уплътняването на застроени площи (фигура 11) е най-благоприятно при планирането на 

социални жилищни сгради, от гл. т. осигуреността с ресурси и най-предизвикателно от гл. т. 

конкретността на ситуацията и малкото възможности за творчество, създават се предпоставки за 

компрометиране на жилищата; 

- изграждането на жилища върху незастроени земи (фигура 12) е най-удобният подход както за 

проектиране, така и за изграждане на социални жилища, но не винаги най-успешен - цената на 

терена може да е по-ниска, но инфраструктурното обезпечаване, може да се окаже по-сложно и 

скъпо, достъпът до услуги и работни места може да се компрометира, ако няма цялостна развита 

и работеща транспортно-комуникационна мрежа; от планировъчна гледна точка е налична пълна 

свобода на решението; 

     

Фигура 11 - проект за социални жилища на Vous Êtes Ici Architectes, Париж, Франция. Сложната 
пространствена структура внимателно уплътнява съществуващата жилищна застройка със 
стремеж да запази интимността на обитаването и да повиши гъстотата в района. На разгъната 
застроена площ от 1500 кв. м. се подсигуряват жилища за около 50 обитатели; достъпът до имота е 
осигурен от две улици (основна и второстепенна), съответно от север и изток; източник: 
archdaily.com 

   

Фигура 12- 46 Social Houses, Gabriel Verd, Sevilla, Spain; проектът е разположен на малък терен в 
предградията на Севиля, усвоява нови територии и също спомага за разрастването на града; намира 
се в близост до учебни заведения, детска градина и спортен център, в близост се изгражда парк; в 
непосредствена близост до сградата има две спирки на обществен транспорт, което го прави 
сравнително лесно достъпен; източник: archdaily.com 

- реконструкцията на сгради (такива с жилищно или различно от жилищното предназначение – 

фигура 13) за нуждата на социалното обитаване от гл. т. на местоположението може да бъде 

много добър подход, особено при наличие на сгради в централни и вторични централни градски 

части, от гледна точка на функционалното решение, обаче се създават предпоставки за проблеми, 

както с комфорта на жилището, така и с функционалните възможности за него и адаптируемостта. 

му към променящите се нужди на обитателите; 
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Фигура 13 - конкурсен проект за социални жилища, Барселона, Испания; конкурсното задание предлага 
сграда в историческата част на Барселона, където наемните цени се повишават изключително 
стремглаво в последните няколко години, да бъде преустроена в сграда за социално обитаване. 
Сградата не е вписана като част от архитектурното наследство на града, затова участниците 
могат да я трансформират според концепцията на проектите си; необходимо е да се предвидят 60 
апартамента по 40 кв. м., 80 апартамента по 60 кв. м., 20 апартамента по 120 кв. м. и партерен етаж 
за търговски площи; Сградата е построена през 20-те години на ХХ в. и е била жилищна, в последствие 
се е ползвала за офисни помещения; предложение на автора; 

- ориентацията на сградите следва да се планира по начин използващ най-благоприятните за 

жилището посоки (юг, югоизток, югозапад, изток, запад, североизток, северозапад, север); 

Местоположението в градската структура, неизбежно оказва влияние и върху функционалното 

планиране и архитектурния образ на сградите за социално обитаване, който е детайлно 

изследван в следващите части от труда. 

3.2. Функционална структура и съдържание на социалните  жилищни сгради. Функционална 

схема на жилищната единица, форма и размери. 

Функционална структура и съдържание на социалните жилищни сгради 
 

 

Изследването на редица примери от съвременната чуждестранна и българска практика 

показва, че съвременните социални жилищни сгради могат да са предназначени както само за 

обитаване (монофункционални), така и със смесени функции (полифункционални). При втория тип 

основните функционални групи, които си взаимодействат са две – обществена (публична) и 

жилищна (частна) със съответните обслужващи (в някои проекти се предвиждат помещения за 

комунално обслужване – перални, общи кухни и др.) и комуникационни зони (връзките както 

между двете групи, така и между тях и околната среда), които са от съществено значение при 

планирането на сградите. В много от съвременните примери се наблюдава появата на едно 

хибридно (публично-частно) пространство, предназначено за контакти между обитателите. 

Функционалното съдържание на отделните групи може да бъде следното: обществена (публична) 

зона/ общи части - търговски обекти, работни помещения, офиси – както за живущите, така и за 

външни лица, детски градини, медицински центрове; жилищна зона (частни пространства) - 

жилищни единици, апартаменти; хибридни пространства (публично-частни) - социални 

пространства (публично-частни пространства) – помещения за събрания, за социални контакти, 

общи кухни, дневни (общи помещения от функционална група „ден“, открити пространства, зимни 

и покривни градини; комуникационни и обслужващи площи - вертикални или хоризонтални 

комуникации, мокри помещения за общи перални, сушилни и съхранение на почистващи 

средства, помещения за съхранение, помещение за портиер, помещение за детски колички, 

помещение за събиране на отпадъци, гаражи/ паркоместа за велосипеди (за посетители и 

обитатели), гаражи/ паркоместа за автомобили (за посетители и обитатели). 
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Наличието на повече от тези функционални елементи предопределя по-сложните връзки между 

тях и специфичното проявление на възможностите за тяхното групиране в план и в 

пространството. Как може да се изпълни то? Според класификацията на арх. Боряна Генова 

апартаментните сгради могат да бъдат - с предимно вертикални комуникации – секционни 

апартаментни сгради и жилищни кули (пунктови сгради); с предимно хоризонтални комуникации 

– коридорни и галерийни апартаментни сгради и жилищни структури – терасовидни и клетъчни 

жилищни структури и жилищни структури от обемни елементи. 

На практика всички тези типове биха могли да се използват при проектирането на жилищните 

сгради предназначени за социално обитаване. Най-често разпространени в чуждестранната 

практика, а напоследък и у нас, са сградите с хоризонтална комуникация – с коридор или галерия. 

При някои преустройства, те са единствената възможност за изграждане на жилища от сгради с 

различно от жилищното предназначение. Коридорните и галерийни функционални схеми 

предопределят сравнително евтино решение, тъй като в много от случаите може да се използва 

само една вертикална комуникация (броят стълбища е в пряка връзка с възможностите и 

дължините на евакуационните трасета). Обаче те създават проблеми при решаването на 

жилищните единици, тъй като предопределят до голяма степен, едностранното им ориентиране. 

 
Фигура 14 - социална жилищна сграда, Любляна, Словения, OFIS arhitekti, сградата е със смесена схема 
коридорно-секционна; единият коридор обслужва 7 апартамента, а другият 9; което прави 
употребата на вертикалните комуникации изключително икономично, всички апартаменти без 
ъгловите са едностранно ориентирани, съответно на СЗ и ЮИ; източник: archdily.com 

 
Фигура 15 - социални жилища в Барселона, Испания, COLL-LECLERC Arquitectos; проектът е изграден с 
една по-особена галерийна схема; в пространствено отношение е двуобемна структура, свързана с 
открити галерии; на партерното ниво се предвиждат офиси за работа със социално-уязвими 
обществени групи (в червено) и обществена кухня за живущите и за външни лица (маркирана в сиво), 
като всички обекти имат осигурен самостоятелен достъп (вкл. за зареждане на кухнята и персонала 
ѝ); по етажите в сградата се предвижда временно (в зелено) и постоянно (маркирано в жълто и 
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оранжево) социално обитаване – предвидени са по 7 апартамента на етаж (6 тристайни за до трима 
обитатели и 1 двустаен за до двама обитатели); частта за временно настаняване е отделена от 
жилищната част, достъпът до нея се осъществява със самостоятелна вертикална комуникация и тя 
представлява по три помещения на етаж със самостоятелни легла в общо дневно пространство и 
санитарни възли; не се предвиждат функциониращи кухни, те са сведени само до умивалник и шкаф; 
източник: miesarch.com 

Друг недостатък на схемите с хоризонтални комуникации са затрудненията, които се срещат 

при изграждането на публично-частните пространства. Обикновено се налага те да се планират 

по височина в сградата, което предопределя липсата на връзка с околната среда, но има своите 

предимства от екологична гледна точка. Като изключим това, че галерийните сгради не са 

подходящи за всеки климат, те имат едно безспорно предимство пред коридорните – създават се 

предпоставки за двустранно ориентирани жилища (с някои компромиси), което е полезно при 

решаване на апартаменти за повече обитатели, които могат да се ориентират предимно 

едностранно. Особено подходящи са при преустройства на сгради с по-голяма дълбочина. 

Секционните сгради (фигура 16), също са често използвани, тъй като създават множество 

възможности за различна ориентация на жилищата, различни пространствени комбинации с 

отношение към прилежащите пространства и изграждането на публично-частни такива. С оглед на 

това, че с една вертикална комуникация се обслужват средно до 3 – 4 апартамента, те не са най-

икономичното решение, когато говорим за евтини жилища, но създават много възможности за 

намиране на най-подходящите изложения на жилищата и различни комбинации от тях. Оптимално 

решение, в този контекст, е свободностоящата секция, но тя не е най-често срещаната. 

 
Фигура 16 – ляво - свободностояща секция, гр. Благоевград; България, арх. Н. Давидков; секцията е 
разположена в ъглов парцел; което подпомага ориентирането на жилищата на изток и юг; западният 
фронт е зает от комуникационното ядро; предвиждат се основно малки жилища – 41 бр. под 30 кв. м.; 
3 бр. под 40 кв. м., 8 бр. ок. 50 кв. м.; 3 бр. – ок. 75 кв. м.; в контекста на заключенията в предходната 
глава на труда, този проект ефективно отразява демографските прогнози за страната и при ос от 
390 в жилищата се осигурява сравнително добър комфорт на обитаване; източник: aop.bg; дясно - 
средна секция в Париж, Франция; Vous Êtes Ici Architectes; с изложение север-юг; въпреки безспорните 
качества на проекта по отношение на постигането на висока гъстота на обитаване и 
местоположение в централната градски част, по-големият северен фронт на имота, обуславя 
неблагоприятното изложение на 2 от 3 апартамента на всеки етаж; архитектите успяват да 
тушират това в известна степен с игра в обема, която прави опит да ориентира по-голяма част от 
помещенията на изток; източник: archdaily.com; 

Жилищните кули също се срещат, но значително по-рядко, в практиката при изграждането 

на социални жилищни сгради. Най-голямото им предимство е повишаването на гъстотата на 

обитаване във височина, което понижава разхода на земя ефективно, както от гледна точка на 
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финансовия ресурс, така и на потреблението на градски територии. Подобно на галерийните и 

коридорните сгради, и жилищните кули създават предпоставки за едностранно изложение на 

някои от апартаментите и голяма дълбочина, което е компрометиращо комфорта на обитаване.  

Терасовидни жилищни структури се ползват рядко при планирането на социални жилищни 

сгради. В хода на изследването, авторът откри само едно конкурсно предложение за терасовидна 

жилищна структура за социално обитаване, което не е приложено към труда. Тези структури 

предполагат пейзажен подход в проектирането, успешно се вписват в средата и в повечето случаи 

се планират при ситуации със стръмни терени. Това предполага сложни строителни работи, които 

оскъпяват решенията. Освен това концепцията за покрив-градина на всеки долен етаж, която 

гарантира неоспоримо повишаване на качеството на средата и на обитаването, оставя много 

неизползваеми за обитаване площи, които увеличават експлоатационните разходи, а това ги прави 

неефективни от икономическа гледна точка, когато се планира социален жилищен фонд. 

Примери за клетъчни структури и такива с обемни елементи започват да се срещат все повече 

в последните няколко години. Поради типизацията и, в общия случай, производството на 

елементите в заводски условия, се създават предпоставки за по-бързо и по-евтино изграждане на 

сградите, което е подходящ подход при строителство на социални жилища. Разработват се 

концепции за рециклиране на транспортни контейнери за жилищни нужди, като оптимално 

решение в съотношение цена-функционалност. Обемните елементи или модулите, които се 

групират пространствено, при изграждането на жилищни структури от обемни елементи 

обикновено са с размерите на едно помещение, едно жилище или една функционална група. В 

случаите когато елементите са цели жилища, се постига оптимално време за изграждане на 

сградата, тъй като обикновено всичко се изготвя в заводски условия и се монтира на 

местостроежа. В тази връзка подобни изпълнения са бързи и ефективни ценово за изграждане на 

социални жилища. В практиката се експериментира с различни обемни елементи в търсене на по-

евтини строителни методи и атрактивни форми. 

    

Фигура 17 – ляво - проект за социални жилища, Букурещ, архитектурен образ; ModulMetalSystem; дясно 
- концептуална разработка на жилищен модул, OPod Tube Housing, James Law Cybertecture. Hong Kong; 

Жилищните групи могат да бъдат комбинация от няколко жилищни сгради с различни схеми, 

според горната класификация. Те могат да се състоят от свързано или свободно застроени здания. 

В практиката начините на групиране на сградите зависят от теренните условия, ситуацията и 

количеството сгради и апартаменти, които следва да се планират. Изграждането на социални 

жилищни сгради в група, предполага множество възможности за изграждане на публично-

частните пространства, които разбира се зависят и от характера на самите постройки. 

Въз основа на изследваните в труда примери, могат да се изведат следните обобщени 

функционални схеми, използвани при проектирането на жилищни сгради за социално обитаване 

с коридорна, секционна и пунктова схема, като най-често срещани: 
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Фигура 18 – функционални схеми на жилищни сгради за социално обитаване; горе – коридорна и 

секционна схеми; долу – жилищна кула, с указани благоприятни изложения; схеми на автора; 

 

Към тази класификация е редно да се прибавят и малкоетажните жилищни структури с висока 

интензивност на застрояването, които при едно добро планиране могат да увеличат чувствително 

гъстотата на обитаване, без много компромиси с комфорта на живущите, дори напротив по някои 

показатели могат да се доближат до качествата на еднофамилното обитаване. Освен това, често 

пъти могат да се използват както за уплътняване на празни градски територии, така и за 

реконструкцията им, което в контекста на обезпеченост с услуги, работни места и комуникации 

предопределя качествата на този тип обитаване. Решенията се отличават преди всичко с 

икономичния подход при изграждането на комуникациите и на социално-привлекателна среда.  

   

Фигура 19 – примери за малкоетажни жилища с висока интензивност на застрояването Peter Barber 
Architects, London; схема на пространствата 
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В примерите за малкоетажни жилищни структури се отделя много специално място на 

публично-частните, частните пространства, а и на частните пространства, които граничат със 

съседите (споделени-частни пространства). Техният характер, височина и възможности за 

групиране очевидно предопределя различни конфигурации на пространствата, с различна степен 

на достъп до тях – за обитатели, за техните съседи и за външни посетители. Те гарантират 

човешкия мащаб на средата и оптимизирането на решенията в комуникационно и инсталационно 

отношение. Всичко това ги прави желана и обоснована инвестиция при планирането на 

изграждането на социални жилища. 

Функционална структура на жилищната единица, форма и размери 
 

В дисертационния труд е направен сравнителен анализ между апартаментни жилища за 

социално обитаване от българската и чуждестранна практика и жилища за стандартно и висок 

клас обитаване у нас, въз основа, на който e изведен модел на функционалното съдържание на 

съвременното социално жилище и са дефинирани разликите между него и жилището, достъпно 

на пазарни цени, в случаите, в които има такива (както беше разграничено в началото, при едно 

комбиниране на социалните жилища в стандартна жилищна сграда, не би следвало да има 

разлики в обитаването). Разгледаните апартаменти са съответно – еднопространствени 

(едностайни) - за един обитател, двустайни – за двама (3-ма) обитатели; тристайни – за 3-4-ма 

обитатели; четиристайни – за повече обитателя. 

От анализа на жилищните единици могат да се направят следните заключения: 

- авторът успя да проучи, че в последните 20 години у нас са реализирани или са започнати 9 

проекта за социални жилища – едва три проекта от тях са за ново-изградени сгради с държавно 

финансиране (София – 2 проекта, Благоевград, Бургас (незавършен)), три проекта за 

реконструкции и преустройства на съществуващи сгради (Ловеч, Девня, Стара Загора) и два 

проекта от неправителствени организации (Костинброд и Видин); 

- един от проектите в София е в започнат (в периода до 1990 г.), но недовършен жилищен блок, 

има проект за преустройство са на общежитие в апартаментна сграда (Ловеч), реконструкциите 

са на сгради с различно от жилищното предназначение (Девня, Стара Загора), а проектите на 

неправителствените организации са еднофамилни къщи; 

- бяха намерени графични материали за три от проектите и снимков материал от реализацията 

на два от тях, за останалите четири проекта, авторът срещна затруднения при събирането на 

материали, въпреки опитите за контакт с местни власти и НПО, отговорни за изграждането на 

сградите; 

- в контекста на хипотезата, изведена от демографската прогноза за нашето общество, в 

практиката преобладаващи са апартаментите за домакинство от един човек с площ до 25 кв. м.; 

- на свободния пазар също се планират такива апартаменти, но те са с площ от около 40 кв. м.; 

прави впечатление, че при тях кухненският бокс е по-голям и по-добре разработен, има повече 

складови площи и/ или гардероби в жилището и в многофункционалното пространство 

обединяващо дневната и нощната група помещения, са предвидени обособени зони за сън и за 

ежедневни дейности, макар и условното им разделяне; при жилищата за социално ползване 

такова обособяване не се наблюдава; 

- в чуждестранната практика се срещат по-рядко такива еднопространствени апартаменти, а 

когато се предвиждат площта им е повече от 30 кв. м., като в някои случаи достига дори до 50 кв. 

м.; наблюдава се стремеж към по-явно сепариране на нощните от дневните дейности; 
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кухненският бокс се запазва малък; 

   
Фигура 20 – еднопространствено (едностайно) жилище: ляво - за свободния пазар у нас, социални 
жилище у нас (по средата) и социално жилище в Словения (дясно) 

 

Фигура 21 – ляво – социално жилище у нас за двама обитатели (55,76 кв. м.), по средата – жилище 
достъпно на свободния пазар (56.89 кв. м.), дясно – социално жилище в Австрия- 55.40 кв. м.) – 
жилището в Австрия; 

- в жилищата за двама обитатели (фигура 21) за социално ползване и в тези, предназначени за 

достъп на свободния жилищен пазар, няма чувствителни разлики, освен в помещенията за 

складиране;  

- по отношение на кухненския бокс, той е почти еднакъв, почти винаги с Г-образна 

конфигурация, площите също се доближават чувствително;  

- спалните в социалното жилище са малко по-малки с около 2 - 3 кв. м. в общия случай; обаче 

има и примери за социални жилища за двама обитатели, които понякога са с по-голяма площ, от 

колкото тези за свободния пазар - това показва, че липсата на конкретни минимални жилищни 

стандарти и площи за отделните помещения от различните функционални групи води до известни 

спекулации при пазара на жилища; 

- в нашата практика има и примери, които бидейки преустройства или реконструкции на 

жилищни сгради в такива за социално обитаване, предоставят по-големи по площ помещения, от 

някои съвременни разработки; 

- има примери, в които се предвижда отделна кухня, хол и спалня в жилище за двама, което в 

съвременните представи за обитаването започва да губи актуалност; 
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- в чуждестранната практика, двустайните жилища за социално обитаване са по-големи от 

проектираните в България (с по-големи реално използваеми площи), това се отразява и на всички 

помещения в тях – спалните са по-големи средно с 1-2 кв. м., многофункционалните дневни 

пространства в някои случаи са по-големи с 4-5 кв. м., кухните (те започват да се развиват двуредо 

в някои примери) и баните, които понякога се комбинират с отделна тоалетна (това в нашата 

практика се появява в жилищата за трима или четирима обитатели (при появата на втората спалня) 

на свободния пазар) също са с по-голяма площ; 

 
Фигура 22 - сравнение между социално жилище за трима или четирима обитатели от българската 
практика – ок. 90 кв. м. (горе, дясно, източник: buildingoftheyear.bg); стандартно жилище, достъпно на 
свободния жилищен пазар за трима или четирима обитатели – ок. 110 кв. м. (долу ляво), жилище висок 
клас на обитаването, с разширена функционална програма – ок. 200 кв. м. (горе ляво); източник: bld.bg 
и социално жилище в Австрия (долу дясно); 

- в жилищата, ориентирани към свободния пазар у нас, за трима - четирима обитатели (фигура 

22) се наблюдава чувствително увеличение в дневния тракт (около 31-35 кв. м.), докато в 

примерите за социално обитаване в нашата практика не се превишават 20 кв. м., в чуждестранната 

са около 26 – 28 кв. м.; 

- увеличение се наблюдава и в помещенията от нощната група – 14-16 кв. м., както и на 

складовите и спомагателни помещения; 

- в по-големите жилища, с по-висок клас на обитаването (фигура 22 – горе дясно) се забелязват 

някои елементи на еднофамилното жилище – поява на родителска спалня с отделна баня и 

голямо гардеробно помещение; отделно има детска баня и отделна тоалетна, кухнята може да се 

обособи в отделно помещение (конфигурацията ѝ започва да се трансформира от Г-образна в П-

образна, а понякога и с островна част), а площта ѝ нараства значително, същото се отнася и за 



 

Съвременни форми на социални жилища   30  

дневния (ок. 40 - 50 кв. м.) и нощния тракт (спалните са в порядъка на 16-18 кв. м.); 

-  при жилищата за социално ползване и в българската и в чуждестранната практика за трима 

или четирима обитатели, такива спомагателни и складови помещения няма; кухнята остава малка, 

и се придържа към Г-образната или едноредна конфигурация, същото се отнася и за баните, дори 

когато се появява и отделна тоалетна; 

- в най-добрите чуждестранни практики се предвиждат спални в порядъка на 11-12 кв. м., в 

редки случаи малко повече, но без самостоятелни бани към родителската спалня или други 

спомагателни помещения (гардеробни); 

- в част от проектите в нашата практика, които довършват или реконструират съществуващи 

жилищни сгради, изграждани в условия на действащи жилищни стандарти, могат да се открият 

спални с по-големи площи – 12-14 кв. м.; 

- наблюдава се запазване на отделена от дневната група, кухня и коридорна схема на 

жилищата, дори в случаите когато конструктивната система позволява адаптиране и промени в 

разпределението на жилищата; 

Многостайни апартаменти в съвременната българска практика се правят рядко. Сред 

примерите за социално обитаване такива не бяха открити. За сравнение в проектите в други 

страни от ЕС, такива жилища се планират все по често, в контекста на съвременните миграционни 

процеси и разнообразен етнически и демографски състав на малцинствените групи, които са сред 

основните целеви групи за подобен тип жилища. Обикновено, това са жилища с повече на брой и 

по-малки по площ спални помещения, компактна дневна група, но достатъчно обширна за да 

приюти петима или шестима души. В някои апартаменти се предвиждат по две бани и 

допълнителна отделна тоалетна, също и складови площи. Обичайно кухнята е интегрирана с 

дневната група, с цел зоната да изглежда по-просторна. Такива жилища в по-голямата си част са 

поне двустранно ориентирани, като по-комфортни са вариантите, когато могат да се изградят и с 

три изложения, избягването на коридорния тип апартаменти е сложно, и съпроводено с 

планирането на преходни такива, които водят до компромиси, понякога в най-съществените части 

на жилището като дневния тракт. 

   

Фигура 23 – социално жилище за 5-6 обитатели ок. 106-112 кв. м. Австрия; типична схема за 
малкоетажна жилищна структура с висока интензивност на застрояването 1 ет. – 60 кв. м. 2 + 3 ет. 
– 80 кв. м.; Гърция;  

Когато се предвиждат жилища за големи семейства, те могат да не се планират в 

апартаментни сгради, а в малкоетажни структури с висока интензивност на застрояването. 
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Възможностите за разпределяне на отделните функционални групи във височина и 

обособяването на спални помещения за различните членове на домакинството, са безкрайни и 

създават предпоставки за по-комфортно обитаване и от там по-добри семейни отношения. В 

малкоетажните жилищни структури с висока интензивност на застрояването, в случаите, в които 

жилището, не е от типа на редовите къщи, се групират по две жилищни единици в един обем. 

Обикновено се планира едно по-малко – двустайно – жилище на първи етаж и едно по-голямо с 

разделен във височина дневен и нощен тракт. 

В заключение, може да се каже, че основните разлики между жилищата за социално 

обитаване и тези, достъпни на свободния жилищен пазар се проявяват основно при жилищата за 

един обител и при тези за многочленни домакинства. Там съотношението между площите на 

помещенията от дневната и нощната група са качествено различни спрямо жилищата за един, 

двама, трима или четирима обитатели, където първата (обикновено многофункционално 

помещение в съвременността, събиращо дейностите от дневната, трапезарията и кухнята) е с 

осезаемо по-голяма площ, нещо което се променя в полза на спалните и санитарните помещения, 

при увеличаване на броя живущи в жилището. Разликите при апартаментите за един или двама 

обитатели, предназначени за различните целеви групи, са основно в площта на жилищата и те се 

различават с малко. Жилищата за двама или трима обитатели са почти едни и същи и сред 

социалния жилищен фонд и на пазара, както в площно отношение, така и по отношение на 

функционалното съдържание. Разлики в него се откриват при сравнение на жилища от висок клас 

на обитаването и то предимно в обслужващите помещения. Обобщението на тези разсъждения 

може да се илюстрира със схемата показана на фигура 24. 

 
Фигура 24 – сравнение на функционалното съдържание на съвременното жилище – за социално обитаване 

и такова, достъпно на свободния жилищен пазар, основни разлики са площите на помещенията, както от 

дневния, така и от нощния тракт; също и от обслужващата група; наблюдава се тенденция на редукция 

на площите за съхранение, бани и кухни и обобщаване на цялата дневна група в едно помещение, с 

присъствие на части от обслужващата група (кухни, перални са в едно пространство); 
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3.3. Пространствена структура на съвременните социални жилищни сгради. 

Обемната структура на социалните жилищни сгради се дефинира от различните 

пространствени композиции както на отделните функционални елементи на сградите - 

публичните, публично-частните и частните пространства, обвързани със свързващите ги елементи 

(вертикални и хоризонтални комуникации), така и на различните видове цели сгради – секционна, 

коридорна, от обемни елементи и др. От анализираните примери може да се обобщи, че 

следните три типа схеми, са най-често използваните при изграждането на пространствената 

структура на сградите за социално обитаване: 

 

Фигура 25 – видове пространствени схеми за групиране на функционалните елементи на жилищните 

сгради за социално обитаване; в зелено са маркирани вътрешните дворни (публично-частни 

пространства), а в оранжево – комуникационните площи 

Разглеждането на различните схеми поотделно е усложнено от свързаността им на 

функционално ниво. Всяка пространствена схема може да е комбинация от най-често 

използваните функционални – коридорна и секционна. Възможно е да се дефинира 

обвързаността на атриумната схема с градоустройственото решение, докато компактната е 

обвързана със самата сграда (сградата с атриум, също може да има компактна форма), а пък 

поради спецификата на модулната пространствена схема – тя може да ползва всички 

функционални решения (вкл. жилищната кула), а съвкупността от пространствени елементи, от 

които е съставена могат да образуват и атриумно пространство. 

- атриумната схема може да се конфигурира както от отделни секции, което е най-

икономичното ѝ решение, така и от коридорна или галерийна схема, което усложнява и удължава 

излишно комуникационните площи; тези конфигурации могат да са с различна форма, като най-
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често срещани са П-, Г-образните или напълно затворените в правоъгълник или квадрат структури;  

- атриумната схема създава най-добри предпоставки за изграждане на публично-частно 

пространство за обитателите и възможности за ориентация на жилищата на практика във всички 

посоки, с което трябва да се подхожда внимателно; също се създава възможност за изграждане 

на апартаменти с повече от едно изложение; 

- блоковата схема е най-често срещаната при изграждането на социалните жилищни сгради, 

основно поради факта, че компактната ѝ форма обуславя по-ниски енергийни загуби; тя се 

планира от жилищни секции, коридорни сгради или жилищни кули; основните проблеми на 

схемата се проявяват при опитите за изграждане на публично-частно за обитателите пространство 

и създадените предпоставки за едностранно ориентирани жилища, особено при използването на 

коридорни функционални схеми; 

- модулната схема предполага най-голямо разнообразие от възможности за изграждане на 

публично-частни пространства и изграждане на двустранно ориентирани жилища (така 

подобрявайки комфорта на обитаване в тях); най-икономически целесъобразна е, ако се вземе 

предвид, че е изградена от модули, които се изготвят в заводски условия и само се монтират 

впоследствие, обаче създаването на предпоставки за по-голяма площ на ограждащите 

повърхности може да компрометира енергийната ефективност на сградите с подобна 

пространствена структура; 

 

3.4. Архитектурен образ и качество на прилежащата среда 

Изграждането на архитектурния образ на социалните жилищни сгради е разгледан в три 

направления: 

- отношение към околната съществуваща застройка 

- психологическо влияние върху обитателите 

- избор на материали – икономични и екологични подходи 

Отношение към съществуващата застройка 

Отношението към съществуващата застройка, може да се изгради на принципа на контраста, 

когато се използват различни материали, цветове и форми, различаващи се динамично от 

околното застрояване. Това придава знаков и разпознаваем образ на сградата. 

 
Фигура 26 – контрастно вписване в околната застройка, социални жилища в Париж, Франция 

Вписването в околната застройка е друг похват, който може да се прилага, по отношение на 

жилищните сгради. Той е по-подходящ, тъй като не създава излишна динамика в предназначената 

по-скоро за отдих, жилищна среда. 
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Фигура 27 – вписване в средата посредством използване на сходни по мащаб и форма обеми, материали 

в една цветова гама и текстура; 

Психологическо влияние върху обитателите 

Основният похват за влияние върху психиката на обитателите е по отношение на избора на 

цвят и форма. По-обобщените обеми, започват да създават усещането за враждебна, нежилищна 

среда, затова в повечето анализирани примери се усеща тенденциозно надребняване на мащаба. 

В примерите, които са с компактна форма, удребняването се предвижда с „окачването“ на 

различни обемни елементи (най-често балкони), в различни и контрастни на общия обем цветове, 

Този „апликаторен подход“ може да се възприеме, като по-икономично решение от 

надребняването на обема, на планировъчно и пространствено ниво. 

Използват се ярки и топли цветове за акцент, основно върху неутрален фон. От 30 

разгледани примера 17 са с предимно бял цвят, 14 имат материал в нюанс на сивото, 9 използват 

дървени облицовъчни материали. Следващите по честота на използване цветове са оранжевото 

и жълтото. Често срещани са и композициите от нюанси на зеленото и синьото. 

   

Фигура 28 – цветове и форми при изграждането на архитектурния образ на социалните жилищни сгради 

       

Избор на материалите 

Изборът на материали за изграждането на съвременните социални жилища, може да се 

ръководи от няколко принципа – до сега беше разгледан, от гледна точка на емоционално 
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въздействие върху обитателите и цялостното отражение върху застроената среда. Когато говорим 

за социални жилища, трябва да отбележим икономичността на материалите и тяхната стойност. 

В повечето разгледани примери се използват естествени и рециклируеми материали 

(основно дърво), също керамични облицовки, които в общия случай заменят по-скъпите 

композитни материали, влагани в жилищата, достъпни на свободния пазар. Не малко примери 

има с перфорирани алуминиеви панели, които имат слънцезащитна функция. В някои проекти за 

това се използват и текстилни тенти и перголи. 

      

Фигура 29 – употреба на различни материали при изграждането на социални жилища 

   

Фигура 30 – третиране на прилежащата среда в проектите за социални жилища; внимателния подход 
е от изключителна важност за изграждането на общност и социални контакти между обитателите 

Анализът показа, че особено внимание се обръща на изграждането на околната, прилежаща 

среда, която е от изключителна важност за повишаването на качеството на обитаването, както и 

за създаването на възможности за изграждане на общност сред обитателите. Организацията ѝ е 

в пряка връзка с избора на функционална и пространствена схема на сградата. От разгледаните 

примери, може да се заключи, че атриумната пространствена схема е най-подходящата за 

успешно обособяване на вътрешно публично-частно пространство за живущите. Това 

пространство може да се третира контрастно на сградата или да се вписва в общия ѝ облик, 

посредством премерената употреба на материали, улично обзавеждане и подходящи 

ландшафтни намеси. Внимателното планиране на тези пространства може да изиграе ключово 

въздействие върху цялостното възприемане на сградата и да я определи както като успешен, така 

и като неуспешен проект. 

В заключение, по отношение на качеството на архитектурния образ и прилежащата среда на 

съвременните социални жилища, могат да се изкажат следните изводи: 

- архитектурният образ на сградите за социално обитаване оказва влияние както върху 

качеството на прилежащата среда, така и върху психологическото състояние на обитателите; 
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- отношението към съществуващата застройка може да е контрастно или вписващо се; като и 

двете се осъществяват чрез избора на материали и форми съответно различаващи се от тези на 

околните сгради, или неутрални и повтарящи вече вложените; 

- мащабът на обемите и цветовете на вложените материали, освен участието им в 

гореописаното отношение към прилежащата жилищна среда, оказват психологическо и 

емоционално въздействие върху обитателите; по-масивните обеми, създават по-напрегнато 

усещане, докато по-дребния мащаб е и „по-човешки“, по-близък до живущите; ярките цветове 

носят по-щастливи и жизнерадостни усещания, по-неутралните – спокойствие, хармония, 

оптимизъм; 

- използването на по-достъпни в ценово отношение материали, по ефектен начин, е ключово за 

изграждането на качествения архитектурен образ на сградите за социално обитаване; употребата 

на рециклируеми и естествени материали е предпочитано от екологична гледна точка; 

- планирането на качествена прилежаща среда е от ключово значение за изграждането на 

общност сред обитателите, посредством избора на подходяща пространствена схема, форма, 

материали и елементи на градското обзавеждане може да се окаже, благоприятно или не 

толкова, въздействие както на живущите, така и на преминаващите през мястото, хора; 
 

ИЗВОДИ 

В резултат на анализа на съвременните примери за социално обитаване, могат да се 

направят следните изводи: 

- тенденцията на изграждане на монофункционални жилищни сгради, отстъпва пред 

изграждането на сгради, съвместяващи различни от обитаването функции, тъй като това би 

повишило скоростта и стойността на възвращаемост на инвестицията (появява се обществена или 

публична функционална зона); 

- в много голяма част от проектите се появява публично-частно пространство (хибридно 

пространство), предназначено за социални контакти между обитателите, като се търсят различни 

варианти за изграждането му независимо от трудностите, които различните функционални и 

пространствени структури предполагат; 

- тенденцията да се използват най-икономични решения във функционално отношение се 

проявява при избора на коридорна схема за сградите, когато галерийната не е препоръчителна 

поради специфични климатични особености; предизвикателство при избора на тази схема е 

обособяването на публично-частните пространства, често пъти се налага, то да се разположи по 

етажите на сградата, което предопределя късите връзки до тези пространства само за част от 

апартаментите и липсата на връзка с околната среда; 

- от примерите за секционни сгради, се вижда, че изграждането на публично-частно 

пространство е трудно, а планирането му носи определени качества на средата за обитаване, дори 

може да подобри и архитектурния образ на сградата, създавайки възможност за различни обемни 

композиции на отделните елементи около вътрешно за сградата дворно пространство; 

- възможна алтернатива на коридорните сгради са жилищните кули, но при повече от 16 етажа 

инсталационните решения се оскъпяват твърде много, за да се приемат за подходящи при 

изграждане на социални жилища, решаването на публично-частните пространства следва 

логиката на коридорната схема, а може и да се предвиди в основата на кулата; от гледна точка на 
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вертикалните комуникации, се постига добро съотношение между броя им и обслужваните 

жилища; 

- малкоетажните структури с висока интензивност на застрояването са сред най-

интерпретираните исторически образци в съвременните проекти, след коридорната схема; 

основно предимство имат при опита си да повишат степента на комфорт и да доближат 

многофамилното обитаване до еднофамилното; те имат и безспорни качества при изграждането 

на публично-частните пространства; при тях се появяват и нови гранични пространства със 

съседите (споделени-частни пространства), които създават опасност от загуба на интимитета на 

жилището; характерът им, височината и възможностите им за групиране, предопределят 

различни конфигурации на пространствата, с различна степен на достъп до тях – за обитателите, 

за техните съседи и за външни посетители. 

- модулните жилищни структури и тези от обемни елементи предоставят също добра 

алтернатива за социалното обитаване; изготвянето на голяма част от сградите в заводски условия 

скъсява времето за строителство и разходите по процеса; дребният мащаб на модулите, придава 

човешки характер на изградената среда, а различните възможности за конфигурация в 

пространството създават предпоставки за изграждането и на публично-частни пространства; 

- важни характеристики са гъвкавостта и адаптируемостта на пространствата – тъй като се 

предполага, че социалните жилища няма да се обитават от едни и същи хора, в целия период на 

съществуването на сградата, е важно тя да може да се трансформира, според променящия се 

състав и структура на обитателите, от особена важност е това и за жилищната единица; 

- основните разлики, които отличават социалното жилище от жилището, достъпно на 

свободния пазар са в неговите площи (всички помещения са по-малки), като особено 

чувствителна е тази разлика в обслужващите помещения (складове, гардеробни, перални и др.), 

има примери, в които те напълно липсват; 

- разликите се проявяват най-отчетливо в най-малките и в най-големите апартаменти; (в най-

малките всички площи са по-ограничени и/ или спестени, а в големите апартаменти е променено 

цялостно съотношението дневен : нощен тракт); в апартаментите за двама, трима до четирима 

обитатели (двустайни и тристайни жилища) разлики понякога няма, тенденциозно към настоящия 

момент, в нашата практика, те се правят малко по-големи от дефинираните в таблица 1, а именно 

50 – 56 кв. м. за двама, при допустими 55 кв. м. за трима души; това основно се дължи на факта, 

че примерите у нас са предимно преустройства или заварени жилищни сгради, с по-щедро 

планирани площи; 

Правилното анализиране и разбиране на така очертаните тенденции при изграждането на 

социалните жилища в днешното време, e изключително важно за извеждането на принципни 

решения и насоки за проектирането на такива сгради. Изборът на пространствени и планировъчни 

схеми, в контекста на икономия на средства (финансови, земя, материали) и в същото време на 

създаване на качествена среда за обитаване, социализация, а понякога и труд е съществено 

важен, в опитите да се отговори на съвременните човешки разбирания за дом. 
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4. Насоки за изграждане и планиране на съвременни социални жилища.  

 

В четвъртата глава на труда се прави опит да се изведат някои принципи и насоки при 

проектирането на нови сгради със социални жилища и при реконструкцията на съществуващи. 

Основният контекст, в който следва да се разглежда социалното жилище е неговата стойност 

– стойността на земята, на която то е построено, стойността на строителните работи, на вложените 

материали и инсталации. От важно значение е възможността за по-бързо и ефективно 

възстановяване поне на части от инвестицията, когато тя е направена от частни или публично-частни 

инвеститори. Въпреки това изграждането на достъпни жилища, не би трябвало да се свежда 

единствено до опит да се спести всичко възможно, тъй като жилището и средата около него, 

влияят върху човешката психика.  

При проектирането на социални жилища, в последните години, от съществено значение са 

няколко неща – участието на обитателите при изграждането на средата (participatory design) и 

планирането на жилищата, поставяйки основния фокус върху човека – неговите възможности, 

нужди, а и желания, икономичното потребление на ресурси (земя, енергия и др.) и изграждането 

на устойчиви социални общности. Интеграцията, на градоустройствено, функционално и 

пространствено ниво на планиране, е основен подход, който би трябвало да се следва при 

изграждането на жилищния фонд за социално обитаване. Внимателно взетите архитектурни 

решения биха могли да отговорят на очакванията, тези неща, да се вземат предвид при 

изграждането на жилищния фонд за социално обитаване, и така да повлияят на живота и 

развитието на обитателите. Как това влияние да е предимно положително? 

4.1.  Градоустройствени принципи и насоки при изграждането на социални жилища 

По отношение на намирането на мястото на социалното жилище в града може да се 

отговори на две от формулираните в началото предизвикателства –  то да се потърси според 

нуждите на обитателите от работни места, зони за отдих и социализация и обслужващи обекти и 

по-най икономичния от гледна точка, потреблението на земя, начин. Това означава жилищата да 

се планират, интегрирано в територии без функционално разделение, а решенията да 

предоставят висока гъстота на обитаването, но при планировъчни и пространствени схеми, 

заемащи най-малка застроена площ (респективно ресурс земя). В предишната глава бяха 

систематизирани три основни подхода, при намирането на мястото на социалното жилище в 

градската структура – уплътняване на вече застроени жилищни площи, изграждане на нови 

жилища, върху нови градски територии и реконструкция на изоставени, стари сгради или 

преустройството на сгради с различни от жилищното предназначение. Уплътняването и 

реконструкцията са най-ефективните подходи от гледна точка потреблението на ресурса земя, тъй 

като при тях се използват територии, които вече са компрометирани по един или друг начин. 

Изграждането на жилищата върху нови земи е най-неефективно, с оглед разрастването на града, 

застрояването на нови територии и влиянието на това застрояване върху климата (в застроените 

градски части температурата може да бъде с 1 – 3 °С по-висока през деня, и с до 12 °С вечер – 

ефект на топлинния остров). 

В зависимост от трите подхода, жилищата може да са както в централните градски части, 

така и във вторичен градски център и периферия, като това се отразява съответно на 

обезпечеността с услуги, транспорт, работни места, а и места за отдих. Разполагането в сателитни 
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или съседни на големия град селища не е особено препоръчително, от една страна от гледна 

точка на потреблението на земята и разширяването на застроените територии, а от друга от 

гледна точка на инфраструктурната осигуреност и необходимост от допълнително развитие на 

транспортно-комуникационната система, които са от съществена важност за развитието на 

социалното обитаване. 

Принципите, които могат да се следват при изграждането на социалните жилищни сгради 

на градоустройствено ниво са свързани основно с интегрирането им: 

- интегриране с други апартаментни сгради за социално обитаване; 

- интегриране с други жилищни сгради; 

- интегриране със сгради с различни от обитаването функции 

Интеграцията с други сгради за социално обитаване, създава предпоставки за социални 

проблеми, маргинализация на цялата територия и невъзможност за семействата да преодолеят 

етапите на живота си, белязани от финансови затруднения. В тази връзка е препоръчително този 

подход да се избягва при планирането на социалния жилищен фонд. Интегрирането с други 

жилищни и с различни по предназначение сгради е по-успешен модел, който може да се 

приложи. 

Интегрирането с други жилищни сгради, а дори и на отделни жилища в структурата на една 

сграда, е благоприятен подход от гледна точка на смесването на групи от хора с различен 

социален и икономически статус в една среда. Така се създават предпоставки за културен и 

социален обмен, въпреки че в нашата практика от близкото минало, такива социални 

експерименти са белязани с неголям успех. 

Интеграцията, на градоустройствено ниво, на жилищните сгради с други функции се 

очертава като водеща глобална тенденция за устройственото планиране. Наличието на работни 

места, в близост до дома, на обекти за обществено обслужване и социални контакти и почивка – 

всичко това повишава комфорта на жителите, а и създава добри предпоставки за тяхната 

реализация. 

4.2. Функционални принципи и насоки при изграждането на социални жилища 

По отношение на сградите 

В аналитичната част на труда бяха дефинирани пространствата, участващи във 

функционалната структура на съвременната социална жилищна сграда по следния начин – 

жилищна зона, обществени пространства, публично-частни пространства и съответните 

комуникационни и обслужващи площи. Връзките между тях могат да се обобщят така: 

     

Фигура 31 връзка между частните, публичните, публично-частните и обслужващите пространства; 
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В повечето примери индивидуалното жилище има пряка връзка с публично-частните пространства и 
достъп до обслужващите помещения, когато те са за комунално ползване; обслужващите 
пространства нямат задължителна нужда от връзка с публично-частните; Връзката между 
частните пространства и обществените е непряка, ако изобщо съществува. Между публичната и 
хибридна зона, ако изобщо се предвижда, връзката е пряка, но контролирана; източник: авторът; 

Частното, индивидуално пространство, винаги е в центъра на композицията, то играе основна 

роля. Но за да бъде и удобно, а и икономически целесъобразно към него могат, а и когато говорим 

за социално обитаване, трябва, да се прибавят различни от битовите функции. Магазини, детски 

градини, офиси в партерните или в първите две, три (при високи сгради) нива, повишават 

рентабилността, създават предпоставки за работни места, предлагат на обитателите 

икономическо развитие в рамките на сградата. Всичко това има потенциала да превърне 

социалните жилищни сгради в една желана и обоснована инвестиция и очертава смесването на 

функциите като основен принцип при изграждането им. 

Наличието на хибридно публично-частно пространство, е нещо, което се налага като основна 

тенденция в последните години. Мястото му в сградата е в пряка зависимост от нейната 

пространствена и функционална структура. От анализираните примери има различни варианти и 

предложения за изграждане на хибридно пространство – в обема на сградите по височина, като 

покривни градини или пък като вътрешен двор. От гледна точка на връзката с природата и равния 

достъп на всички обитатели до него, може би най-подходящи са решенията с вътрешен двор, 

което предполага планирането на атриумна пространствена схема. 

Както беше заключено в предишната глава най-икономична, при изграждането на социални 

жилища е коридорната схема, която оставя много възможности за реализация на различни 

жилища, включително може да се ползва при преустройство на стари жилищни, обществени или 

промишлени сгради. Тя създава предпоставки за изграждане на публично-частни пространства, 

както по височина, така и във вътрешен двор. Проблем е едностранната ориентация на жилищата, 

която може да се реши частично, при използването на галерийна схема – чрез предвиждането на 

прозорци от страната на галерията, на височина мин. 1.50 м. – 1.60 м. от пода, за да се гарантира 

поне малко ограничаването на зрителния достъп до стаята, ориентирана в посока на 

комуникационното трасе. Въпреки, че е компромисно решение, това повишава комфорта в 

жилището, такива прозорци е най-добре да се използват за кухни или бани, но понякога се 

допуска да се предвидят и в спални помещения. 

 

Фигура 32 - преустройство на съществуваща жилищна сграда в Барселона, Испания; голямата 
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дълбочина на сградата е преодоляна, с предвиждането на вътрешен двор за обитателите; използвана 
е атриумна пространствена схема и галерия за достъп до апартаментите; всички те са компромисно, 
двустранно ориентирани с ивични прозорци по продължение на галерията на височина 1,50  м.  от пода 
с цел защита на личното пространство на жилището; направен е опит към галерията да са 
ориентирани основно кухни, но в някои случаи е неизбежно разполагането на спалня, в тези 
апартаменти винаги се предвижда поне още една спалня с нормални прозоречни отвори; компромис е 
също и това, че само първото ниво има пряк контакт с хибридното пространство, но това е 
компенсирано с покривна градина, отново за всички обитатели и с организацията на кът за 
социализация на обитателите по етажите на сградата; достъпът на външни лица до колективните 
пространства е ограничен; предложение на автора 

Изборът на конструктивна система при ново-изградени сгради следва да се планира по 

начин, създаващ лесни предпоставки за функционални изменения. В този контекст, най-

подходящи са скелетните конструктивни системи или такива ползващи готови елементи, 

представляващи цели помещения, които могат да се премахват и прибавят според променящите 

се нужди на обитателите, в различни етапи от живота им. Това дава възможност за известна 

модулност и типизация на разпределенията, макар че ефективността на подобни решения е малко 

спорна, с оглед на съвременните разбирания за жилището и индивидуалните нужди на 

обитателите, въпреки безспорната икономичност на такъв подход. 

По отношение на жилищата 

Вследствие на демографските прогнози и изведените тенденции при изграждането на 

социалните жилищни сгради е редно принципните насоки да се съсредоточат върху най-малките 

жилища (ок. 25 кв. м.) и най-големите (с 3-4 спални на ок. 100 кв. м.). 

Водещият принцип, който следва да се прилага при планирането на жилищата е 

изграждането на гъвкави и адаптируеми многофункционални пространства, трансформиращи се 

както според променливите нужди на обитателите, така и при евентуална смяна на самите тях. 

Многофункционалност се търси, в помещенията обединяващи функциите, извършвани в дневната 

група. От разгледаните примери и тяхното обобщение в предходната глава е видно, че 

функционалното съдържание на социалните жилища, се отличава предимно по отношение на 

обслужващите помещения и в площите на някои помещения. Тенденция в съвременното 

обитаване е кухнята, трапезарията и дневната да са групирани в едно пространство – там е и най-

чувствителната разлика в размерите между двата типа обитаване. Минималните изисквания, 

които нашето законодателство нормира за „задоволяващи жилищни нужди“ не се различават 

чувствително от практиката на други места по света. Те са приемливи, с изключение на най-

малките площи (25 кв. м. и 40 кв. м. съответно за едночленно и двучленно семейство). Принципна 

разлика има в изчислението на тези площи, в чуждестранната практика, обикновено те са 

реалните използваеми площи в жилището, докато в българската, представляват застроената площ 

на жилището, с включени в площта, площи на ограждащите и преградни стени. В разгледаните в 

предишния раздел примери, ясно си проличава, че такива жилища, без изградено място за 

социализация вън (около) или вътре в сградата, обричат собствениците на самота и не особено 

удобно и комфортно живеене.  

Напоследък в практиката, ориентирана към пазарните жилища, такива еднопространствени 

или едностайни жилища се изграждат, черпейки вдъхновение от комуналното обитаване в Русия 

след края на I-вата Световна война (фигура 6). Днес те стават известни като co-living форми на 

обитаване. В съвременната българска и чуждестранна практика на изграждане на социални 
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жилища, с изключение на някои конкурсни и теоретични разработки, такива реализации не са 

открити (в нашата практика към момента няма реализирани изобщо такъв тип сгради, което се 

дължи на някои особености на народопсихологията на нацията, а в европейската практика 

схемата понякога се използва при планирането на домове за възрастни хора). Имайки предвид, че 

идеята датира от годините между двете световни войни, във време на тежки икономически кризи 

и нестабилност, появата на този тип обитаване, до известна степен очертава едно тревожно 

бъдеще, въпреки че реално апробираният към момента модел, е основно насочен към временно 

обитаване от дигитални номади, в условията на съвременното развитие на технологиите. 

Независимо от това, моделът би могъл да бъде успешен, когато наистина трябва да се предвидят 

много на брой, малки жилища, съдържащи основно нощната група помещения, тогава дневната 

група може да е разпределена на етажа и оразмерена според броя обитатели (в теориите на 

руския конструктивизъм са изследвани подробно съотношенията на площите и размера на 

помещенията спрямо броя живущи, което е добра база за съвременна интерпретация и 

привеждане на вида обитаване, към днешните разбирания за мащаба на жилището). 

При едно такова планиране, площта от 25 кв. м., може да се възприеме до известна степен 

удобна и достатъчна за обитаване. В нашата практика обаче има жилища, с такава (и по-малка 

използваема площ), планирани на ос от 3,00 м., което предопределя светли ширини на 

помещенията от ок. 2,60 - 2,80 м., които групират дневна и нощна функционална група, без в 

допълнение да се предвиждат общи части за живущите в сградата – по мнение на автора, това е 

крайно недостатъчно и налага преразглеждането на тези площи. Като предложение за 

минималното им увеличение за различните видове жилища, според броя на техните обитатели, 

въз основа и на разгледаните в предишния раздел примери, в полза на комфорта на обитателите, 

може да се изкажат следните стойности – еднопространствените жилища за един (двама) 

обитатели, могат да се увеличат до 30 – 35 кв. м., въз основа на разгледаните примери от 

чуждестранната практика. Ограниченията за жилищата за двама, могат да се запазят, или да се 

променят до 45 кв. м., въпреки че практиката сочи, че те тенденциозно се правят по-големи. 

Жилищата за трима души следва да се увеличат поне до 60 – 65 кв. м., а тези за четирима могат 

да се увеличат до 75 – 80 кв. м. При повече обитатели темпът на растеж на жилището от 15 кв. м./ 

човек е достатъчен при положение, че тези площи не се използват единствено за спални и 

комуникация, а се отразяват и в ръст на площта на дневния тракт. В контекста на тези площи, 

авторът е направил някои опити за решения на жилищни единици за един или двама души с площ 

около 40 кв. м., за трима с площ около 60 – 62 кв. м. и за многочленни семейства – ок. 110 – 120 

кв. м. Тези решения са част от конкурсното предложение за преустройство на жилищна сграда в 

сграда със социални жилища в Барселона, Испания. Използваната галерийна схема дава 

възможност за компромисно двустранно ориентиране на жилищата и така изграждане на три 

помещения на площ от 60-тина квадратни метра. 

Видно от опитите с площите 40 - 60 – 120 кв. м., съответно за двама, трима и повече от 

петима обитатели е, че оста от 380-400 м. е удобна за еднопространствено жилище, а една ос от 

540-570 би свършила работа за едно много компромисно решено, тристайно жилище, което все 

пак да е удобно. Част от тези оси, в конкретния случай са наследени от съществуващата 

конструктивна система, но биха могли да послужат и за ориентир при проектирането на нови 

сгради. Основните принципи, които са спазвани при тези решения са: 

- планирани са многофункционални пространства, обединяващи помещенията от 

функционална група „ден“ – кухня + трапезария + хол; 
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- жилищата са преходни, с цел максимално намаляване на комуникационните площи; 

- направен е опит за двустранно ориентирани жилища, където е било възможно, 

компрометираното вътрешно ориентиране към галерията, е било предназначено за кухни, а не за 

жилищни помещения; 

- площта на стаите за един човек варира между 8 и 9 кв. м., а за двама между 12 и 13 кв. м., 

което е икономично, но при добре премислено обзавеждане може да бъде удобно решено; 

- задължително е търсено (макар и не успешно решено навсякъде) събирането на вертикалните 

водопроводни щрангове, с цел оптимизация на инсталационните пакети; 

С оглед на съвременното дигитално време, във функционалната структура на жилищата 

могат да се предвиждат и работни зони, малка площ, условно заделена в дневния тракт, или 

обособена в малка стая от порядъка на 6 – 7 кв. м., която би допринесла за подобряването на 

средата на обитатели, имащи възможността да работят от дома си. 

 

Фигура 33 – примерни решения на жилищни единици 40 кв.м., 60 кв.м., 120 кв.м.; схеми на автора 

Като основни насоки при изграждането на жилищата, следва да се премислят следните 

неща: 

- как жилищата да са се планират с повече от едно изложение, като минимум поне едното да е 

благоприятно (юг, изток, запад с компромис);  

- как обслужващите площи да се сведат до минимум в полза на дневния тракт - препоръчва се 

използването на преходни жилища, предвиждане на коридор по-скоро по изключение, и то само 

като входно преддверие; 

- при най-големите жилища, където анализът показа, че съотношението дневен : спален тракт, 

носи предимство на нощната група (1 : 2 – фигура 76), това би трябвало да се преосмисли, като се 

предвиди разширение на дневната група. Въпреки всичко трябва да се внимава, жилището да не 

стане твърде голямо, с твърде големи дълбочини, което да доведе до съответните нарушения по 

отношение на хигиената и климатичния комфорт на дома. При необходимост от толкова големи 

жилища (по задание от съответните местни власти за изграждане на жилища, ориентирани към 

много големи семейства) се препоръчва проектирането на малкоетажни структури с висока 

интензивност на застрояването; 

- по отношение на площите на стаите може да се приеме, че около 12 - 13 кв. м. са достатъчни 

за изграждането на спалня за родители, а около 8+ кв. м. би трябвало да е минималният размер 

на стая за едно дете; 



 

Съвременни форми на социални жилища   44  

- дневното многофункционално помещение в многостайните апартаменти би следвало да се 

оразмерява спрямо броя обитатели и да предоставя поне 5 – 6 кв. м./ човек; 

- при планирането на жилищата също е важно и участието на ползвателите в процеса на 

проектиране, или по-скоро проучването на техните преки нужди от различни пространства, което 

може да обогати функционалната структура, както на сградата, така и на отделните жилища. Като 

негатив от този похват може да се отбележи, вече изказаното опасение, за смяната на обитателите 

и/ или на техните нужди в хода на жизнения цикъл на сградата, което налага планирането на 

гъвкави пространства, обвързани с гореспоменатия избор на скелетни конструктивни системи - 

позволяващи сравнително бързото и евтино изменение на етажните разпределения, според 

сменящите се обитатели. Това се налага, за да се избегнат ситуации, при които трябва да се търсят 

обитатели с идентичен начин на живот и състав на домакинствата. 

- в контекста на нарастване на възрастта на населението, следва да се вземат мерки за 

осигуряване на достъпна среда в жилищата; 

 
Фигура 34 - обобщен функционален модел на социалната жилищна сграда в план и в пространството; схема 
на автора; 

Обобщеният модел на съвременното социално жилище (на ниво сграда) представя 

разпределянето на различни функционални групи, присъстващи в сградите за такъв тип 

обитаване, разпределени в пространството по хоризонтала (в план) и по вертикала. Такова 

функционално съдържание обуславя успешния характер на жилищната среда, обогатена със 

зданието за социално обитаване. Наличието на обществено обслужване е икономически 

целесъобразно, и създава предпоставки, както за развитие на обитателите, така и за повишаване 

на удобствата, достъпни до тях. Публичната зона може да се ползва от външни лица и от живущите 

в сградата, публично-частното пространство (колективно за обитателите) предшества достъпа до 

жилищата, а те са най-защитеното, най-вътрешното пространство. Очакване към добрия проект е 

да си комуникират с колективните пространства и да са защитени от публичните. Въз основа на 

тези разсъждения е предложен концептуален функционално-пространствен модел на 

съвременното социално жилище. 
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4.3. Насоки, свързани с изграждането на архитектурния образ и прилежащата среда 

 Предпочитан подход при изграждането на архитектурния образ на социалните жилищни 

сгради би трябвало да е този на вписването (подчинението) на околната застройка, с оглед на 

това, че обитаването се свързва със спокойствие и е по-близо до отдиха, като дейност. Това 

предопределя употребата на по-неутрални цветове във фасадните решения, или такива, които 

вече присъстват в средата, като същото се отнася и до материалите. 

 Най-често се използват естествени и рециклируеми облицовъчни материали – дърво, 

керамика, метал. Важни, по отношение на комфорта в жилището, са начините, по които се 

осъществява ефективната слънцезащита. В последните години тенденциозно се използват 

метални перфорирани панели, окачени пред фасадната равнина, работещи като вентилируеми 

фасади. Подобна работа може да вършат и текстилните „облицовки“, които започват да се 

прилагат в последно време – те имат наистина добри характеристики – предпазват от топлина, 

устойчиви са на атмосферни влияния, UV лъчи, водоустойчиви са, а последните тествани 

материали, са и с клас на горимост А2. Най-общо при избора на материал, може да се следва 

принципа, че по-високата първоначална инвестиция е оправдана от по-ниските експлоатационни 

разходи. 

 По отношение на цветовете, които е препоръчително да се използват при изграждането на 

архитектурния образ на сградите за социално обитаване, трябва да се подберат такива, които биха 

имали положително въздействие върху психиката на обитателите. В дисертационния труд е 

изказано по-подробно предложение за подходящия избор на цветна палитра, в съответствие с 

теориите за психологическото им влияние върху човека. 

 За успешното изграждане на прилежащата среда, когато тя се възприема като публично-

частното (колективно, хибридно) пространство, от най-основно значение е изборът на 

пространствена схема, тъй като според него, тя може да се организира повече или по-малко 

пълноценно. По отношение на качеството на прилежащата среда, то се изразява в добре 

планирани подходи, сравнително къси връзки към околни обслужващи обекти и инфраструктура, 

добре подбрани и комбинирани материали и не на последно място - дизайн на градското 

обзавеждане. 

4.4. Други насоки 

За изграждане на устойчива архитектура 
 

 Основните насоки при планирането на социалните жилищни сгради, свързани с 

устойчивостта могат да се обобщят в посока оптимизация – на потреблението на земята, на 

енергията, на пространството, на дейностите свързани с експлоатацията, и в посока съхранение и 

разумно потребление на енергийни ресурси (вода, вятър, слънчева светлина). 

При преустройства на съществуващи сгради 

Действията, които могат да се предприемат при реконструкцията на съществуващи жилищни 

сгради в такива за социално обитаване са: функционални промени, повишаване гъстотата на 

обитаване, респ. създаване на жилища за повече обитатели, осигуряване на достъпна среда, 

изграждане на места за паркиране, предприемане на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност на сградата. Сред основните проблеми, които биха могли да възникнат при една 
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такава реконструкция са: хигиенни проблеми – при невъзможност за промяна на фасадите и 

наследени малки прозоречни отвори, съществува опасност от изграждане на апартаменти с по 

един прозорец, осигуряващ недостатъчно ослънчаване и естествено проветряване; 

функционално-пространствени проблеми – има опасност жилищата да се прекалено тесни и 

дълбоки, което да доведе до горе-описаните хигиенни проблеми; социални проблеми – 

събирането на различни социални групи може лесно да създава конфликтни ситуации и 

неудовлетвореност сред обитателите и да провали опитите за изграждане на устойчиви 

общности. Основно предимство на преустройствата е фактът, че потреблението на земя е сведено 

до минимум, ако изобщо се налага, тъй като сградите вече са заели своето място в структурата на 

града. Както вече беше споменато, чрез преустройства могат да се създадат предпоставки за 

изграждане на социални жилища почти из цялата урбанизирана територия, което обуславя 

преустройствата на съществуващи сгради за нуждите на социалното обитаване като най-

екологичните и устойчиви решения. При едно оптимално инсталационно и планировъчно 

предложение и премерен избор на материали това може да се приеме като най-благоприятния 

вариант за изграждане на бюджетни жилища. 

За използване на нови технологии 

В последните години се разработват множество концептуални разработки за различни 

модулни сгради, сглобяеми жилища, които лесно могат да се пренасят от едно до друго място. 

Развитието на триизмерното принтиране създава предпоставки за бързо и чисто производство на 

типизирани къщи (в хода на проучването бяха открити идеи за изграждане на къщи за социални 

нужди, за по-малко от седем дни). Също може да се планира и изграждането на жилища от 

транспортни контейнери или други готови елементи. Авторът смята, че значимостта на 

внедряването на съвременни технологии при планирането и изграждането на социални жилища, 

предстои да се осъзнава от управляващите органи на местно и централно ниво; с развитието им, 

ще се повишава и тяхната достъпност, а неограничените им конфигурационни и спестяващи 

време, възможности, могат само да допринесат при изграждането на жилищата за обществени 

групи в нужда. 

Успешният модел за изграждането на сградите за социално обитаване би трябвало да 

следва принципите на интеграция и оптимизация по отношение на планирането им и избора на 

материали за влагане. Те трябва да са достъпни, в икономическо отношение (евтини), и гъвкави в 

планировъчно. Опитът сочи, че най-добрите решения се намират при организирано конкурсно 

търсене, провокиращо творческото мислене на различни проектантски екипи. Както показва 

историята и практиката, жилищата на достъпни цени разчитат само от части на проектирането. 

Техният успех или неуспех зависи от редица сложни фактори, включително тенденции на пазара 

на жилища, местни и регионални доходи, транспорт, зониране и политики за използване на 

земята. Изграждането или преразглеждането на съществуващата инфраструктура за жилища на 

достъпни цени изисква подкрепата на политици, проектанти и жители. 

  



 

Съвременни форми на социални жилища   47  

Заключение  

 

В контекста на динамично развиващи се съвременни процеси – на световно - 

глобализация, Информационна Индустриална Революция (Индустрия 4.0) - и местно ниво - 

условия на променена обстановка (пазарно ориентирана икономика, демократично управление, 

социална и икономическа фрагментация на обществото и др.), проблематиката на социалните 

жилища в България е и ще продължава да бъде актуална и провокираща интерес в опитите да 

се създаде икономична, но комфортна и здравословна среда за обитаване, социализация и 

рекреация на социално слаби обществени прослойки. 

Настоящият труд предлага обзорен поглед и анализ на тази тема. Той изследва: 

- основополагащи исторически образци на социални жилища, систематизирани в три 

хронологични времеви периода в техния характерен социално-икономически и политически 

контекст; 

- съвременната демографска, социално-икономическа и политическа обстановка в България и 

нейното хипотетично проявление върху структурата и образа на съвременните социални 

жилища; 

- съвременните тенденции при проектирането и изграждането на сградите за социално 

обитаване, включващи местоположението на обектите в границите на населените места, 

функционалната им структура и нейните основни елементи (жилищните единици), както и 

отражението ѝ върху пространствения облик на сградите, архитектурния им образ и качеството 

и организацията на прилежащата среда. 

Въз основа на анализа на българския и чуждестранен опит са синтезирани съвременни 

принципи, свързани с изграждането на жилищния фонд за социално обитаване и са изведени 

основни насоки за качественото му проектиране, отчитайки настоящата демографска и 

социално-икономическа обстановка, в която се намира страната. 

Приноси 

Основните приноси от дисертационния труд са с научно-теоретичен и научно-приложен 

характер. 

Приноси с научно-теоретичен характер: 

1. Изведени са някои основни обобщени функционално-пространствени модели въз 

основа на историческите образци и е потърсено тяхното съвременно проявление в процеса на 

изграждане на социални жилища; 

2. Дефинирани са три основни подхода при търсенето на територии за изграждане на 

социални жилища на ниво градско планиране – уплътняване на вече застроени градски 

територии (жилищни или нежилищни), изграждане на нови жилища върху нови градски 

територии и реконструкция на сгради и градско обновяване на различни по предназначение 

територии; 

3. Изяснен е функционалният модел на социалните жилищни сгради и са дефинирани 

главните функционални елементи в структурата им (индивидуални (частни) пространства, 
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преходни или хибридни (публично-частни, колективни) пространства и обществени (публични) 

пространства и свързващите ги комуникации); 

4. Разгледана е жилищната единица в нейното многообразие и е направено схематично 

разграничаване между социалните жилища и жилищата, достъпни на свободния пазар; 

5. Систематизирани са основни композиционни схеми и принципи при изграждането на 

пространствената структура, архитектурния образ и прилежащата среда на съвременните 

социални жилищни сгради; 

Приноси в научно-приложен аспект. 

Като практически принос на труда се възприема разработването на архитектурно-

градоустройствени насоки за проектиране и изграждане на социални жилища в България, както 

и някои насоки по отношение на реконструкцията на съществуващи сгради в такива за социално 

обитаване, и в посока устойчивост (в контекста на икономия през целия жизнен цикъл на 

сградите). Насоките са предложени въз основа на детайлното проучване и анализиране на 

българския и чуждестранен опит и синтезирането на основни принципи и подходи при 

планирането, изграждането и организацията на средата за обитаване на социално слаби 

обществени прослойки. 

Приложение 

Трудът може да намери приложение в следните направления: 

- като теоретичен и приложен материал при обучението на студенти и повишаването на 

квалификацията на специалисти по архитектура, които проявяват интерес в областта на 

планирането и проектирането на сградите за социално обитаване. 

- като основа за разработване на справочен източник, включващ насоки за проектиране на 

социални жилищни сгради, за управляващи органи, специалисти, инвеститори и хора, 

проявяващи интерес към социалното обитаване; 

- като помощен материал за съставянето на задания за конкурсни разработки за проектиране 

на нови социални жилищни сгради или реконструкция на съществуващи; 
 

Насоки за бъдещи изследвания 

Като логично продължение на работата по дисертационния труд, биха могли да се 

направят: 

- предложения за нови нормативни документи за проектиране с конкретизиране на съответни 

параметри. 

- теоретични и практически изследвания на интериора и дизайна на съвременното социално 

жилище (интериор, както на общите части, така и на индивидуалните жилища; дизайн на 

многофункционално обзавеждане, което да отговори на съвременните жилищни потребности 

в условията на ограничените площи на социалните жилища и дизайн на елементи от градското 

обзавеждане за постигане на по-високо качество на прилежащата среда, така възпитавайки по-
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сериозни естетически възгледи сред обитателите и подобрявайки психо-физическото им 

състояние); 

- изследвания на възможностите за реконструкция и обновяване на съществуващата 

материална база – ефективни и икономични решения и детайли за осъвременяване на 

социалните жилищни сгради и подобряване на условията за живот в тях; 
 

Настоящата разработка е една основа за формирането на съвременна концепция за 

сградите за социално обитаване и предпоставка за организирането на оптимална - комфортна, 

устойчива, безопасна, достъпна, а защо не и атрактивна, среда за обитатели в неравностойно 

положение – важен фактор за тяхното развитие, превенция от потенциална маргинализация, 

психологическо и емоционално здраве и успешна интеграция в обществото, както и опит за 

повишаване на икономическата им активност и статус.   
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