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Резюме

Настоящото изследване разглежда три 
урбанистични плана – на Антверпен, 
Прага и Тирана, отговарящи по форма 
и цели на общия устройствен план в 
българския контекст. И трите плана 
представляват не само подновяване 
на плана на града, но и своеобразно 
изследване как се прави план по нов начин, 
в опит да се променят хегемонните 
разбирания. Всеки от трите града се 
заема със съществуващите проблеми на 
градската среда в своя контекст и търси 
отговор на въпроса „как живеем заедно в 
XXI век“.

Всеки от трите плана реформира 
наследената от XX век практика за 
правене на планове, базирани на основно 
на функционално зониране. Плановете 
остават силно свързани с контекстите 
си, като от една страна анализират и 
отговарят на желанията и нуждите на 
гражданите си, от друга преформулират 
ролята на общинската администрация за 
създаване на радикално модерна градска 
среда. Плановете обхващат повече от 
един мащаб на действие, интегрират се с 
други нива и форми на градско управление. 
Наблюдават по-широки градски процеси 
като обединяват анализи на разнообразни 
данни, информирайки формулирането на 
градски политики. Интегрират различни 
инструментариуми – ясни урбанистични 
визии, строги и гъвкави регулации, 
приоритетни стратегически действия и 
проекти. Плановете биват комуникирани 
чрез множество дебати и работилници, 
въпреки че разговорът за плана на града 
си остава изключително трудна задача. 
Анализираният тук план  на Антверпен 
вече е въведен в експлоатация, планът на 
Прага е в начален стадий на обсъждане, а 
този на Тирана действа от 2017 г.

И трите плана са свързани със 
специфичните си контексти, 
неформални и нормативни традиции 
на пространственото планиране и 
развитие. Съответно действията, 
предприети във всеки един от тях, 
не трябва да бъдат разглеждани като 
опит, който да се приложи директно в 
българския или друг контекст. Те обаче 
разкриват принципи на стратегическо 
планиране и урбанистично действие, 
които биха могли да вдъхновят нови 
политики за градско развитие в моменти 
на криза на публичните пространство и 
инфраструктура.



3

Съкращения .............................................................................................................................................................

Изследвани документи .......................................................................................................................................

Въведение .................................................................................................................................................................

Методология ...........................................................................................................................................................

Урбанистичната практика на съвременния град ....................................................................................

София в търсене на визия .................................................................................................................................

Плановете на Прага, Тирана и Антверпен – три сценария за бъдещето ......................................

Цели на плана ...........................................................................................................................................................

Структура на плана .............................................................................................................................................

Планиране и данни .................................................................................................................................................

Планът като система от строги и гъвкави правила ...........................................................................

Планът като процес ...........................................................................................................................................

Публичност на плана ...........................................................................................................................................

Заключение и дискусия .......................................................................................................................................

Библиография .........................................................................................................................................................

4

4

5

6

7

14

17

20

24

30

31

35

39

40

43

Съдържание



4

Съкращения  

Общ устройствен план
Подробен устройствен план
Инвестиционен проект
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Столична община
Столичен общински съвет
Оценка за въздействие върху околната среда
Европейски съюз
Европейска комисия
Географски информационни системи
Неправителствена организация
Коефициент за интензивност на застрояване
План за интегрирано развитие на община
Общинско предприятие Софияплан (в миналото ОП Софпроект)

Congrès Internationaux d’Architecture Moderne

Институт за планиране и развитие на Прага, част от Община Прага, 
изготвил Плана на Прага

Градско развитие Антверпен, общинска компания, 
изготвила Структурния план на Антверпен

Отдел “Планиране и градско развитие” към Община Тирана

ОУП ..........................................................................
ПУП ..........................................................................
ИП ............................................................................
МРРБ .......................................................................
СО ............................................................................
СОС ..........................................................................
ОВОС .......................................................................
ЕС .............................................................................
ЕК .............................................................................
ГИС ..........................................................................
НПО .........................................................................
Кинт .......................................................................
ПИРО .......................................................................
Софияплан ............................................................

CIAM ........................................................................

IPR Praha ...............................................................

Stadsonwikkeling
Antwerpen .............................................................

DPPZHT ...................................................................

Антверпен, Белгия ...........................................
Прага, Чехия ........................................................
Тирана, Албания .................................................
Брюксел, Белгия ................................................

Париж, Франция .................................................

Барселона, Испания ..........................................

Antwerp Structural Plan – Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, 2009
Metropolitan Plan Prague – Metropolitní Plán hlavního města Prahy, 2018
General Local Plan TR030 – Plani i Pergjithshem Vendor Bashkia Tirane, 2017
Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS 2001; 2013)
- Plan Régional de Développement Durable (PRDD 2018)
- Le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU 2006)
Le Grand Paris – Une ville poreuse et une métropole horizontale: territoires 
– STUDIO_015 Bernardo Secchi et Paola Viganò
Pla director urbanístic metropolità (2019)

Изследвани документи



5

Въведение

Градовете в Европа преминават през криза и трансформация на градското пространство. Тази криза се 
усеща много повече в градовете от Източна Европа, където плавното преминаване към капиталистически 
отношения доведе до стихийното изоставяне на грижата за публичните градски пространства. 
Намаляващата роля на държавата в пространственото планиране и развитие има за резултат фрагментирани 
големи градове, разделени от резки граници, стопяващи се малки градове и изоставени села и земи. В 
малкия град няма препитание, а в големия град се наблюдава все по-труден достъп до жилища и социална 
инфраструктура, наред със задълбочаващи се социални и пространствени неравенства. Има нужда от 
преформулиране на основния въпрос, който вълнува градското планиране и управление днес – как да живеем 
заедно оттук нататък (по Бернардо Секи)?

Този текст е част от процеса по обновяване на Общия устройствен план на Столична община (ОУП на София), 
по който ще работи Софияплан (бивше Софпроект) в периода 2020-2023 г. Изследването няма за цел преглед 
на теориите на планирането, а се фокусира върху качествен и критически анализ на епизоди от съвременните 
опит и практика в урбанизма. Разглежданите примери и проблематики дават възможни решения на вече 
обсъждани и дефинирани проблеми в контекста на София, но докладът не цели налагането на несъвместими 
модели за планиране. 

За описване на процесите и инструментите в съвременното териториално и градско развитие в текста 
се ползва терминът „урбанизъм“ вместо „градоустройство“. „Урбанизъм“ е по-всеобхватен термин, защото 
освен процеса на планиране на града и градското развитие той обхваща и взаимодействието на жителите 
на града със застроената среда. Както при всеки опит да бъдат направени стъпки в посока реформиране на 
урбанистичните инструменти, и тук неизбежно се достига до разглеждането на примери от други държави 
и градове или институционални контексти. Този анализ на чужд опит може да служи за различни цели – от 
една страна извор на нови идеи, или от друга механично пренасяне на процеси между несъвместими реалности, 
които не постигат ефект. Урбанистичното планиране зависи изключително от традиционните неформални 
и юридически отношения между публичната и частните сфери, а тези отношения са сложни, динамични и 
характерни за всеки отделен контекст. Или по друг начин казано „начините, по които правим нещата“ са 
различни на различните места. Пренасянето на глобални решения с характер на рецепти може често да ни се 
струва подходящо, но всъщност за реформирането на един инструмент се изисква урбанистът да познава 
дълбоко дадения контекст и именно  социално-икономическите отношения на населението, чиято територия 
засяга (Busquets, 2011: 78). Имайки предвид тези две страни на изследването на чуждия опит в урбанизма, този 
текст анализира три урбанистични плана съизмерими с ОУП на София – Структурния план на Антверпен 
(Ruimtelijk structuurplan Antwerpen, 2009), Плана на Прага (Metropolitní Plán hlavního města Prahy, 2018) и Генералния 
план на Тирана (Plani i Pergjithshem Vendor Bashkia Tirane, 2017).

Защо точно Антверпен, Прага и Тирана? Изследването търси палитра от европейски градове, чиято култура 
на планиране и развитие е близка и съотносима към тези на София. Плановете, които всеки един от тези 
градове произвежда в последните две десетилетия, дават отговор на един глобален въпрос в урбанизма – как 
развиваме територията на голям град в политикономически контекст на капиталистически отношения, 
в който  общинските власти са само един от многото актьори с роля на сцената на градското развитие. 
Градът вече не се развива и конструира само или предимно от общинската и държавна власт – в този процес 
има повече участници. Градът трябва да бъде конструиран от всички, но обикновено най-силният участник са 
собствениците на земи и големи капитали. Основният инструмент за пространствено планиране – планът 
на града – трябва да отразява това предизвикателство на плурализма в градското развитие, да отразява и 
компенсира неравните отношения и възможности на различните участници в процеса, както и напрежението 
между включването и изключването на участници. Тази линия на разсъждение (но и много други паралелни 
детайли) се процежда в основната идеология на всеки един от тези планове и ги обединява в усилието им да 
преоткрият урбанизма като инструмент за създаване на бъдещия град, където всички живеем заедно.

Плановете на Прага и Тирана – контексти свързани в по-голяма степен с този на София, се изработват в 
периода между 2013г. и 2018 г. Разбира се, не можем да анализираме резултатите, реализациите, успехите и 
провалите на тези планове в този текст – те предстоят. Фокусът при разглеждането на Прага и Тирана е 
върху идеите, методологията, инструментите и структурата в изработването на плановете. Планът на 
Антверпен от друга страна се изработва по-рано, в периода 2006-2009 г., a в годините преди и след това се 
разработват и реализират проекти, заложени в плана. Примерът на Антверпен може да бъде разглеждан и като 
по-отдалечен от този на София поради специфични политически, икономически и исторически причини, но 
изпълнението на плана може да бъде анализирано като резултати. Амбицията да съпоставим един до друг вече 
осъществени и още неосъществени урбанистични планове крие своите очевидни рискове. Но тя също ни дава 
възможност да загатнем отчетливото разделение между процесите по залагане на цели, тези по изработване 
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и по изпълнение на един урбанистичен план. Различните фази в урбанизма имат своите различни логики, а и са 
изпълнявани от различни социални групи – граждани, администрация, инвеститори, НПО и т.н. Тези процеси 
тежат със своите специфики и различна дълготрайност на изпълнението, които е трудно да се опишат в 
детайл, но би трябвало да се открояват като фон на анализираните примери.

Трудно и почти непостижимо е да се разглеждат, описват и сравняват в детайл толкова мащабни процеси 
като изработването на урбанистичен план на цял град. Изработването на плана на града обикновено отнема 
няколко години, извършва се от десетки, понякога стотици експерти, въвличат се голям брой граждани, 
търсят се политически и експертни коалиции и консенсус. Например Планът на Прага, разработен за 6 години, 
се състои от 5’390 страници, а същевременно е най-бързо подготвеният урбанистичен план на града и все 
още не е финално одобрен. Изпълнението на плановете обикновено трае 10 до 20 години, и докато части от тях 
бъдат реализирани, други биват изоставяни. Знанието, придобито в тези процеси, е огромно, и е невъзможно 
в рамките на това изследване да бъдат прегледани всички детайли на плановете, както и да се обхване всеки 
аспект на наученото при направата на всеки план. Тесктът по-скоро цели преглед на това как определени 
теми и проблемите са разгледани в изследваните планове. Избраните теми са свързани с дебата за устойчиво 
градско развитие на София и бъдещето на ОУП като инструмент на съвременния урбанизъм.

Настоящият текст се състои от шест глави – първата въвежда темата.  Втората глава разглежда 
методологията на изследването. Третата глава обръща внимание на практиките в урбанизма в Европа през 
темата за урбанистичния проект и ролята му като инструмент за планиране. Четвъртата глава е кратък 
синтез на предизвикателствата пред ОУП и София, който трябва да ни послужи като отправна точка за 
това какво търсим в опита на другите градове. В петата глава детайлно биват  анализирани трите плана – 
Антверпен, Прага и Тирана. Последната шеста глава е посветена на заключенията и дискусионните въпроси, 
които остават отворени.

Методология

Изследването на първо място се състои от теоретична обосновка на методи от  съвременната практиката 
на урбанизма в Европа и света. Обръщаме внимание в детайл на идеята за действие в „средния“ мащаб1 (in-
termediate scale) в планирането през темата за урбанистичния проект като анализираме формулировките 
на испанския урбанист и учен Хоан Бускетс. Методологията на изследването се състои в детайлен анализ и 
сравнение на текстовите и графични документи на всеки градоустройствен план, както и научни публикации 
свързани с всеки контекст и плановете. Разгледани са картите на всички планове и определени текстови 
документи на съответния план, които съществуват и на английски език или е бил възможен преводът от 
оригиналния им език (съответно нидерландски, чешки и албански). За плановете на Антверпен и Прага много 
детайлни документи на английски са подготвени от общините, за плана на Тирана преведени са единствено 
преамбюлът и обобщението на плана. За плана на Антверпен е разгледана подробната публикация на авторите 
на плана (Secchi & Viganò, 2009), както и доклади върху прогреса на плана (Stad Antwerpen, 2018; Salewski & Kretz, 
2017). Анализът разчита на качествени методи на оценка, защото обектът на изследването – съдържанието и 
процеса за изготвяне на урбанистичните планове – го предполага.

Проведени са полу-структурирани интервюта с експерти участвали в разработването на всеки от трите 
плана – Йони Бабоци, водещ екипа изработил и прилагащ плана и съветник на кмета на Община Тирана, Роман 
Коуцки, водещ екипа разработил плана от Института за планиране на Прага и Филип Смитс, управляващ 
проекта на Структурния план на Антверпен. Съпоставянето на официални документи с гледни точки на хора с 
критичен вътрешен поглед към процесите дава по-нюансирана картина върху проблемите на всеки разглеждан 
план. В изследването са частично разгледани и планове и стратегии от други градове – Барселона, Брюксел и 
Париж – където в последното десетилетие се провеждат процеси на обновяване на урбанистичните планове с 
методология близка до обсъжданата в това изследване. Също така е разгледан и обмена на информация, събран 
от поредица от отворени експертни разговори между специалисти работещи в Европа и САЩ, състояли се 
на събития в София от неформалната група Лаборатория ЗА градско развитие (октомври 2019 – януари 2020 
г.) Изследването взима предвид обобщението на проведените от екипа на Софияплан публични и затворени 
тематични срещи и фокус групи през 2018 и 2019 г., които дискутират предимствата и недостатъците на 
действащия ОУП на София.

1 Действията в „среден“ мащаб са смятани от професионалисти като Хоан Бускетс,  за относително успешни интервенции в практиката 
в урбанизма в Европейските градове. Дори и в българския контекст подробния устройствен план (ПУП), работещ в средния мащаб, остава 
инструментът, който в най-голяма степен може да контролира качеството и на сградите и на публичните пространства и синхрона 
между тях. Въпрос на по-детайлен анализ, за който няма място в този текст, е дали всъщност практиката за разработване и прилагане на 
ПУП разгръща всичките възможности, които дава този инструмент.
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Избраните три примера, които са съответния еквивалент на общ устройствен план.  Примерите са подбрани 
по следните критерии, определени от експертите на Софияплан като основополагащи за бъдещия процес по 
градоустройствено планиране и необходими на системата за планиране в София:

• Планове на градове със структура, мащаб и население сравними с тези на София.
• Работата по плана от експертните екипи да е приключила.
• Планът да интегрира динамични потоци от данни за целите на планирането и управлението на територията.
• Планът да обвързва параметрично входящите и изходящи елементи – обвързването на входящите 
(съществуваща среда, население, активности, норми и др.) и изходящите параметри на плана (РЗП, Кинт, 
инфраструктура и др.) в динамичен и активно ползван алгоритъм.
• Планът да работи със сценарии и различни хоризонти за изменение на различните му елементи.
• Планът да съдържа инструмент за наблюдение и оценка на действието – постоянно оценяване на 
актуалността и прогреса на плана и постоянна преценка за нуждата от промяна на някой от неговите елементи.
• Планът да е част от интегрирана система за планиране между различни нива и мащаби.

Всеки пример е разгледан през методологическа рамка състояща се от шест основни тематични линии. По 
някои от темите, където е приложимо, са изведени паралелни заключения и относно действащия ОУП на София:

1. Цели на плана — Какви цели залага съответният план? Сравнение на основни цели, приоритети и амбиции 
на градоустройствения план за постигане на колективно и индивидуално благоденствие.

2. Структура на плана — с какви елементи борави градоустройственият инструмент: земеползване, 
инфраструктура, дейности и т.н.?

3. Планиране и данни — каква е връзката между плана и данните: какви източници се използват, колко често 
се обновява информацията, какъв е подходът към отворените данни?

4. Планът като система от строги и гъвкави правила — как се обновява градоустройственият 
инструмент: честота, причина, подход? „Твърди“ и „меки“ елементи. 

5. Планът като процес — как се прилага градоустройствения инструмент, с какви инструменти: по-
детайлни планове, програми, връзка с общинската инвестиционна програма и др.? Интегрираност на плана с 
други нива на планиране.

6. Публичност на плана — каква е процедурата за въвличане на обществото при създаването и мониторинга 
на плана: дискутира ли се, обжалва ли се, има ли информационни кампании? Достъпност на плана за 
гражданите, експертен език, графично изобразяване.

Тези критерии са избрани след продължителна диагностика на настоящия ОУП на София – установени 
липсващи елементи, недобре работещи процеси и процедури, както и критичен поглед към качеството на 
градската среда, която е резултат от процесите на градското развитие в София. Формулирането на тези 
различни характеристики е продиктувано и от прегледа на литературата в областта на урбанистичната 
практика, разгледана в следващата глава.

С избора на примерите на Антверпен, Прага и Тирана изследването се опитва да покрие идеи, преминали през 
европейската практика в урбанизма в първите две десетилетия на века. В идеалния случай примерите биха 
покривали всички различни традиции в пространственото планиране, които наблюдаваме в Европа. Това е 
трудно постижимо, но примерите покриват донякъде прогресивни опити за промяна на господстващите 
модели за планиране в различни географски точки на Европа.

Урбанистичната практика на 
съвременния град

Урбанизмът обединява множество научни полета, които изследват темата за развитието на градовете 
и територията. Задачите, които си поставя урбанизма, са много и различни. Тези, които приемаме тук за 
основополагащи са обобщени от Бернардо Секи с формулировката му „Новия градски въпрос“ – търсенето 
на решение на пространствените неравенства, уязвимостта от климатичните промени и унищожението 
на околната среда, както и проблемите на мобилността и т.нар. „право на град“ (по Льофевр). Урбанизмът се 
превръща в „опит да се придаде конкретно измерение, физически осезаемо, на индивидуалното и колективно 
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благосъстояние, както и на разпределението му сред различни социални групи“ (Боано, 2015).

За съвременната градска форма често се използва метафората палимпсест – лист от древен ръкопис, който 
е използван многократно чрез изтриване на написаното и повторното му използване. Целта е да се опише 
развитието на градовете като дългогодишен процес по изпробване на различни теории и практики, които 
са произвеждали, разрушавали, достроявали и обновявали градската среда. След всяка градска трансформация 
или обновяване неизменно из градската среда остават следи от него, които в последствие биват частично 
или цялостно заличени, или в по-редки случаи - запазени. Въпреки че урбанизмът е поле за изява на теоретични 
подходи – например идеите на Хауърд за Град-градина, идеите на CIAM и Атинската харта за функционалния 
град са сред най-познатите – то в още по-голяма степен е и сбор от практики за създаване на селища, 
упражнявани в различни културни и институционални контексти. И докато анализът на теориите е необходим, 
за да си отговорим на определени въпроси за посоките на развитие на градовете, то анализът на практиките 
е също толкова важен, за да разберем какво и как наистина „работи“ на терена на всекидневното урбанистично 
и архитектурно проектиране. Фокусът в този текст е основно върху част от практиките в урбанизма, в по-
малка степен върху лежащите в основата им теоретични постановки.

Търсенето на опит отвън за даден контекст в урбанизма е непрестанен процес в историята на градовете 
след XIX в. Например построяването на градове като Бразилия на Нимайер, Чандигарх на Корбюзие или планът 
на Илдефонс Серда за Барселона са своеобразни кулминации на идеите на модернизма в различни контексти. 
Реализацията на „Новите градове“ в Англия (New Towns) след 1946 г. е реализация и продължение на идеите на 
Ебенизър Хауърд за Град-градина, които обаче се разпространяват в САЩ, в Италия, Белгия, Канада, Бразилия, 
Южна Африка, Виетнам и др. Градовете на Балканите не правят изключение – много често основните влияния в 
сферата на урбанизма идват именно от Запад. София през XX век също е непрестанна сцена на влияния и опит 
от Западна Европа или Съветския съюз (Hirt, 2007).

Идеите за модерния град се раждат в следствие на пренаселените индустриални градове през XVIII в. 
и XIX в. – растящо градско население в условията на индустриализираните градове – липса на хигиена, 
инфраструктура, достойни жилища, но и болести, бедност и неравенства. И наистина модернизмът решава 
поне частично тези проблеми в много градове по целия свят независимо от политикономическата реалност. 
След втората половина на XX век, и най-вече след петролната криза от 1973 г., урбанизмът е все по-силно 
повлиян от растящата критика към идеите на модернизма, към неспособността на технократичната 
и бюрократична машина да се справи с проблемите на градовете, и паралелно с това от движението за 
запазване и справедлив достъп до ресурсите на околната среда. Осъзната е нуждата от повече комуникация 
между институции и граждани, но и от радикалното пресичане на дисциплинарните граници (Foucault, 1971). 
Движенията, критикуващи проекта за функционалния модерен град, както и критиките на унищожаването на 
околната среда от човешката дейност резултират в появата на различни постмодерни урбанистични теории, 
модели и концепции. Днес основни институционални актьори в тези процеси на формулиране на принципи за 
урбанизиране на териториите са UN HABITAT в световен мащаб, както и Европейската комисия в рамките на 
ЕС. Но както винаги интерпретацията на тези принципи е много различна във всеки контекст. Междувременно 
ипотечната криза, която доведе до глобалната финансова криза през 2008 г., както и настоящата 
пандемия и очакваните в бъдеще икономически последици от нея непрекъснато поставят на изпитание 
преразпределението на пространствените, природни и инфраструктурни ресурси в градовете.

В настоящия текст разглеждаме някои основни инструменти за пространствено планиране, повлияни от 
съвременните дебати в урбанизма, архитектурата и екологията. Под инструменти имаме предвид всякакви 
институции, нормативни документи или процедури, които съпровождат планирането и развитието на 
територията – организации, планове, проекти, екологични оценки, разрешителни и т.н. Обръщаме внимание 
основно на урбанистичните планове и проекти. За целта на изследването обобщаваме три основни мащаба, в 
които действат инструментите за планиране:

Урбанистичния план – работи в големия мащаб на целия град, който в българския контекст би отговарял 
на общия устройствен план (ОУП). Той може да съдържа текстова стратегическа част, която формулира 
пространствена визия за развитие на града, но и картов материал с пространствени концепции, 
интерпретации и посоки на развитие.

Урбанистичния проект – работи в средния мащаб като се фокусира върху стратегически избрана част 
от града, която има нужда от намеса. Той би включвал както сгради, така и инфраструктура, ландшафт и 
публични пространства. В българския контекст отговаря на подробния устройствен план (ПУП)

Архитектурния проект – работи в малкия мащаб, този на една сграда. В българския контекст той 
отговаря на инвестиционния проект (ИП).

Трудно е да бъдат уеднаквени термините, които описват териториалното планиране и развитие, особено 
при пресечени сравнителни анализи между различни държави и контексти. Множеството термини могат 
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да объркат читателя, въпреки че значат едно и също с малки разлики. Затова и в този текст използваме 
единствено пространствено планиране. Когато говорим за пространствено планиране, това е термин, който 
идва от английското spatial planning. Това обаче е т. нар. европейски английски – английският език използван 
в европейските институции, който не е непременно с корени в англоговорящите държави. Пространствено 
планиране е терминът, който се опитва да обедини многото и различни термини в развитието на 
територията на държавите от ЕС свързани със съответните юридически традиции – от британското town 
and country planning, през френското aménagement du territoire, румънското amenajarea teritoriului, чешкото 
územní plánování, използваното в Германия Raumordnung, холандското ruimtelijke ordening и т.н. локални термини, 
които описват приблизително едни и същи процеси в различните системи.

Защо решаваме да обърнем внимание на средния мащаб, при положение че този текст е изследване с фокус върху 
практиката на големия мащаб? Изследователите на урбанистичната практика (не само в западен контекст) 
твърдят, че проектите в средния мащаб осигуряват по-ефективно, устойчиво и качествено обновяване на 
градската среда (Busquets, 2006). Това, с оглед на ограничените ресурси на всяка институционална реалност, 
изисква да изберем къде действаме с приоритетно внимание и какво оставяме в настоящия му вид. Това са 
така наречените стратегически проекти или урбанистични проекти – те биха изпълнявали конкретно целите 
залегнали в плана на града. Реформи на урбанистичните планове в тази посока, но всеки спрямо своя контекст, 
са избрали да направят и трите плана, които разглеждаме в текста – в по-голяма степен тези на Тирана и 
Антверпен и в по-малка, този на Прага. Това е и причината за постепенна поява на нова култура на градско 
обновяване, която се опитва да адресира цялостните проблеми на градската среда през концентрирани намеси 
в среден мащаб. Тази нова култура е различна от наблюдаваните през XX век методи, но със сигурност има 
пространство тези практики на стратегическо приоритетно действие през обща визия да бъдат разширени. 
Подобни процеси наблюдаваме и в Барселона при изработването на новия Pla director urbanístic metropolità (2019) 
или в Брюксел при приемането на новия Plan Régional de Développement Durable (2018).

Разглеждаме част от работата на Хоан Бускетс2, професор от Университета в Барселона и водещ урбанист 
в процесите на развитие на града след 1990-те. Наблягайки върху важността на урбанистичния проект (или 
средния мащаб), той формулира основния инструментариум в урбанизма, изведен от практиката на градска 
трансформация в началото на XXI век. Бускетс говори за десет основни стратегически подхода за обновяване 
на градска среда, които след Втората световна война са заменили функционалния градоустройствен план на 
модерното движение. Всяка една от стратегическите посоки може да бъде критикувана от гледната точка на 
това, което знаем днес, но също така и използвана като вдъхновение за нови усъвършенствани подходи.

1. Сграда или система от сгради със стратегическо значение, които да насочат развитието на града в 
определена посока, както например небезивестния музей Гугенхайм в Билбао.

2. Големи инфраструктурни обекти преформулиращи цялата инфраструктурна рамка на града – пример 
са проектите за преминаването на TGV влаковете през френските градове. От опит може да добавим и 
примера с проекта за софийското метро.

3. Минималистичният проект се състои от минимални, но много точно локализирани намеси, когато 
възможностите за инвестиции на града са малки. Намесите могат да бъдат в рамките на съществуващата 
улична мрежа и публични пространства – пример е обновяването на публичните пространства в Каракас 
или Богота.

4. Трансформация на празни градски пространства, които да внасят още зеленина в града – проекти на 
преосмисляне на „празнини“ в съществуващия град през проекти за зелени публични пространства – 
стратегия ползвана от Барселона, Лион и Рим.

5. Урбанистичният проект (urban project) предполага работа единствено върху малка част от града чрез 
създаване на нова градска форма и архитектура, но през адресирането на много различни проблеми и визии на 
града – мобилност, функционалност, архитектурен образ, екология и устойчивост, публични пространства 
и инфраструктура. Успешни и не толкова примери за урбанистични проекти са огромни операции като 
проекта Канари Уорф (Canary Wharf) на Лондон Доклендс и Ла Дефанс (La Defence) в Париж в близкото минало, 
както и  по-успешни като пристанището в Антверпен (Het Eilandje) или това в Хамбург, известно под 
името Hafen City. Може да се каже, че урбанистичният проект в среден мащаб e основен инструмент 
за трансформация на градската среда в последните 30-40 години в европейските градове, на който ще 
обърнем внимание в детайл по-нататък в текста. 

2 Разглеждаме в детайл два текста на Бускетс – Urbanism at the turn of the century (Busquets, 2000) и The Role of the Urban Project in the 
New Urban Culture (Busquets, 2011). Кариерата на Бускетс преминава между от една страна  теорията и преподавателската дейност в 
Техническия университет на Каталуния и Harvard Graduate School of Design и от друга страна практиката като директор на отдела за 
градско планиране на Барселона между 1983 и 1992 г. 
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6. Метода на урбанистично възраждане е задаването на нови функции на съществуващите градски форми 
от XIX и XX век, които да съответстват на съвременните нужди на обществото. Това са проекти от 1970-
те години като реакция на разрушаване на съществуващи живи градски части – пример са предложенията 
на гражданската група ARAU в Брюксел, които протестират срещу реализацията на монофункционалните 
офис зони близо до центъра на града.
7. Мащабни ландшафтни проекти, които излизат от рамките на компактния град и свързват територията 
в регионален мащаб. Пример е Емшер парк (Emscher Park), близо до Есен, Германия, който свързва и обновява 
части от извънградските постиндустриални територии на местността Рур.

8. Градско обновяване на исторически центрове или тъкани, което се занимава преди всичко с опазване на 
културното и архитектурно наследство, търсене на нови функции и възможности за жилищни зони. Това 
често е комбинирано с проекти за устойчива мобилност, пешеходни зони, схеми за паркиране, маршрути на 
градския транспорт. Проектът за достъпност на историческия град Толедо в Испания е подходящ пример.

9. Урбанистичния план – стратегията, която използва и София до момента, е план, който освен визия за 
развитие, е и инструмент за решаване на всички възможни проблеми на града. Бускетс критикува тези 
инструменти като отдалечени от явленията в съвременното градско развитие и призовава за тяхната 
реформа. Според него те трябва да се насочат към конкретизиране на намесите в средния по мащаб градски 
проект, така че планът да добие реални параметри на изпълнение.

10. Нови експериментални градски намеси, които залагат на радикално нови концепции за развитие на 
градската среда като например проекта за парка Ла Вилет (La Vilette) в Париж на Бернар Чуми или работата 
на калифорнийската група Морфозис (Morphosis)

Често обновяването на даден град е комбинация от няколко от изброените стратегически посоки. И опитът 
на градове като Берлин и Барселона показва как градското обновяване е „сбор“ от проекти – проекти за 
големи гари, за публични пространства, общоградски стратегии, урбанистични проекти. Това, което по 
един или друг начин разкриват тези десет подхода, са нуждата от стратегическо и насочено действие в 
рамките на конкретна територия. Те не бива да са фрагментарно действие, което не се вписва в цялостна 
визия, а напротив – да конкретизира и материализира цялостната визия за развитие на града чрез определени 
проекти, чийто параметри се договарят и в процеса стават ясни и изпълними – инвестиции, участници, 
график, технологии и т.н.

Антверпен, част от стратегически проект за покриване на магистралния околовръстен път и с възможност за развитие на 
многофункционална зона, паркм водна и спортна инфраструктура. Източник: Stad Antwerpen
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Ако отворим кратка скоба, в контекста на социализма в България или на другите социалистически държави, 
изпълнението на един градоустройствен план е зависело от общината или държавата, както и от 
мобилизацията на институции и ресурси в изпълнение на плана. Градоустройственият план, изработен от 
общинска или държавна проектантска организация с голям капацитет, е могъл да бъде директно преведен 
в конкретна програма за изпълнение, защото е било ясно и конкретно кой, как и кога ще изпълни всичко 
заложено в плана. Този модел е функционирал успешно в производството на градска среда, имайки предвид броя 
инфраструктурни и благоустройствени проекти изпълнени през социализма. В контекста на капиталистически 
отношения изпълнението на същия градоустройствен план (в случая например ОУП) не успява да достигне, 
мобилизира и насочи нито различните участници, нито инвестициите към териториите, които си поставя 
за цел да преобрази. Пример за това е амбицията на ОУП София (2009) да насочи инвестиционния поток към 
северните територии на града. Тази цел дори не започва бегло да се изпълнява в първите десет години на 
изпълнение на плана, напротив – планът допълнително „отключва“ и продължава уплътняването на градската 
тъкан в южната, вече претоварена част на града, както и наситения с инфраструктурни проблеми северен 
склон на Витоша. Но на тези процеси ще обърнем внимание и в следващата глава.

Връщайки се към теорията на стратегическия урбанистичен проект, това, което отличава успешните 
урбанистични инициативи, са няколко основни качества, които трябва да се имат предвид според Бускетс.
Проектно решение, работещо в повече мащаби – системите на планиране, които представляват „стълбица“ от 
планове, където всеки план третира един определен мащаб на действие, се оказват неефикасни и започват да 
изчезват. Трябват ни планове и проекти, разглеждащи освен своя собствен мащаб, така и тези над и под него, за да 
осигурят хармония с контекста и да дадат повече конкретика на определени решения. Например една стратегия 
за публичните пространства на целия град може да започне като генерална хипотеза за  територията на целия 
град и след това тези пространства да бъдат детайлно разработени чрез конкретни проекти.

Интердисциплинарни решения, постигнати през нови научни и професионални полета. Времето, в което 
архитектът е „всемогъщ“ автор на всичко, а всички останали дисциплини работят в своите тесни 
професионални коловози, отминава. Наблюдаваме трансформация и поява на нови професии, които разчитат на 
знания от различни дисциплини с цел да създават и насочват урбанистични проекти с по-широк ефект и да не 
се влияят от краткотрайни политически амбиции. Идеята е да се пресекат научни и професионални полета, за 
да се интегрира знание и практика, а не за да задълбочат конфликтните разделения между дисциплините.
Методологично и инструментално разнообразие, зададено още в теорията и критиката на модерното 
движение след 1960-те, но и в технологичния и медиен инструментариум обогатява възможностите ни както 
за анализ и възприятие на дадена територия, така и за комплексно проектиране и комуникация между различни 
участници. 

Нови проектни пространства – въпреки фрагментирането на съвременния град, нови възможни места и 
пространства за проекти изникват – публични пространства, ландшафтни елементи, инфраструктурни 
обекти, индустриални зони – възможностите за „спояване“ на разпокъсани елементи от градска среда се 
увеличават.

Иновативни канали за изследване и изпробване на различни интервенции в градската среда. Работата със 
съществуващата градска тъкан изисква успехът на всяка интервенция да бъде изпробван по различни начини 
преди да бъде приложен.

Хипотетичните принципи, формулирани от Бускетс, описват новата реалност на урбанистичния проект и 
очертават постепенното преминаване от „твърдото“ планиране към по-„меките“ колаборативни методи 
на планирането и изграждането на градската среда. Това е част и от по-глобален процес, който се описва 
от политическите науки като преминаване от ръководене (government) към управление (governance) (Schmitt 
§ Weichmann, 2018). Тази всеобхватна институционална трансформация, наблюдавана през последните три 
десетилетия в Западна Европа и впоследствие в Централна и Източна Европа, се характеризира с намаляване 
на ръководната роля на държавата към управленски модел включващ различните институционални, граждански, 
бизнес и неправителствени участници в планирането и развитието на територията. Властите на всички 
нива – държавни, регионални и най-вече общински – концентрират усилията си като координатор, медиатор и 
организатор със засилена роля в стратегическото планиране. 

От друга страна, това, което наблюдаваме при завоя от социална държава към неолиберален икономически 
модел в Европа, освен намаляването на ролята на държавата, е концентриране на капитал в големи играчи на 
полето на градското развитие. Това се усеща най-вече в жилищното строителство, в строителството 
на офис и административни сгради и търговски центрове, тъй като в много градове то води след себе 
си главоломно увеличаване на цените на недвижими имоти и задълбочава неимоверно вече съществуващи 
социални неравенства. Градът, от място на интеграция на несъвместими различия, което дава възможности и 
перспективи за развитие на всички, постепенно се разделя на две отчетливи и отдалечени реалности – града 
на бедните и града на богатите, както ги нарича Бернардо Секи (Secchi, 2014).
Всяка реформа на инструментите за пространствено планиране, интегрираща интересите на големия бизнес, 
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трябва да има предвид тези вече съществуващи пространствени неравенства. Един урбанистичен план 
или проект трябва да дава ясни перспективи и възможности за частния капитал, но те трябва да бъдат в 
посока разрешаване на проблемите и отразяване нуждите на града и жителите му, а не просто да служат на 
спекулацията с недвижими имоти, каквато се разгръща както в западни градове, така и в София. 

За да се адресират тези проблеми по комплексен и холистичен начин и да се преведат на езика на физическата 
градска среда и пространствените решения, са нужни както визионерски стратегии и планове, така и 
конкретни урбанистични проекти. Необходими са действия във всички мащаби. Също така е трудно през 
един урбанистичен план да ограничим напълно развитието на даден град или негови части. С редки изключения 
като Венеция например, градовете остават отворени и урбанистичните инструменти трябва да дават 
достатъчно възможност за създаване на качествена градска среда без да се нарушават общите принципи на 
развитие и визията, която е приета за целия град.

Урбанистичния проект – под точка 5 от списъка с урбанистични операции на Бускетс – е инструмент, 
който набира скорост в последните десетилетия на XX век и се превръща в предпочитана платформа за 
колаборативно създаване на градска среда. Нека дефинираме рамките на един подобен проект: урбанистичният 
проект обхваща  територия от един или няколко имота, които включват изпълнението както на сгради, така 
и на инфраструктура и публични пространства. Това прави такъв тип проекти поле на пресичане на интереси 
на различни участници – община, граждани, бизнес – а ролята на урбаниста и проекта е да балансира тези 
интереси. Под балансиране имаме предвид от една страна устояване на натиска на частните инвестиции за 
създаване на повече застроена площ за сметка на публичната инфраструктура и качеството на градската 
среда. От друга страна, би трябвало очакванията на гражданите да бъдат превърнати в реалистични и 
изпълними цели. Намирането на общоизгодно решение между застроена среда, публично пространство, 
различни задания и нужди, общински, държавни и частни интереси през адресиране на по-глобални проблеми на 
града и градското развитие се оказва фундаментална задача на проекта. Основен принцип е, че разработката 
на урбанистичния проект постига много повече качество и ефект за града, отколкото сборът от отделните 
негови малки части (сгради и инфраструктура). От една страна, урбанистичния проект трябва да предоставя 
конкретика в определени посоки, а от друга, да позволява достатъчно свобода за последващите архитектурни 
и дизайнерски изследвания и разработки.

Урбанистичният проект работи със съществуващата градска тъкан,  цели да обнови и даде нов живот на вече 
урбанизирана територия. Проектът обновява града такъв, какъвто го познаваме, не го изгражда от нула върху 
извънградски територии. В този смисъл често урбанистичният проект е практически проводник на идеята 
за компактност, за създаване на качествена плътност на градската среда. Проектът може да е част от 
изоставена индустриална територия, която има нужда от ренатурализация и нови функции. Проектът може да 
предвижда мащабен инфраструктурен обект като обновяване на корита и брегове на реки (езерни или морски 
брегови линии) и техните публични функции. Проектът може да цели устрояването на  празен имот или имоти 
в гъста градска тъкан, който да интерпретира контекста. Проектът често работи с идеята за смесване на 
функциите, противно на практиката за строго функционално зониране. Проектът може да е система от улици, 
булеварди и публични пространства, които да преформулират идентичността на града или за подобряване 
на градската мобилност. Проектът може да бъде линия на метро или трамвай, която свързва фрагментирани 
части от града. Проектът може да възстановява връзката на града с изоставени ландшафтни качества 
и елементи, релеф или водни обекти. Това са хипотетични сценарии, които разкриват потенциалните 
уподреби на средния мащаб като спойка за фрагментирани градски зони, но и за обновяване на града в неговите 
съществуващи граници.

Урбанистичният проект също така е свързан с ясен план и параметри за изпълнение – той има ясен бюджет 
и се предвижда да бъде завършен за 10-15 години. Всички участници в него, публични и частни, поемат ясен 
ангажимент да изпълнят своята част – от отчуждаване и имотни сделки, през почистване на територията 
от евентуални замърсявания, ренатурализация на ландшафт или речни корита, изпълнение на подземна 
инфраструктура, проектиране на сгради и публични пространства, изпълнение на всяко едно от тях в синхрон 
с всички останали, инвестиции в едни вместо в други функции, координация на достъпа и сигурността.

Когато говорим за урбанистичен проект, е нужно да поставим публичното пространство в центъра на 
размисъл за това какво трябва да постигне качествената градска среда. И под публично пространство имаме 
предвид, площади, улици, паркове и зелена и синя инфраструктура, които са обществени и до които жителите 
на града имат равен достъп. Публичното пространство и отношението между общото и частното в града 
е основен фокус в практиката на урбанизма по света (и по-специално на Запад) през последните два века. 
Публичното пространство като физическо изражение на демокрацията е обект на плеяда от теоретични 
философски, социологически и антропологически разработки. Извоюването и опазването на публично 
пространство е обект на множество урбанистични законови и финансови инструменти, които да накарат 
частния собственик да отдаде или запази дадено пространство за общото благо на града. Но има и множество 
натрупващи се с времето дизайн стратегии на всички нива (от урбанистични планове до архитектурни 
проекти) за придаването на градски или публичен характер на частната архитектура (Sola-Morales, 2008). Kак 
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да бъде овладяна и смекчена границата между частното и публичното, без да се налага рязко материализиране 
на бариера между тях, затваряне, непропускливост на градската среда и т.н. На тези дефиниции, 
характер, дизайн и дори поддръжка на публичните пространства може и трябва да бъдат дадени решения в 
урбанистичните планове и проекти. Това е основна задача на всеки нов урбанистичен документ и стратегия.

Както видяхме, налагането на реформа и употреба на специфичен инструмент е свързан с преосмисляне 
дори на професионалните и дисциплинарни граници. Разделението на дисциплините, при което урбанистът е 
администратор, отговарящ единствено за нормативни граници и зониране, архитектът е зает единствено 
с дизайна на сградите, ландшафтният архитект се грижи за озеленяване и публични пространства, а 
инженерите произвеждат експертни части за отделни части на проекта, често дават като резултат 
проекти, които не са достатъчно координирани и нямат единна визия и посока спрямо целите и нуждите 
на града. Нужна е динамична и гъвкава платформа, която да е способна да възприеме различните експертни 
страни и гледни точки, да им даде възможност за плодотворен диалог и обмяна на идеи, но и да ги обедини под 
общи ценности и визии (Busquets, 2001; 2011). 

Успешната реформа и ефективното бъдещо действие в урбанистичната практика на проектите в средния 
мащаб биха насочили и реформата и на урбанистичния план в големия мащаб. Но тук е важно да направим 
уточнение: в момента (включително в българския контекст) системата за планиране на територията 
концептуално представлява „стълбица“ от подчиняващи се планове в намаляващи мащаби, но тази условност 
има възможност да бъде преобърната в начина, по който използваме тези инструменти. За осъществяването 
на успешно урбанистично обновяване условно са нужни три елемента – обща визия, урбанистичен проект и 
усилена комуникация през дебат (De Meulder et al, 2004). Визията и конкретното действие в градска среда (под 
формата на ПУП или инвестиционен проект) не е нужно да бъдат разглеждани в йерархични отношения, а като 
хоризонтална структура от елементи на един и същ проект, които контактуват непрекъснато, за да бъде 
постигнато качество и устойчивост на градската среда. В тази посока на разсъждение, общият устройствен 
план (ОУП) може да прави анализ, да концептуализира територията и да предписва действия извън досега 
познатия обхват на действие като план в голям мащаб. Урбанистичния план на града не е нужно да предостави 
решение на всички проблеми на всяко място в града. „Проектът [съставен от] от проекти“ (the project of pro-
jects)3 е именно алтернативна посока на действие на тази досегашната практика, която практически се доказва 
като прекалено „твърда“, за да възприеме динамиката на отношенията в развитието на градската среда.

Всички тези концептуални постановки и тенденции, характеризиращи урбанистичния план и практиките 
в урбанизма на XXI век, се отразяват под една или друга форма в трите разгледани плана – на Антверпен, 
Прага и Тирана. Те не са универсални успешни рецепти. Както във всяка институционална реалност, така и 
в прилагането на урбанистични планове и проекти се крият опасности от лошо функциониране и недобра 
комуникация, липса на финансиране, недобросъвестност и много други. Тези възможни процедурни пречки не 
предотвратяват реформирането на неработещи или нерационални урбанистични инструменти или практики. 

Съществуват обаче реални огромни опасности при реформиране на урбанистичните инструменти и практики 
и те се крият в обезсилване на урбанизма и градското развитие от изпълнение на основните им функции – 
да предоставят на всички жители на града равен достъп до природни ресурси, инфраструктура, жилище, 
възможност за свободно придвижване и демократично публично пространство. Опасността е в процеса на 
договаряне и дебати по приоритетите за бъдещата визия на града да бъдат чути единствено гласовете на 
социалните групи с по-голям символен, медиен и финансов капитал, както и на тези групи и организации, които 
имат установени отношения с общинските и държавни институции по темите за развитието на градската 
среда. С други думи, да бъдат чути тези, които говорят по-силно и успяват да привлекат вниманието към 
себе си. Пример за подобен процес е проектът за реконструкцията на Женския пазар в София (Венков, 2012). 
Фокусирането в приоритетното развитие на дадена територия, за каквато стратегия говорим тук, не 
трябва да случва следвайки единствено наличието и интереса на капитала – това със сигурност би било 
по-лесно, но и би било същински провал на системата за градско планиране. За да бъде успешно прилагането 
на урбанистичния проект и действията в средния мащаб, те трябва да засегнат местата в града, където 
обновяването и промяната е неотложна и спешна, където инфраструктурно подобрение засяга най-
многото и най-нуждаещите се жители на града, без да се търсят единствено краткосрочни политически 
ползи. Едновременно с това урбанистичният проект трябва да модернизира градската среда и да дава нови 
перспективи на развитие на града и жителите му.

3  В текста си The project of projects, част от изданието Urban Trialogues, екипът на Факултета по архитектура в Университета в Лювен, 
Белгия (KU Leuven) правят обобщение на работата си по урбанистични планове и проекти в няколко африкански и азиатски града в рамките на 
инициативата на ООН Local Agenda 21. Описаните проекти попадат също в идеята за приоритетното декствие на урбанистичния проект.
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София в търсене на визия

В началото на 1990-те години град София се намира в специфична ситуация по отношение на бъдещето на 
територията си. Трансформирането на политическата система на България от социализъм към пазарна 
икономика има колосални ефекти върху развитието на територията. В този период в София действащият 
урбанистичен план е Планът Нейков, изработен през 1961 г. Поради комплексността на процесите и 
практиките, нормативната уредба, политически и икономически отношения, тези ефекти се разкриват в 
целостта си и стават ясни години и понякога десетилетия по-късно. Един такъв пример е реституцията 
на собствеността на земя в реални граници, която след години води след себе си строителството и 
уплътняването на междублокови зелени пространства в модернистичните панелни жилищни квартали като 
ж,к. Младост, строителство, което не е обезпечено с техническа и социална инфраструктура и води до 
претоварване и деградация на градската среда, както често и до обществено напрежение. От друга страна, 
София, както и много други градове в Източна Европа започват да се разстилат извън компактния град през 
появата на много жилищни комплекси както в периферията на града, така и в околните сателитни селища (Hirt 
& Stanilov, 2014). 

Голям ефект през 1990-те има отричането на планирането на територията изобщо, което води до 
забавянето с близо две десетилетия на изработването и приемането на първия постсоциалистически общ 
устройствен план на София през 2007 и допълнен през 2009 г. Планът е приет под ръководството на главния 
архитект Петър Диков и директора на Софпроект инж. Петър Терзийски и е вследствие на значителен натиск 
от НПО, експерти и граждани за изработване на урбанистичен план на града (Попов, 1998). Общественият 
натиск е продиктуван основно от приватизацията и безвъзвратната загуба на много зелени площи – 
територията около бившия увеселителен парк София Ленд и болница Токуда, някога част от Борисовата 
градина е само един пример. Непосредственият ефект от първия ОУП наистина е въвеждането на първоначален 
ред в параметрите на развитието на територията, както и предлагането на защита на зелените площи 
на града, каквато дотогава липсва. Но освен този безспорен успех, планът отключва колосални частни 
инвестиции, изграждане на цели нови квартали, за които впоследствие се оказва, че няма ресурс, с който да 
бъдат обезпечени необходимата социална и техническа инфраструктура. Тепърва предстои ефектите от 
тези процеси да бъдат изследвани.

Паралелно с тази урбанистична лаборатория, в която се превръща растежът на София в последните 
десетилетия, в сферата на урбанизма и градското развитие на национално ниво тече непрестанен обмен на 

София, силует на града към кв. “Хаджи Димитър”. Източник: автора
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идеи, знания и практики от други държави. Тези трайни процеси на обмен на знание и институционални влияния, 
започнали още преди 2007 г., най-общо наричаме европеизация на системата за пространствено планиране. 
Европейските предприсъединителни фондове, както и структурните фондове впоследствие имат огромно 
влияние върху развитието на територията и в частност в градското развитие. Много от тези инструменти 
финансират проекти в сферата на околната среда, на транспорта, на градското обновяване. В системата 
за планиране започват да навлизат и инструменти за регионално планиране (съществуващи под друга форма 
и преди това, но не се изпълняват), а в мащаба на града започват да се изпълняват Интегрирани планове 
(ИПГВР) и Планове за развитие (ОПР) – инструменти, които имат едновременно пространствен и финансов 
аспект, което прави въздействието им върху градската среда много директно и ефективно в сравнение с 
досега действащите. От друга страна, след частичния неуспех на други инструменти като ОУП и ПУП да 
предоставят качествена градска среда, тяхната ефективност, структура и съдържание се поставят под 
въпрос от все повече от експерти и граждани. За съжаление, в процеса на “европеизация” на инструментите 
за пространствено планиране съществуващите и нововъведените планове и стратегии остават много слабо 
координирани и интегрирани помежду си (Yanchev, 2012; Simeonova, 2018). Интегрираните планове (ИПГВР) и 
вменената им култура на планиране през дебат и дискусия между различни участници не постигат желания 
ефект за координация с ОУП и ПУП (Tasheva-Petrova, 2012). В София Интегрираният план изпълнява единствено 
90 от заложените му 738 проекта, а заложените в него проекти рядко са включени в инвестиционната 
програма на града. Това води и до разнопосочно действие между предписания в ОУП, ИПГВР, ПУП, дори 
визиите, които те представят за града се различават. Например ОУП предписва все повече автомобилна 
инфраструктура и потоци автомобили в центъра на града, докато ИПГВР и последвалият ГПОД предписват и 
проектират по-големи пешеходни зони в центъра, освободени от трафик и повече инфраструктура за масов 
градски транспорт. Сблъсъкът между тези различни визии и конфликтите са неизбежни. За сметка на това има 
реален шанс в бъдеще новият План за развитие на община (ПИРО) и ОУП да бъдат истински свързани един с друг 
– като предвиждания, зони на действие и приоритетни проекти.

Самият ОУП на София все още разглежда града като застинала картина в бъдещето без гъвкавост например 
в системата на транспортна инфраструктура, която да приеме сценарии на развитие. Едновременно с това 
липсата на ясна програма4 и бюджет за изпълнение на предписанията на Плана – нови градски булеварди, 
паркове, социална инфраструктура и т.н. – оставят Столична община с неизпълнени задължения за 
отчуждаване на частни имоти (Караджов, 2020). ОУП на София отключва кутията на Пандора на частните 
инвестиции в недвижими имоти, а Столична община се оказва неспособна да настигне този галоп на 
частните инвестиции и да изпълни задълженията си да предостави социална, културна, зелена и техническа 
инфраструктура. Тези процеси водят след себе си слабо развитие на северните райони, които се нуждаят от 
обновяване и инфраструктурно подобрение, от една страна, а от друга довеждат до претоварване на основно 
южните територии, до криза на публичното пространство и инфраструктура особено в нови квартали като 
Манастирски ливади-Изток (Софияплан; СУБ, 2018). 

Изненадващо е да открием, че ситуацията в някои нови квартали на София днес много напомня на тази, 
описвана в плана на Мусман отпреди близо 90 години. Брошурата към плана (Столична голяма община, 1938: 
10-11), издадена в 20-хиляден тираж и раздавана на жителите на града, разказва следното за проблемите на 
Столична община в годините преди изработването на плана:

„Бързината, с която са раздавани общинските места за строежи, не е позволила да се мисли за планомерност, 
нито за характера на заселваните местности, а още по-малко за разходите, които ще са необходими за 
благоустрояването на тия нови квартали. Някои квартали, като напр. Хаджи Димитър, Кюлюците, квартала 
зад Борисовата градина и Военното училище, при Агрономическия факултет и Булина ливада, са разпарцелирани 
по частен почин от собствениците на големи места в тия местности, за да могат да ги разпродават така 
на по-високи цени, като изникналите необмислени регулационни планове са били налагани чрез силни на деня. 
Така изникнаха квартали в мочурливи места, като напр. Хаджи Димитър, Герена, Орханийско шосе, Баталова 
воденица, Мара Бунева и др., отводняването и канализацията на които биха стрували грамадни средства, 
които средства не само живущите в тия квартали, но и цяла София не би могла да понесе.“

Планът на Мусман доста точно анализира проблемите пред един град, който е оставен на спекулантите със 
земя и недвижими имоти да ръководят характера и качеството на градската среда. Подобна диагностика, 
за съжаление, не наблюдаваме в текстовете към ОУП на София от 2009 г., а наличието им вероятно би 
предотвратило някои от негативните явления, които наблюдаваме след първите десет години от 
действието му.

4  Заедно с ОУП 2009 е трябвало да бъде разработена и програма за изпълнение. Подобна програма (по свидетелства на експерти, работили по 
проекта) е била предложена, но никога не е била одобрена, нито пък влязла в действие. В програмата е било заложено обвързване на получаване 
на разрешително за строеж с определен инфраструктурен данък, който да гарантира, че срещу построени нови сгради, общината ще получи 
средства за реализация на необходимата инфраструктура. Тази идея също е отхвърлена при разглеждането на Плана в НС. Погледнато от 
дистанцията на времето, именно това и обрича голяма част от целите на ОУП на неизпълнение.
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Все повече неравенства се материализират в градската среда в София най-общо под формата на все по-
ясно разделение на града на „богата“ южна и югоизточна и „бедна“ северна и северозападна части (Нецова-
Ангова и екип, 2020). Планирането на Столична община отскоро регистрира това класово разделение, което 
отчетливо присъства в структурата на града. Развитието на юг и на север се случва с много осезаема 
разлика в темповете, характера и функцията на проектите и финансовите възможности на обитателите 
и ползвателите им. Повечето частни инвестиции рядко водят след себе си по-качествено публично 
пространство (Burov et al., 2019). В южната част на София например се появяват все повече затворени жилищни 
комплекси – ясен знак за кризата на публичното пространство в града. Затворените жилищни комплекси 
създават свои частни поддържани публични пространства, които заменят нуждата от оживени улици и 
паркове. Тези проекти, които по дефиниция са антиградски, отдалечени от идеята за интеграция на градското 
пространство, са предвестници на латентен градски конфликт (Simeonova et al., 2016; Hirt, 2012). Тези градски 
форми влияят например на начина, по който мъжете и жените използват градското пространство. Мъжете, 
живеещи в новите жилищни комплекси, използват много повече лични автомобили за ежедневно придвижване до 
работното си място, а жените много по-рядко се възползват от независимостта на автомобилите - те са в 
много по-голяма степен зависими от градския транспорт (Hirt, 2008).

Междувременно различни граждански и експертни групи поддържат засилващ се дебат за качеството на 
градската среда, за урбанистичните инструменти и за участието на публиката в тях, включително и през 
урбанистични акции и изработването на алтернативни инструменти за анализ (Burov et al., 2019). В периода 
след 2016 г. и избирането на нов главен архитект в лицето на Здравко Здравков, Столична община дава нови 
насоки на развитие на Софпроект (днес Софияплан) като организация за планиране и анализ на данни. Столична 
община чрез Софияплан започва да формулира Визия за София – мащабно усилие за създаване на платформа за 
публичен дебат, събиране на данни и колективно знание с цел формулировка на обща визия за града. Процесът 
достига до своя край и Визията е приета от Столичния общински съвет през юли 2020 г. Тя задава посока 
на развитие на София до 2050 г. - да бъде „компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело 
ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето, за да създава и поддържа разнообразни 
възможности за развитие и високо качество на живот.“ Амбициите, заложени във Визията, могат да бъдат 
отразени във физическата среда на града през предстоящото изменение на Общия устройствен план. Темите 
за компактността и управлението на ресурсите остават ключови за развитието на градската структура в 
дългосрочен план. Бъдещето на градското развитие на София между компактност и разстланост, както и за 
връзката на града с природата, са основни сюжетни нишки за всеки нов устройствен план в 135-годишната 
история на града като столица (Hirt, 2007). Днес за пореден път след предписанието на ОУП 2009 градът да 
се разрастне на север и да увеличи двойно жилищните си единици, без това да е обосновано (Софияплан, 2019), 
Визия за София задава компактния град като устойчиво решение за бъдещето. София бавно и сигурно осъзнава, 
че в последните десетилетия се е превърнала в град, управляван от капитала и този режим на действие 
трябва спешно да се промени  (Градът, 2020).
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Плановете на Прага, Тирана и 
Антверпен – три сценария за 
бъдещето

В тази глава се опираме на постановките относно практиките в урбанизма разгледани до тук, за да включим 
детайли от конкретните примери избрани за целта на това изследване – плановете на Антверпен (Белгия), 
Прага (Чехия) и Тирана (Албания). Това, което наблюдаваме във всеки един от тях, е формирането на ясна и обща 
визия за града, както и приоритизация на стратегическото действие, изпълняваща визията. Във всеки един 
от примерите наблюдаваме преплитането в различни степени на визия, регулация и конкретно урбанистично 
действие.

Антверпен е вторият по големина град в Белгия и второто по големина пристанище в света след Ротердам. 
Градът е един от големите търговски центрове на Европа през XVI век. – наравно с Венеция, Генуа, Амстердам, 
Лисабон и Лондон –, създаващ и улесняващ връзките с много други градове и места по света.

Структурният план на Антверпен е изработен между 2006 и 2009 г. от италианците Бернардо Секи и Паола 
Вигано и техния офис STUDIO, базиран в Милано и Брюксел. Секи и Вигано са дългогодишни преподаватели по 
урбанизъм, но, паралелно с преподавателската дейност, те имат практика в изработването на урбанистични 
планове и проекти в различни мащаби – от визии за цели региони като Grand Paris (2009) и Москва, до квартали, 
площади и паркове. Планът e иницииран от кметът Патрик Янсенс, избран през 2003 г., а дотогава президент 
на фламандската социалистическа партия SP.A. 

Планът се появява в момент, в който градът се намира в своеобразен упадък – въпреки огромния си потенциал 
на световно пристанище, много индустриални зони пустеят неизползвани. Връзката на града и реката Схелде 
е загубена, въпреки силното присъствие на водата и водния транспорт в историческото развитие на града. 
От друга страна, регионът е територия с много голяма инфраструктурна плътност – пресечна точка 
между Париж, Лондон, Хага, Ротердам, Амстердам, Кьолн и основна връзка между Северна и Югозападна Европа. 
В миналото Антверпен води политики на разделение. Разделя града от пристанището, което се уголемява 
на север и достига границите на региона. Разделя местни жители от мигранти, като оставя първите да 
напуснат града и да търсят жилища в околностите му и отказвайки достъп до жилища и инфраструктура 

Структурен план на Антверпен (2009). Източник: Stad Antwerpen
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на вторите. Антверпен през 2000-те е град на разделения – различните социални класи и групи по интереси 
държат дистанция помежду си и не споделят една и съща визия за бъдещето на града (Secchi, 2007). 

Структурният план има за цел постепенно да измести все още действащия план за зониране на територията 
на Антверпен (Gewest plan) и да бъде новата динамична платформа за договаряне на урбанистичните проекти 
между основните институции, притежаващи терени и работещи на територията на града – Община 
Антверпен, Провинция Антверпен, Фламандския регион, Фламандската транспортна компания De Lijn, 
националната железопътна компания NMBS, компанията за управление на водните пътища De Vlaamse Wa-
terweg и други локални участници, чийто усилия трябва да бъдат обединени и насочвани, за да може града 
да изпълни плановете и амбициите си. Днес, 11 години след приемането на първия структурен план, градът 
поема по пътя на актуализирането му. След 2018 г. политическото мнозинство в общинския съвет е вече от 
националистическата сепаратистка партия N-VA, а начело на града е кметът Барт Де Уевер. Приоритетите 
за развитие на града вече също са различни от тези от преди 14 години.

Планът на Прага е изработен от Пражкия институт за планиране и развитие (Institut plánování a rozvoje Prahy, 
IPR Praha), под ръководството на Роман Коуцки – университетски преподавател и експерт с дългогодишен 
опит. Институтът е общинска проектантска организация с екип от около 250 души, който се занимава със 
стратегическото и пространствено планиране на града. Плановете на Прага са разделени на две теми – 
Стратегически план (който можем да оприличим на Визия за София в българския контекст) и устройствен 
план (еквивалент на ОУП). В допълнение, Институтът разработва наръчник за проектиране на публичните 
пространства, регионална стратегия на железопътния транспорт, план за устойчива мобилност и други 
паралелни на тези два основни плана документи.

Прага има действащ план от 1999 г. и през 2009 г. градът решава да приеме нов план, който не реформира 
същността на стария. Този „нов“ план е отхвърлен още преди да бъде приет, поради това че следва прекалено 
остарели концептуални постановки. Планът е единствено план за зониране и не засяга други градски системи. 
Експертите през 2009 г. определят плана като изключително „твърд“ – за всеки един нов инвестиционен 
проект се изисква промяна на плана, защото зонирането не е пригодено към съвременните градски функции. 
Законът за устройство на територията на Чехия залага изключително дълги процедури за разрешителни за 
строеж, а всяка промяна на плана трае между 5 и 10 години. По тази причина планът е претърпял в историята 
си повече от 5 хиляди промени, всяка от които е отнела няколко години, усилията на много специалисти, 
административен капацитет и гласуване от Общинския съвет. Паралелно с това, незастроените 
индустриални територии в града са поставени под мораториум и не могат да бъдат развивани в момента, тъй 
като подробните планове за тях никога не са били изготвени. Законът също е в процес на промяна поради тази 

План на Прага (2018). Източник: IPR Praha
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липса на обвързаност между план и инвестиционен процес, (Дейл, 2020). 

Не би било редно да разглеждаме тези процеси единствено като спиращи развитието на града. 
Невъзможността на плана на града да стимулира нови инвестиции в нови сгради донякъде успява да пощади 
компактна Прага от стихийно отключване на регулациите, загуба на зелени площи и ценно архитектурно 
наследство – процеси, наблюдавани в много други градове в Източна и Централна Европа след 1990-те години.
В тази институционална реалност управата на Прага, в лицето на Института за планиране, се опитва да 
предизвика промяна през 2009 г., започвайки процес по разработка на радикално нов план на града. Процес, 
който продължава и до днес – планът е завършен през 2018 г. и в етап на въвеждане на промените в закона, 
за да може да бъде приет и от града. Планът се опитва да скъса с традицията си да бъде единствено план 
за зониране на територията и да даде нова посока на действие – тази на стратегическа и по-гъвкава 
регулация територията и разкриваща нови перспективи за инвестиции и развитие, без да поставя под заплаха 
исторически наследените градски структури.

Тирана е град, който преминава периоди на османска и италианска окупация и е избран за столица на Албания 
през 1921 г.. Следвоенната социалистическа държава е трансформирана през 1989 г. след което в града 
настъпва трудно контролиран процес на разрастване на урбанизираната територия. Този процес налага 
нуждата от нови регулации и планиране на градската среда. Планът на Тирана носи името Калейдоскопичен 
Метрополис TR030 и е изработен в периода 2015-2017 г. от италианското студио на архитекта и урбанист 
Стефано Боери (Stefano Boeri), урбанистичния офис от Ротердам UNLAB, но основната работа е извършена 
от голям екип специалисти от общината в Тирана. Боери, освен с преподавателската си дейност, е известен 
и с архитектурните си проекти, включващи екстензивно фасадно озеленяване, както например жилищния 
проект Вертикалната гора (Bosco verticale) в Милано. Планът е възложен от новоизбрания през 2015 г. кмет 
на града Ерион Веляй, кандидат на Социалистическата партия. Планът се изработва в момент, когато 
административните граници на града се увеличават, за да включат малките общини около Тирана – всяка 
една от малките сателитни общини на града изработва свой собствен план. В този момент населението на 
Тирана вече е около 600 хил. души. Неформалното строителство в последните десетилетия завзема огромни 
земеделски площи и формира много урбанизирани ядра, които трябва да бъдат инфраструктурно обезпечени и 
интегрирани в градската структура. Преди изработването на плана стойността на земята в града започва да 
бъде свързана с това дали инвеститорът може  да получи разрешително или не, вместо с реалната стойност 
на предвидения проект. Друг специфичен за Тирана феномен е, че поради националното законодателство, 
сградите имат една и съща форма и вид, която отговаря на максималната застроена площ позволена от закона, 
а проектантите са се превърнали в „преводачи“ на цифрите в закона, грижещи се единствено за интериора 
на сградата. Планът се опитва да даде отговори и решения на всички тези основни проблеми на градското 
развитие в Тирана наблюдавани преди 2015 г. (Бабоци, 2020).

Генерален план на Тирана (2017). Източник: Bashkia Tiranë
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И в трите разглеждани примера планът се изработва от голям екип принадлежащ на общинска структура 
за планиране. В случая с Антверпен и Тирана се използва концептуалната помощ на външен за контекста 
консултант със сериозен академичен и практически опит, докато в случая на Прага екипът е изцяло от 
Института за планиране на града.

1. Цели на плана

При анализа на всеки един план търсим отговор на въпроса какви цели за бъдещето на града са заложени в него? 
Правим сравнение на основни цели, визии и амбиции на градоустройствения план за постигане на колективно и 
индивидуално благоденствие. Целите на всеки един план понякога представляват изброени посоки на действие, 
понякога са ключови метафори, които позволяват широка интерпретация. Целите на плана в идеалния случай 
би трябвало да са формулировки, които всички граждани биха могли да припознаят и разберат. Формулировките 
на целите биха могли да са основните фрази, които излизат като не-експертно описание на посоката развитие 
на града, които да циркулират в медии и популярни текстове.

В основата на плана Антверпен седи идеята за Renovatio urbis – обновяване на града през точкови проекти 
на стратегически места във вече съществуващата градска тъкан. Концепцията произхожда от XVI век 
при градските трансформации на Рим от папа Юлий II, реализирал множество проекти из града. Проблемът 
с подобна концепция, както признават и авторите на плана, е легитимността ѝ. А именно защо точно 
тези проекти, а не други? Защо точно тези места, а не други? Защо точно сега, а не по-късно? Защо този 
архитектурен образ, а не друг (Secchi, 2007)? След петролната криза от 1973 г. отговорът е нека оставим 
пазара да решава какво да се случи с градовете ни. Колко логично звучи това стратегическите места на 
развитие в съвременните градове да станат летища, магистрали, търговски молове, бизнес паркове, музеи и 
затворени жилищни комплекси! За разлика от късния XIX и началото на XX век идеята за прогрес на обществото 
се изразява в изграждането на училища, университети, болници, паркове, детски площадки – все символи на 
индустриализация и иновация, но и инструменти за формиране на справедливо и равноправно общество.

Целите, които поставят основата на Структурния план на Антверпен, за да насочват общата концепция, са 
седем основни визии (images):

Град на водата – Антверпен е исторически свързан с река Схелде (Scheldе) и възстановяването на връзката 
между града и реката, както и с множеството малки водни елементи в региона е важна стъпка за развитие.
Екологичен град – фокус върху откритите пространства и екологичната инфраструктура, мрежата от 
публични и частни зелени пространства и тяхната достъпност за пешеходци и велосипедисти.

Пристанищен град – работи върху достъпността и развитието на пристанищната инфраструктура и 
загубената връзка на пристанището с градската среда.

Железопътен град – достъпът до и из града с релсов транспорт. Развитие на трамвайната система и 
регионалната железница както и връзката им с други екологични транспортни средства.
Порьозен град – това е стремеж за оптимизирано използване на свободните и празните сгради и имоти 
чрез увеличаване или намаляване на плътността на застрояване.

Град между села и метрополис – Антверпен се стреми да бъде полицентричен метрополис с 
пространствени и социални връзки между райони и квартали като акцентът е върху качеството на средата 
за живот, труд и отдих.

Мегаполис – не се отнася до самия Антверпен, а до стратегическата локация на града в най-гъсто 
населения регион в Европа, наситен с инфраструктура, градски центрове, високоскоростна железница и т.н. 
Нужни са усилия за засилване на връзките с околните градове и възможностите за културен и търговски 
обмен.

Тези седем визии би трябвало да търсят мястото си във всеки нов проект – както общински, така и частен. 
Всяка от седемте визии има и съвсем конкретно физическо изражение в застроената среда на града. Те дават 
и отговор на основните проблеми на града – липсата на публични пространства и силна зелена система в 
града; липсата на транспортни връзки между града и региона, отдавна пустеещите имоти в компактния град, 
трудно достъпните жилища и социална инфраструктура.

Изработвайки Плана на Прага, екипът си поставя за цел да избягва регулирането на всеки аспект на градската 
среда. Приоритетът е да бъдат търсени и намирани „синергични ефекти“ между действието на множество 
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индивидуални проекти и усилия (IPR Praha, 2013). Търсен е стратегически подход към запазването на определени 
съществуващи характерни градски структури от една страна, и стимулиране на блокираните частни 
инвестиции от друга. Важно е да се отбележи, че подобно на случая на Антверпен, Прага не притежава много 
имоти на територията на града и съответно инвестициите, които планът регулира и би трябвало да 
стимулира, са предимно частни. Планът експлицитно залага на холистичния метод – търси общи идеи за целия 
град, за да може впоследствие да дава по-конкретни и детайлни решения за определени зони.

Основните четири цели на плана са формулирани по следния начин:

Спиране на разрастването на града извън компактния град – досегашният план на града е стимулирал 
разрастването на града извън границите му, което е неустойчива стратегия. Планът насочва 
инвестиционните усилия към уплътняване на съществуващата градска структура. 

Основен акцент върху качеството на публичното пространство – публичните пространства са 
гръбнакът и основен структуриращ елемент на града и съответно на плана. Публичните пространства и 
грижата за тях могат да бъдат инструмент за по-широко социално включване и повишаване на качеството 
на обществения живот в града.

Осъзнаване на третото измерение и височината на града – голяма част от града засега се развива в 
рамките на височина от 2-7 етажа. Планът предпазва историческия град от високо строителство и 
предлага определени зони за увеличаване на плътността на сградите във височина.

Правила, които насочват и приоритизират инвестициите – планът анализира потенциала на пустеещи 
територии, които вече са определени за развитие и попадат в рамките на строителната граница на града. 
Това са бивши индустриални зони или транспортни възли.

Тези четири принципни посоки на развитие са насочени към структурата на целия град. Те са подкрепени и от 
десет основни приоритетни оси, които отговарят на конкретни градски  територии, върху които планът се 
фокусира (IPR Praha, 2013):

Архитектура – повече плътност, идентичност на публичните пространства в различните квартали, 
синергия между различни проекти разпръснати из града.

Исторически град – запазване на селищната структура, на историческите слоеве, предпоставки за 
съвременна архитектура.

План на Прага (2018) - детайл от силуета на града, който регулира зоните за високо строителство и 
запазване на съществуващия силует. Източник: IPR Praha
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Град на модернизма – запазване на качествата на модернистичните квартали в периферията, 
отчетливост на характера на всеки квартал, развитие на публичните пространства и градския живот.

Градски паркове – свързване на зелените структури, нов културен слой свързващ зеленината в града с тази 
извън града.

Река Вълтава – включване на реката, притоците ѝ и топографията в системата от структурни оси и 
публични пространства.

Зелен пояс – дефиниране на ясна зелена граница между град и околоградска територия под формата на зелен 
пояс.

Регулация на високите сгради – ясна дефиниция къде може и къде не може да се строят високи сгради.
Нови мостове и вътрешни връзки – създаване на нови оси на свързаност през реката, по бреговете ѝ и 
между съществуващите оси на мобилност.

Основни булеварди – преосмисляне на 4 основни градски булеварда не само като транспортни оси, но и 
публични пространства с отворени към улицата партерни етажи.

Потенциал за трансформация – трансформация и развитие на вътрешноградски зони наместо завземане 
на извънградски територии. Дефиниране на зони за развитие в и около съществуващите граници на 
урбанизирани територии.

План на Прага (2018) - потенциални зони за развитие и инвестиции. Източник: IPR Praha
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Целта на приоритетните оси е да бъдат ясно изразени посоки на градско развитие, разбираеми и консенсусни 
за всички жители на града. Консенсусът върху тях е труден за постигане, според екипа, разработващ проекта 
за плана. Когато приоритетните оси са представени публично през 2013 г. те предизвикват дебат и частично 
несъгласие. Въпреки това те са запазени като опит да бъдат възможно най-ясно поставени целите на града 
пред публиката (Дейл, 2020).

Подобно на опита в Антверпен и Прага, планът на Тирана TR030 поставя десет амбициозни визии за града. 
Тирана желае да бъде:

1. Интензивен и полицентричен град
2. Достъпен град
3. Град на биоразнообразието
4. Устойчив град
5. Средиземноморски център
6. Творчески град
7. Интелигентен град
8. Включващ град
9. Балканска градина
10. 24 часов град

Тези десет визии или посоки на развитие за следващите 15 години имат обобщаващ характер на ключови думи 
или дори урбанистични политически лозунги. Интересното, когато се използват такъв тип визионерски 
формулировки с политически характер, е че те са достатъчно ясни за абсолютно всички граждани. Всички 
(институции, граждани, НПО, бизнес) биха могли да припознаят една или няколко от тези посоки на развитие 
и да допринасят със своите собствени действия и проекти. Но въпреки понякога метафоричния характер 
на подобни ключови думи, всички те имат и много техническо и реалистично съдържание. Тези конкретни 
устройствени отговори и решения са формулирани през 13 стратегически проекта - урбанистичните 
действия, които Тирана си поставя за цел да изпълни (Бабоци, 2020).

Полицентризмът е основна концепция за структурата на градове като Тирана. Подобно на София, Тирана се 
състои от централно ядро на компактния град и сателитни селища, чийто живот е свързан на ежедневно 
ниво с компактния град. Активирането на локални центрове на кварталите и сателитните селища е основна 
цел за намаляване на зависимостта на жителите от дълги пътувания до компактния град и центровете на 
икономическа активност.

За да направим сравнение, в плана на София (ОУП, 2009) е формулирана устройствена концепция, която 
предвижда следните пет посоки на развитие на града:

Ограничаване на компактното нарастване на територията на гр. София. Обновяване на градския център и 
подобряване на жизнената среда в компактния град чрез преструктуриране и реконструкция.

Формиране на линеарно-точкови урбанизирани структури по петте основни „оси на развитие”, с акцент 
върху доминиращата ос северозапад-югоизток, преминаваща през цялата територия на Столична община и 
достигаща до „буферните ядра” в зоната на активно влияние на столицата. Разчупване на моноцентричния 
модел, чрез развитие на вторични центрове в периферията на компактния град по петте оси на развитиe. 

Регулиране на застрояването в южните територии, чрез приложение на правила и норми, приети със ЗУЗСО, 
за да не се прекъсват зелените връзки на града с Витоша. Опазване и развитие на „белите дробове на града” 
– големите градски паркове.

Формиране на нова „зона за развитие” по протежение на трасетата на Трансевропейските транспортни 
коридори в северната част на общината. Активизиране на селищата в южната Старопланинска яка, за 
намаляване на пространствения дисбаланс.

Съхраняване на териториите между компактния град и северната дъга на Околовръстния път като 
културен ландшафт и резерв за бъдещо развитие.

Основните принципи, които трябва да водят устройственото развитие на града са следните:

1. Регионален подход при планиране развитието на Столична община;
2. Равнопоставеност на всички видове собственост;
3. Постигане на баланс в развитието на компактния град и околоградския район;
4. Устойчиво развитие на урбанизираната и природна среда. 
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Ако обобщим, стратегическите насоки на развитие на София в този план са урбанизация на север, 
полицентрична структура, запазване на зелените клинове и зелените площи, спиране на уплътняването 
на южната част и развитие извън компактния град. Въпрос на преценка след последващи изследвания и 
оценки, които трябва да бъдат направени оттук нататък, е дали и доколко тези цели са постигнати през 
10-годишното действие на ОУП 2009.

Приоритетните оси, избрани и в трите плана, водят след себе си въпроса как са избрани – проблем дефиниран 
и забелязан от авторите на плановете в Антверпен и Прага. Опитът на екипите и в двата града показва, че 
комуникирането на тези приоритети с публиката е изключително трудно. Въпреки това и в трите града личи 
обвързването на приоритетните визии за развитие с конкретни териториални зони, което ги поставя и в 
центъра и на политическия консенсус.

2. Структура на плана

Тук сравняваме трите плана според тяхната структура или методология на действие. Структурата, както 
вече споменахме в предишните глави, има характер на преплитащи се урбанистични визии, регулации и 
действия през конкретни проекти. Дотук разгледахме “визионерската” база на всеки план, формулирани като 
цели.

Планът на Антверпен се базира на т.нар. Нулев сценарий (Scenario Zero) – това е атлас на текущите 
или разработвани в миналото проекти на града (113 на брой през 2006 г.). Това е и първото запознаване с 
възможностите на града и събиране  на едно място на всички основни участници в сферата на градското 
развитие. Тези проекти са разглеждани като изследване на бъдещето на градската среда, което помага да 
бъдат разбрани социалните и властови отношения, изградени с времето (Viganò в Salewski, 2017).

Планът е реализиран в стратегия на три нива за реализиране на renovatio urbis или градското обновяване 
– това са обща политика, специфична политика и активна политика. Общата политика представляват 
изброените вече седем визии – Град на водата; Екологичен град; Пристанищен град; Железопътен град; 
Порьозен град; Град между села и метрополис; Мегаполис. Това са основните стратегически линии, около които 
трябва да се гради политическия консенсус за развитие на града.

Специфичната политика е териториално ориентирано и проектно изражение на renovatio urbis фокусирано 
в пет стратегически пространства за намеса, където са насочени инвестиционните усилия. Намесите в 
тези точки надхвърлят ефекта им върху непосредствената околност като имат ефект върху публичните 
пространства в целия град.

Твърдата ос (Hard spine) е основното структуриращо пространство, което се простира от север на юг. 
Основната му цел е да свърже града с река Схелде, създавайки многофункционални пространства с национално и 
международно значение, но е ориентиран и към качеството на живот.

Меката ос (Soft spine) е ориентирана към изграждане на хармонична мрежа от ландшафтни и екологични 
елементи. Те свързват река Схелдe със зелената система в компактния град и във вътрешността на региона 
посредством зелени коридори.

Зеления ринг (Groene Singel) е проект за покриване на околовръстното шосе на Антверпен, превръщането му в 
зелена зона даваща възможност за достъп до липсващи зелени пространства в центъра на града.

Оживения канал (The Lively Canal) е стратегическо пространство, свързано с разширяването и 
благоустройството на бреговете на Алберт канал, както и с устройство на жилищна зона около канала.
Второстепенна мрежа и градски центрове (Lower Network and Urban Centers) е стратегическо пространство 
определено за трамвайната система, качеството на уличната мрежа и центровете на сателитните квартали.

Активната политика

Преплитането между обща, специфична и активна политика дава възможност планът да действа ефективно 
едновременно във всички мащаби. В плана на Антверпен активната политика представлява серия проекти в 
четири различни категории:

Жилища – включва мерки за качествени жилища, урбанистични проекти и планове за квартали и общински 
центрове, нови урбанизирани територии, квартали. Тук влиза и формулирането на регулации за застрояване.
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Публично пространство – обхваща проекти за обновяване на площади, улици и зелени пространства.

Обществена инфраструктура – интегрира липсващи публични функции в квартали, където такива 
липсват, опитвайки се да социализира архитектурното наследство на града.

Мобилност – широк обхват от проекти фокусирани върху устойчиво придвижване.

Пространственото качество на всеки един от тези проекти се следи от няколко общински институции, 
включително главния архитект на града (Stads Bouwmeester)

Основна структурна териториална единица на плана на Прага е местността (lokality).  Територията на града е 
разделена на около 700 местности, 470 от тях подлежат на развитие, а останалите са с режим на запазване на 
съществуващото положение. Всяка местност има уникално наименование, а териториалната цялост е избрана 
на базата на характера на застроената или природна среда. Прага е разделена на 20 характерни морфологични 
типа – 10 характеризират застроената среда (историческо градско ядро, затворен градски блок, град-
градина, модернистичен квартал и т.н.), 10 характеризират незастроената среда или ландшафта. Характерът 
на всяка местност трябва да бъде запазен при бъдеща трансформация.

Първото основно разграничение за всяка местност е дали в нея може да се строи. Строителната граница 
разделя територията на два основни вида:

урбанизирана – всички зони, в които може да се строи в бъдеще.
неурбанизирана – зони в, които ландшафтът ще бъде запазен от бъдещо развитие.

Структурен план на Антверпен (2009) - структура на плана. Източник: Salewski & Kreuz (2015)
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План на Прага (2018) - карта на разгриничението между урбанизирани и неурбанизирани територии. Източник: IPR Praha

Всяка местност има заложени един от три типа динамичен характер на развитие. Този показател разкрива 
потенциала на всяка местност и дава перспектива за бъдещето на собствениците на терени в местността. 
Това са:

стабилизиран – местности, в които когато градската структура не подлежи на промяна, например в 
историческото градско ядро.

трансформация – местности, в които градската структура има голям потенциал на развитие за града и 
техническата, транспортната инфраструктура позволяват бъдещо развитие на това място.

балансирано развитие – местности, с нисък потенциал за развитие, които ще останат с ниска плътност, 
не са добре осигурени с транспортна инфраструктура или са трудно достъпни.

В местностите, предназначени за трансформация се залагат конкретни терени за социална инфраструктура, 
когато общината притежава такива. Когато общината не притежава собственост в дадена местност, 
социалната инфраструктура е отредена като процент от територията на местността (например 10%), а 
отчуждаването би трябвало да се случи на по-късен етап, когато е подготвен подробен план.

Планът на Прага отрежда 4 основни устройствени зони. Това са:

жилищна зона – в нея може да бъде построена всяка функция без процентни ограничения – жилищна, офис, 
административна, културна, социална. Mоже да бъде единствено урбанизирана.

продуктивна – зона, отредена за леки и тежки производствени и логистични функции или за земеделие може 
да бъде урбанизирана или неурбанизирана.

рекреационна – зона, предназначена за паркове и спортни зони, може да бъде урбанизирана или 
неурбанизирана

природна – зони, които трябва да бъдат запазени заради качествата на природния ландшафт, могат да 
бъдат единствено неурбанизирани.

За всяка една местност, планът е подготвил лист с формат А4, на който са изведени основните 4 
характеристики на местностността (характер, урбанизирана/неурбанизирана, потенциал, зониране) и както и 
карта на зоната. По този начин, този, който е заинтересован от местността, заради това, че живее в нея, или 
иска да развива определена дейност на нейната територия, има лесен достъп  до всички характеристики, без 
да има неясни интерпретации.



27

Тирана структурира плана си в три основни части:

Фреска – картината за бъдещето на града през 2030 г. или визия. Названието идва от небезизвестната 
фреска на Амброджо Лоренцети „Алегория за доброто и лошото управление“ на Сиена от 14 век.

Писмо – система от стратегически действия, правила и регулации, които организират територията. 

Атлас – стратегически проекти, които дават физически измерения на визията и реализират целите на 
града за 2030 г.

Във „Фреска“ се оформят десетте визии и цели за града, които вече разгледахме. В „Писмото“ се разписват 
стратегически правила и действия. Такива например са: 

• Намаляване на отпечатъка на сградите върху земната повърхност, намаляване на запечатването на 
земната повърхност.
• Насърчаване на обновяването и плътността на градската тъкан, за да не бъде заеман нов ландшафт за 
урбанизация и намалено разрушаването на сгради за сметка на тяхното обновяване.
• Архитектурни и урбанистични конкурси. 
• Опазване на околната среда.
• Нови градски икономики.
• Минимални изисквания за качество на проектите и стимули за постигането им.
• Стратегии за информираност и публично участие.
• Създаване на публични пространства чрез стимули.
• Увеличаване на зелените площи и свързването им в мрежа за стимулиране на биоразнообразието.
• Увеличаване на водната инфилтрация.
• Намаляване на замърсяването.
• Увеличаване на питейните водни ресурси за покриване на нуждите.
• Предпазване на жителите от наводнения.
• Включване на всички граждани в системата за водоснабдяване и канализация.
• Мрежа от велосипедни алеи.
• Ефективни стимули за градски транспорт и споделена мобилност.
• Публично-частни партньорства.
• Запазване на езерата на Тирана.

Тези и някои други стратегически действия дават посока на всеки бъдещ проект – държавен, общински 

План на Тирана (2017) - схема на структурата на плана и взаимодействието между съставните му елементи. 
Източник: Bashkia Tiranë, Stefano Boeri Architetti 
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или частен. Специфичното в Тирана е, че, подобно на България (и действието на ЗУТ), Албания има закон 
за урбанизация, който важи на територията на цялата държава. Главата регулации и стратегически 
действия прибавя специфични правила за устройство на града, които задават нови рамки и възможности 
за устройствени действия както от страна на частните инвеститори, така и от страна на общинските 
власти. Дори и в основния устройствен закон на държавата да не са заложени например целите за плътност 
на градската структура, по-малък сграден отпечатък или намаляване на замърсяването и увеличаване 
на биоразнообразието, то допълнителните стратегически действия и правила към плана биха могли да 
фокусират повече урбанистични действия в тези посоки. 

Териториалната визия на плана е структурирана в пет основни слоя, организирани в следните системи:
Урбанизирана среда – обединява всички урбанизирани територии.

Природна среда – обединява недокоснатите от човешка дейност и защитените ландшафтни елементи.
Земеделие – териториите на продуктивния ландшафт.
Води – всички подземни и надземни водни ресурси и елементи.
Инфраструктура – съдържа всички инфраструктурни елементи от национално, регионално и локално ниво.

Освен тези пет системи, територията на града е разделена на четири зони – исторически център, градска, 
околоградска и селска – разделение, базирано на плътността на застрояване. Това зониране определя 
и възможностите за бъдещо развитие на тези територии, стимулирайки развитието в и около вече 
урбанизираните ядра, и съответно забранява урбанизацията на незасегнатия ландшафт.

В третата глава от плана, наречена „Атлас“, са разписани 13 стратегически проекта, които имат за цел да 
дадат реалистично измерение на изпълнението на стратегическите цели и действия. Тази част прави плана 
нещо повече от просто план за зониране на територията на града, а именно инструмент за прилагане на 
визията. Проектите следват следната структура:

1. Метробоско – проект за зелен пояс около града, който да ограничава разрастването на градската тъкан 
извън компактния град и който свързва различни по характер зелени и защитени зони.

2. Природен оазис – проект за натурализация на зелена зона около езерото Фарка, където животни и 
растения са в естествен хабитат.

План на Тирана (2017) -- схематична визуализация на 13-те стратегически проекта, върху които стъпва изпълнението
на плана. Източник: Bashkia Tiranë, Stefano Boeri Architetti
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3. Нов четвърти зелен ринг – реализиране на четвъртия околоградски ринг с ширина между 20 и 50 м като 
коридор за устойчива мобилност с градски и велосипеден транспорт.  

4. Нов централен парк – завършване на един от парковете по основната централна ос на града в посока 
север-юг.

5. Зелени и сини коридори – формиране на зелени коридори по поречията на трите реки, които минават през 
града – Ерзен, Лана и Тирана.

6. Нови динамични епицентри - нова идентичност на пет извънградски селища, където се оформят 
центрове на култура, търговия, услуги и администрация, които да поемат натоварването от градското 
ядро.

7. Нова обширна мрежа от обществени училища – нови локации за училища, които са отворени 24 часа в 
денонощието и които служат за граждански местни центрове, предоставящи общински административни 
услуги.

8. Запазване на архитектурното наследство на XX век – Тирана желае да запази архитектурното и 
урбанистично наследство от трите основни периода в историята на града – османския, италианския и 
комунистическия – както и археологическите останки от по-ранни епохи, отнасяйки се с уважение към 
всички пластове на историята.

9. Нова земеделска система и нова мрежа от фермерски пазари – Оборудване и свързване на четири ценни 
земеделски зони със земеделска инфраструктура, административен и финансов капацитет, за да може 
пътят на продукцията на малките фермери до пазарите в Тирана да бъде улеснен. Организиране на система 
от пазари, така че продукцията да изминава минимална дистанция до потребителите.

10. Висококачествен обществен транспорт – 
подобряване на съществуваща железопътна система, 
обособяване на системи от скоростни автобуси и 
лека железница. Фокус върху централната ЖП гара и 
скоростната връзката с аерогарата на Тирана.

11. Мрежа от велоалеи и устойчива мобилност – 
разширяване на мрежата от велоалеи и гарантиране 
на разпространението ѝ на територията на целия 
град, подобряване на условията за пешеходците.

12. Тирана за всички – този проект, развит в 
дълбочина, предвижда физическата среда на града да 
предполага равенство, универсален достъп, равни 
шансове, автономия, равни възможности за движение, 
участие, изразяване и принос в градския живот. За да 
бъдат успешно постигнати целите на проекта, са 
направени и предложения за цялостно преразглеждане 
на общинската структура, засилване на контрола, 
но и изпълнение на „меки“ мерки за информираност и 
обучения.

13. Нов енергиен коридор – проект за 
диверсифициране на водноелектрическите енергия 
като основния енергиен източник на Албания през 
строеж на вятърни централи и централи за биогаз и 
рециклиране на отпадъци по долината на река Ерзен.

Проектите структурират територията на града 
по начин, по който всички жители по един или друг 
начин ще усетят ефекта им, когато те бъдат завършени. Проектите имат  амбиция и мащабно действие 
за прогресивна промяна, но също така всеки един конкретизира заложените в урбанистичния план цели. 
Трите големи елемента на плана – визията, правилата и проектите – трябва да работят в тясна връзка и 
да променят средата в най-малкия мащаб, този, който се усеща от гражданите на ежедневно ниво. В това 
отношение личи отдалечеността на тази структура от плановете, които действат само в един мащаб.

План на Тирана (2017) - аксонометрична визуализация на един от 
13-те стратегически птоекта за създаван ена нови динамични 
квартални центрове. Източник: Bashkia Tiranë, Stefano Boeri 
Architetti
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3. Планиране и данни

Данните са основен инструмент от всеки съвременен урбанистичен инструмент, а географските 
информационни системи (ГИС) са необходимост в управлението на всеки регион. Тук търсим връзката на всеки 
от трите плана с данните – статистически и географски – какви източници се използват, колко често се 
обновява информацията, какъв е подходът към отворените данни?

Антверпен

Започва да изгражда система за обработка и споделяне на статистически и географски данни преди около 
10 години и към днешния момент системата е сравнително напреднала. Отделът, който се занимава със 
събирането на данните е част от компанията, която изработва Структурния план (Stadsontwikkeling). 
Използват се само официални данни, събрани  от различните отдели на общината, провинцията и региона, като 
с течение на времето форматите са унифицирани за улеснение.

При изграждането на системата са използвани наличните данни и впоследствие разширението им се случва 
първо с институциите, с които сътрудничеството е най-лесно. Една от трудностите при изграждането 
на системата е убеждаването на различни институции да споделят данните си, и то в удобен формат, и да 
са постоянни в качеството на събраните данни. Институциите са по-склонни да споделят данни, когато 
виждат, че това непосредствено улеснява и тяхната работа. Качеството на споделените данни също е 
по-добро, когато има обратна връзка между институциите – всеки вижда, че събраните данни са полезни и 
активно използвани за взимане на или влияние върху бъдещи политически решения (Сметс, 2020).
Всички географски данни, които Антверпен поддържа, могат да бъдат намерени и свалени от портали на сайта 
на общината. Данните са съхранявани на в база данни на ESRI ArcSDE, обновяват се ежедневно и са публикувани 
автоматично. За обработката на данни се използват платформите ESRI Arcmap, QGIS, Arcgis-pro и ArcGIS-UI.

Прага

Географските данни на Прага и региона са централизирани в геопортал, поддържан от Института IPR Praha. В 
Института работят 250 човека, от които 50 са специалисти по ГИС и се занимават с поддържане на всякакъв 
тип данни, използвани не само от института, но и от цялата община. Основната базова кадастрална карта, 
създавана от агенцията по кадастъра, е обновявана ежемесечно. Друга голяма част от географските данни, 
ползвани от архитекти и инженери се събират в Института. Всеки, който завърши строителството на 
сграда или инфраструктурен обект, е длъжен да го предостави в Института, за да може да бъдат обновени 
съответните слоеве от данни. Данните на института за застроената среда се обновяват три пъти в 
годината. Някои от тези данни, за които няма официални източници, се заснемат ръчно – с екипи, които 
обикалят града, заснемат промените и след това ги отразяват в ГИС системата. Съответно някои от тези 
данни се обновяват по-рядко (веднъж на няколко години), а други по-често (три-четири пъти годишно).

Данните, които Институтът ползва са официални и са събирани и разпространявани по законово описани 
методи. Институтът също произвежда голяма част от изследванията или закупува данни, специално 
създадени за Института. Например през 2013 г. са закупени много данни, които визуализират движението 
на хората, от мобилните оператори. Те са полезни в мащаба на целия град, но не са използвани в рамките на 
малко публично пространство (улица или площад). Данните от мобилните оператори са една от най-големите 
инвестиции на института. Въпреки това, Планът на Прага е регулационен и политически, а не аналитичен 
инструмент, и за да изпълни целите си той компилира официални с по-малко представителни данни от местни 
администрации и дългогодишни дискусии.

Институтът ползва ArcGIS платформи за създаването, обработката и публикуването на данни. В момента 
не е изградена автоматична система за обновяване на данните – обновяването е организирано през система 
от изградени отношения между много информационни специалисти в различните институции. Системата е 
сложна, изисква много работна сила и средства, но е добре организирана и изпълнява целите си (Дейл, 2020).

5 https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/
   https://geodata.antwerpen.be/arcgissql/rest/
  https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen
5 https://www.geoportalpraha.cz/

https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/ 
https://geodata.antwerpen.be/arcgissql/rest/ 
https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan/stadslagen 
https://www.geoportalpraha.cz/
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Тирана

Данните, които използва Община Тирана, са от националния статистически институт. Те се сравняват 
и с данни, събрани на общинско ниво, за да се откриват разминавания. Например общината е потърсила 
информация за месечните сметки за водоснабдяване от домакинствата в неформалните квартали (за които 
няма достоверни данни) и тази информация е пресечена и проверена с официалните източници.

Данните се обновяват ежедневно, ежеседмично, ежемесечно, или на всяко тримесечие в зависимост от вида 
им. Всеки отдел в Общината изпраща данните в отдела, който ги обработва за цялата администрация. 
Отделно от това, част от тези данни са с отворен достъп на сайта на Общината7, друга част са единствено 
за вътрешна употреба. Засега данни се обновяват през контактни точки във всеки отдел. Въпреки това 
амбицията на Общината е автоматично обновяване на данните от крайния потребител или служител, а след 
това автоматичното им обработване и публикуване. Засега това все още не е факт.

В началото всички данни са били събирани в отдел по урбанизъм към Общината на Тирана. Данните свързани с 
този отдел естествено са били подновявани непрекъснато – например при издаването на ново разрешително 
за строеж (издавано през електронна система), то е отразявано веднага в базата данни. Като резултат 
определен тип данни от други отдели, които са по-трудно достъпни – например финансови, са били предавани 
с неохота или изобщо не са споделяни между общинските отдели. Това е наложило пренасянето на ГИС данните 
в отдел, подчинен директно на кмета, на който всички други подразделения на Общината са задължени да 
предават регулярно всички нужни данни. Това е ускорило предаването и обновяването на данни, както и 
ефективното функциониране на ГИС системата.

Албания успява да напредне с развиването на дигитален кадастър и географска база данни, която 
покрива цялата държава. При разработването на плана на Тирана в периода 2015-2017 г. в националното 
законодателство вече е било заложено всички регионални и общински планове да бъдат предавани в цифров ГИС 
формат. Данните са съхранявани в локален сървър в Общината и са достъпни през отворената уеб услуга Map-
bender. Те се манипулират през отворената платформа QGIS, но също така се използва и ArcGIS.

В следващ момент Общината на Тирана се свързва с НПО – колектив от млади IT специалисти и им предоставя 
публичните и нечувствителни данни от ГИС платформата с цел те да решат как могат да ги използват. Това 
прераства в сътрудничество, в което тези данни са отразени в международни отворени платформи за ГИС 
данни като Open street maps.

В момента всички планове и регулации на Република Албания се намират на една единствена ГИС платформа8 с 
публичен достъп. В нея могат да бъдат проследявани както възможностите за строителство във всеки един 
град, селища и зона, така и изработените урбанистични документи за всяка статистическа единица. 

4. Планът като система от строги и 
гъвкави правила

Основен дебат за реформата на урбанистичните инструменти е въпросът дали и как се обновява плана на 
града, с каква честота, по какви причини, и с какъв подход? Плановете често са придружени от система от 
правила за регулация и стимулиране на определени политики и процеси. Правилата са строги или „твърди“ в 
определени аспекти и по-”меки” или гъвкави в други – какъв е балансът между тях? Друг важен аспект е как 
се измерва ефективността на плана, какви показатели трябва да бъдат следени, за да може Общинската 
администрация да следи дали и доколко планът изпълнява целите си.  

Планът на Антверпен не променя основните цели и стратегически зони по време на действието си. 
Стратегическите проекти във всяка една от зоните дават възможност за гъвкавост и промени в течение на 
изпълнението им. Едва след 10 години действие в момента тече процес по анализ на позитивните и негативни 
ефекти от плана и преминаване към изготвянето на нов структурен план на града. Може да обобщим, че 
структурната рамка е „твърд“ елемент, докато стратегическите проекти осигуряват гъвкавост на 

7 http://opendata.tirana.al
8 http://planifikimi.gov.al

http://opendata.tirana.al 
http://planifikimi.gov.al/
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изпълнението на плана спрямо конкретните места в града.

През 2009 г. планът на Антверпен заменя закона за регулиране на строителството в града от 1989 г., 
изработвайки нов закон, приет през 2011 г. Новият закон си поставя няколко основни цели: 

Повече място за семейства – градът има пренасищане от апартаменти, а семействата търсят повече 
пространства и градина. Законът защитава съществуващите къщи и частните външни пространства.

Повече зеленина в града – законът задължава инсталацията на зелени покриви, минималното запечатване 
на почвата, максимално запазване на дървета и водни течения.

Функции, качество на живот и гъвкавост – новите функции трябва да са съобразени с капацитета на 
околната среда, за да се постига подходящото смесване на функции и да се избягват негативни ефекти 
върху мобилността. Новите сгради се проектират така, че да имат възможност за смяна на функцията 
(жилище, хотел, бизнес, търговия), без да се разрушава сградата.

Динамичен уличен пейзаж – забрана за строителство на фасади без прозорци, паркинги на партерни етажи 
или задължително остъкляване на част от фасадата с цел улиците да бъдат динамични и по-сигурни.

Качество на архитектурната визия – законът заема позиция за качествената архитектурна визия, 
задължавайки сградите да бъдат в хармония със заобикалящата ги среда както по отношение на визия и 
капацитет, така и културно и исторически. Качественото оценяване на дизайна не е лесна задача, но в този 
случай се стимулират креативни интерпретации на физическата околност на проект.

От друга страна Структурният план е логично продължение на започнал отдавна процес в региона на 
Фландрия, в който „структурното“ планиране заменя плана на стриктно разделени зони. Планът, който 
работи с функционално зониране, има един успех (както и в София) и той е да запази зелените площи. Оттам 
нататък той е неспособен да се справи с проблеми като западащи квартали и жилищни зони. Още през 1970-
те експертите търсят план, който е ориентиран към постоянен процес на планиране и се търси по-гъвкав 
инструмент, за да посрещне нуждите на града. Тогава и се оформя идеята за планиране на два етапа – през 
насочващ инструмент (структурен план) и през задължаващ инструмент (пространствен изпълнителен план, 
RUP), който се изработва само за отделна стратегическа зона. По този начин и се оформя сегашната система, 
в която през големия мащаб (Структурния план) се определят визията за града и приоритетните действия, 
които са по-тясно свързани с политиките за развитие, а от средния мащаб (RUP) се регулира конкретното 
застрояване и качеството на градската среда.

Планът на Прага по своята същност остава по-скоро регулационен план с елементи на стратегическо 
планиране. Основна част от него остава регулацията на развитието, заедно с насочването на частните 
инвестиции към свободните терени в рамките на строителните граници на града. Планът обаче в никакъв 
случай не либерализира намесите в историческите части на града. Прага продължава силната традиция на 
исторически град със силен фокус върху опазването на наследените от Средновековието, Ренесанса и Барока 
градски структури, архитектурното наследство, характера и атмосферата на застроената среда. Въпреки 
това модерното развитие на града му е дало и много други характерни структури – модернистични квартали, 
индустриални зони, структури град-градина, затворени градски блокове от XIX век и т.н. В този смисъл 
планът разрешава и стимулира частично развитието единствено в дадени зони и го забранява в рамките на 
извънградския ландшафт. 

Планът на Прага съчетава „твърди“ и „меки“ регулации в различните свои аспекти. Планът не може да бъде 
променян лесно – процедурата е същата както да се направи нов план. Тази процедура е описана в националния 
закон за устройство на територията и не е предмет на Плана. Промяната изисква дълъг процес на одобряване 
от много комисии и трябва да премине през три гласувания на общинския съвет. Има съкратена процедура, 
която би могла да намали гласуванията в ОС до две, но процесът остава сравнително дълъг. Според авторите 
планът е направен достатъчно гъвкав, че да не изисква промяна в бъдеще.

„Твърдите“ или строги и трудно променими аспекти от плана са следните:

• Черната линия, която разделя урбанизирана от неурбанизирана територия е направена с идеята да не бъде 
променяна в следващите 10-15 години на действие на плана. Абсолютната невъзможност да бъде променена 
строителната граница е трудно да бъде постигната, тъй като Прага административно обединява 
57 селища и те имат своите избрани кметове, но това остава основното намерение на авторите на 
плана. Изключения са възможни, но те остават с характера на изключения и вероятно процедурата ще се 
задейства за общински проекти.

• Непроменима част от плана е мрежата от публични пространства – улици, площади и паркове. Те остават 
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основна структурен скелет на плана и промени в тях не се предвиждат.

• Трудно променима част от плана е показателят за това дали дадена местност е стабилизирана и в нея не 
се предвижда ново строителство (например историческите градски структури), или е възможно да бъде 
трансформирана (например постиндустриалните зони).

• Не могат да бъдат променяни и функционалните зони на всяка местност.

Гъвкавите или по-„меки“ части от плана са следните:

• Реализацията на отделни инвестиционни проекти в повечето случаи изисква единствено данните в Плана. 
Подробен устройствен план или друга усложняваща процедура не би трябвало да бъде нужна.

• Дадена е възможност за промяна на височината на сградите в определени зони, което да компенсира 
невъзможността да се инвестира навсякъде в града.

• Зонирането е разработено единствено с помощта на 4 основни зони – жилищна, промишлена, отдих, 
природна – и те нямат подразделения .

• Основната функционална зона за жилищно строителство позволява всички функции и това я прави особено 
гъвкава. Няма процентни отношения между различни функции (както например в плана на Тирана).

Планът се опитва да намали административната тежест в определени аспекти и градски структури като 
новите зони за развитие, за които градът вече е осигурил инфраструктура, и да запази строгата организация 
на други – а именно да предпази града от прекалено разрастване в покрайнините и да не позволява развитие на 
наследените структури от и преди XX век.

План на Прага (2018) - схема на 4-те основни устройствени зони. Черната пунктирна линия показва границата между 
урбанизирани и неурбанизирани територии. Източник: IPR Praha
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Планът на Тирана има амбицията да работи с различен подход към хората, които засяга. Той цели да бъде 
много гъвкав в едни аспекти и строг в други (Бабоци, 2020). Пример за заложените в плана строги правила 
е линията, отделяща урбанизираната територия от зеления пояс около града. Друг строго определен 
елемент е основната улична мрежа, която не може да бъде променяна – на промяна и проектиране подлежат 
единствено вътрешнокварталните улици. Друг пример за твърд елемент е отношението между плътността 
и височината на строителство (в българския контекст, това е коефициента на интензивност, Кинт). В плана 
на Тирана коефициентът е фиксиран и не е възможно да се промени дори от кмета или отдела по урбанизъм 
на града. Това решение на по-късен етап е променено от правителството на Албания, които са приели, че за 
изключителни случаи на желание за високо застрояване, се изисква събиране на комитет на правителствено 
ниво, който да одобри сграда по-висока от зададеното в плана. Тези ситуации не са изключени, но самият 
процес на одобрение е изграден, така че една висока сграда да бъде изключително трудна за одобрение. 
Имотите, отредени за социалната инфраструктура (училища, болници и т.н.) също са фиксирани в плана и не 
могат да бъдат променяни.

Пример за гъвкави правила в плана е функционалното зониране. Почти цялата урбанизирана територия 
от града е отредена като смесена мултифункционална територия. Въпреки че се дава възможност почти 
навсякъде из града жителите да избират функцията на сградите си, тази основна зона все пак остава със 
задължение в нея жилищната площ да бъде между 50% и 90%. Това значи, че други функции (офиси, търговия 
и т.н.) са позволени в границите 10-50% от имота и това зависи от решението на всеки собственик. Това 
прави жилищната функция основна за целия град, а всички останали допълващи, с идеята да бъде избегнато 
развитието на изцяло монофункционални зони. И обяснението е просто – когато в продължение на 20 години 
смесването на функции се е случвало естествено и безпрепятствено – малки магазинчета, офиси и услуги 
са се настанили на партерните етажи в жилищни сгради – те не могат да бъдат премахнати. Управлението 
на Тирана „харесва“ тази ситуация на естествено смесване на функциите. Планът приема и позволява тази 
намеса на гражданите в градската среда, защото и ефектът би бил по-жизнена градска среда.

Интересен пример за гъвкавост е позволението да се надгради сграда с един или два етажа, без да се променя 
коефициента на интензивност, а с намаляване на плътността (отпечатъка на сграда върху терена). Така се 
адресира проблема с прекаленото запечатване на човешката дейност върху земната повърхност в последните 
десетилетия в Тирана и се стимулират по-големи зелени площи в частните имоти.

Всъщност Общината и управляващите плана много добре осъзнават, че в 90% от случаите собствениците на 

План на Тирана (2018) - На този детайл от плана се вижда “твърдата” улична мрежа в бяло, която също очертава и 56-те 
статистически единици на града. Също така се вижда основните две смесени зони за развитие: кафявата която позволява 
жилищна основна функция, а тръговската и офис функции са допълнителна; лилавата, която работи в същия режим, но 
освен изброените позволява и лека незамърсяваща промишленост. Синята и червената зони са отредени за социална 
инфраструктура. Източник: Bashkia Tiranë
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земя, които искат да строят, винаги ще поискат максималната, височина на сграда, максималната разгъната 
застроена площ и минималните разстояния между сградите. В тази ситуация допълнителните правила имат 
за цел да дадат възможност на собствениците да използват стимули, които ги насочват към изпълнение на 
целите и визиите на плана – през по-малък отпечатък например. 

Промените в плана могат да стават с две процедури – по-кратка и по-дълга. По-кратката е през общинския 
съвет на Тирана, по-дългата е през правителството на Албания. Те не се основават на определени измерими 
идентификатори, а на желания за развитие и строителство в определени имоти. До момента, три години 
откакто планът действа, направените промени са нищожно малки и се основават по-скоро на “грешки” 
и неточности в първоначалния план – места, където е нелогично да е забранено строителството или 
неточности в определени линии. А  генерални промени на плътност, коефициент на интензивност или в 
предназначението на земи, които са в средата на земеделски или зелени зони, са изключени.

5. Планът като процес

В следващите параграфи разглеждаме как се прилага и изпълнява урбанистичния план и чрез какви инструменти 
постига целите си. Въпросът за урбанистичния инструментариум и за палитрата от действия, които 
придружават плана на града – детайлни планове, програми, общинската инвестиционна програма и т.н. – ни 
разкрива връзката на плана с политическата реалност на управлението на града. Интегрираността на плана 
с други нива на планиране и административни ресори на общинския, регионален или държавен апарат е ключов 
фактор за бъдещите успехи на прилагането му.

Прилагането на плана на Антверпен е непрекъснат процес. От една страна, това се случва през работата 
на общинските компании, които се занимават с изработването на детайлни планове за всяка приоритетна 
територия, а, от друга, през непрекъснатата консултация на нови инвестиционни проекти от страна на 
общината.

• Детайлните планове са основен инструмент за постигане на качествена среда през урбанистични 
проекти в среден мащаб. 

• Консултациите на частните проекти се постигат чрез т. нар. Комисия по качеството – среща между 
собственик на земя, който желае да реализира инвестиционен проект, и всички участници от страна на 
администрацията преди внасянето на разрешително за строеж. На тази консултация администрацията, в 
лицето на главния архитект, изяснява какво качество на проекта се търси в зоната на въпросния терен и 
се опитва да насочи проекта в посока приемлива за всички участници.

Изпълнението на плана се извършва основно от няколко общински компании:

• AG Stadsplanning е наследник на създадената през 1993 г. общинска проектантска организация Planningcel. 
Изработва стратегии и детайлни планове, комуникира с много участници в проектите. Осигурява връзката 
между визиите, заложени в плана и конкретните проекти в стратегическите зони за действие.

• Stadsontwikkeling – Urban development – отговаря за изработането на Структурния план, но и за издаване 
на разрешителни за строеж, за проектно управление на всички стратегически проекти за публични и зелени 
пространства, проекти за устойчива мобилност и енергийна ефективност, заложени в Структурния план 
на Антверпен.

• AG VESPA – отговаря за набиране на фондове за изпълнението на общински проекти, както и за 
разработване на проекти за качествени жилища върху общински и изоставени имоти.

• Stadsbouwmeester – главният архитект на Антверпен, който няма задължение да одобрява формално 
инвестиционни проекти (както в българския контекст), но отговаря за наблюдение на качеството на всеки 
по-голям проект чрез система от формални срещи (споменатата вече Комисия по качеството) между 
всички засегнати участници.

Както вече споменахме, за изпълнението на плана са мобилизирани и усилията на други компании с публично 
участие, които притежават терени с потенциал за реализация на публични пространства.
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Структурен план на Антверпен (2009) -- структура за действие и прилагане на плана. Източник: Stad Antwerpen

Антверпен, парк Spoor Noord, изпълнен като един от стратегическите проекти към Структурния план. Източник: Stad Ant-
werpen, AG Vespa, Bart Gosselin

Структурният план включва проектите, заложени в интегрирания план на Антверпен и съответните 
европейски фондове. Също така, преди 2009 г.  Антверпен е натрупал голям брой проекти, които са били 
частично „замразени“ – основно проекти за бъдещето на речните кейове, проектите Stad aan de Stroom, 
датиращи от 1990-те. Структурният план прави усилие да ги обедини, съживи и организира в синергично 
взаимодействие, набирайки политическа воля за реализирането им. По този начин разпокъсани дотогава усилия 
за постигане на качествена градска среда се обединяват в единна стратегия за града.

Структурният план довежда след себе си много реализирани стратегически проекти като Nieuw Zuid и Het 
Eilandje, както и други в процес на реализация като Groene Singel.  Две основни реализации обаче могат да бъдат 
споменати като успешен резултат от стратегическите усилия на Структурния план на Антверпен и това са 
паркът Spoor Noord и площадът Theaterplein.

Spoor Noord е реализиран проект за парк на мястото на изоставено железопътно депо близо до самия център на 
града на територия от 18 ха. Стратегията на града е да предостави на железопътната компания терен от 6 ха 
в северната част на парка за реализиране на висока жилищна плътност и така да изплати реализацията на парка. 
Spoor Noord успява да се превърне в публично пространство от общоградско значение, което споява околните 
квартали, разделени от тежки инфраструктурни бариери – жп линии, околовръстна магистрала, канали. 
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Theaterplein е проект за площад пред театъра в самия център на града. Голямото пространство дотогава няма 
определен характер и е някак отблъскващо с липсата на човешки мащаб. Проектът разделя площада на четири 
зони с различна атмосфера и покрива зоната до театъра, където се провежда седмичен пазар, със стъклена 
козирка, висока 23 метра. Пространството става измеримо и свързва площада с театъра.
Структурният план на Антверпен остава пространствен план по своята същност и екологичните и социални 
ефекти върху града са засегнати в по-малка степен. Въпреки това ефектите на плана върху екологията и 
устойчивостта в социален план трябва да бъдат изследвани в дълбочина в бъдеще през по-широко гражданско 

участие, от една страна, и по-добра 
специализация на града в тези две сфери, 
от друга. (Secchi, Viganò, 2009)

Както вече отбелязахме, основната 
териториална единица на плана на 
Прага е местността (lokality). За 
всяка местност, която подлежи на 
бъдещо развитие (т.е. е маркирана 
като трансформация) трябва да бъде 
изработен подробен устройствен 
план, който да регулира качеството на 
градската среда, подобно на българския 
ПУП. Въпреки това подробните планове 
не са задължителни, за да се пристъпи 
към инвестиционен проект и за по-малки 
проекти, това е улесняваща процедура.

Планът на Прага няма пряка връзка 
с инвестиционни програми. Планът 
предвижда развитие единствено 
в зони, където техническата и 

транспортната инфраструктура е вече изградена. Също така планът няма връзка с фондове (както примерно 
в плана на Тирана), които биха осигурявали бъдещо инфраструктурно развитие или закупуване на терени за 
социална инфраструктура. Планът залага единствено проценти от местностите, които да бъдат отредени 
за социална инфраструктура. Решение на общинските власти е дали, кога и как тази социална инфраструктура 
да бъде реализирана, но тези реализации не са предмет на плана.
Планът също така поставя ясни териториални приоритети на развитие в регионален мащаб, които засягат 
основно проекти за мобилност. Това са и стратегическите проекти за града – разширения на линиите на 
метрото, нови булеварди, нови мостове над реката, приоритетни зони за озеленяване. Тези приоритетни 
стратегически проекти са урбанистичните намеси в среден мащаб, които изпълняват плана

Тези характеристики на плана на Прага и отношенията му са подобни на това, което наблюдаваме и в 
ОУП на София. Разликата е, че планът на Прага от 1999 г. предполагат много тежки и траещи 5-10 години 
разрешителни процедури, за всеки инвестиционен проект. Това довежда до много слаб инвестиционен натиск 
(а в някои зони дори мораториум) в последните 20 години, което е дало на Общинската администрация времето 
и възможността постепенно да подобрява инфраструктурата и сградния фонд. Амбицията на новия план е да 
отключи частните инвестиции, но 
единствено на местата където Прага 
може да си позволи да предостави 
социална, техническа и транспортна 
инфраструктура. Това поставя 
Прага в позицията да предвижда 
инвестициите и да не изостава от 
обезпечаването на новите квартали.

Планът на Прага съчетава система от 
стратегически проектни територии. 
Част от тези територии се очаква 
да бъдат развити от частните 
инвеститори и притежателите 
на терени в тях. а друга част са 
публичните проекти, които засягат 
основно публичните пространства, 
зелената и синята системи, както и 
развитието на устойчива мобилност 
на града.

План на Прага (2018) - карта на стратегическите регионални проекти. Източник: IPR Praha

Антверпен, площада Theterplein, изпълнен като един от стратегическите проекти 
към Структурния план. Източник: Stad Antwerpen
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Тези характеристики на плана на Прага и отношенията му са подобни на това, което наблюдаваме и в 
ОУП на София. Разликата е, че планът на Прага от 1999 г. предполагат много тежки и траещи 5-10 години 
разрешителни процедури, за всеки инвестиционен проект. Това довежда до много слаб инвестиционен натиск 
(а в някои зони дори мораториум) в последните 20 години, което е дало на Общинската администрация времето 
и възможността постепенно да подобрява инфраструктурата и сградния фонд. Амбицията на новия план е да 
отключи частните инвестиции, но единствено на местата където Прага може да си позволи да предостави 
социална, техническа и транспортна инфраструктура. Това поставя Прага в позицията да предвижда 
инвестициите и да не изостава от обезпечаването на новите квартали.

Планът на Прага съчетава система от стратегически проектни територии. Част от тези територии се 
очаква да бъдат развити от частните инвеститори и притежателите на терени в тях. а друга част са 
публичните проекти, които засягат основно публичните пространства, зелената и синята системи, както и 
развитието на устойчива мобилност на града.

В случая на Тирана ключова роля играят подробните устройствени планове. Територията на града е разделена 
на 562 статистически териториални единици или квартали. В рамките на всеки един от тях трябва да бъде 
разработен подробен план в две фази. Всеки план би трябвало да бъде платформа за обсъждане, договаряне 
и създаване на качествена градска среда и реализиране на възможните инвестиции. Обикновено тези 
планове служат, за да бъдат регулирани имотни граници, отстояния между сгради, публични пространства, 
мобилност на квартално ниво. Във всеки план се преплитат и трите основни водещи линии на плана – визията, 
стратегическите действия и стратегическите проекти. Всеки един подробен план трябва да вземе предвид 
основните пътни артерии, които остават непроменени и фиксирани в общия урбанистичния план.  

За да бъдат инжектирани инвестиции в новите проекти, благоустройството на публичното пространство 
и инфраструктурата на града, на всяко разрешително за строеж е наложена т. нар. инфраструктурна такса. 
Тя присъства и преди плана, но с приемането му е увеличена в рамките на 4-8% от пазарната стойност на 
проекта, давайки гъвкавост на районните администрации да вземат самостоятелно решение за точната 
ставка. Таксата се удвоява за търговски площи в спекулативни проекти и се намалява с 30% за подземни 
паркинги. Покачването на тази инфраструктурна такса е около 10 пъти спрямо периода преди и през 2019 
г. - така постъпленията от таксите за новото строителство формира 49% от общинския бюджет. Този 
феномен, разбира се, не може да бъде разгледан безкритично, тъй като при евентуална криза и спиране на 
строителството, общината би останала без половината си бюджет. От друга страна именно такова 
покачване на таксите дава възможност на града да инвестира в публични пространства и да премине към 
изпълнение на стратегическите проекти, заложени в плана. 

Общината разработва няколко инструмента за стимулиране на различни решения за отчуждаване на земя и 
обезщетяване на собствениците. Целта е собствениците да имат различни възможности, когато теренът 
им е част от стратегически проект на общината и им предстои отчуждаването на земя:

• Трансфериране на право на строеж с определен Кинт в рамките на подробен устройствен план. Това 
значи, че ако в един частен имот не се предвижда строителство, защото ще бъде например публично 
пространство, или е част от някой от общинските стратегически проекти, то позволената разгънатата 
застроена площ (РЗП) може да бъде пренесена върху съседна сграда на същия собственик, но при спазване 
правилата за отстояния между сградите.

• Бонус за постигната плътност – ако собственикът желае да включи в сградата си социална 
инфраструктура (която е отредена например в съседен имот), той може да го направи печелейки повече 
разгъната застроена площ.

• Отчуждаване с компенсация – в зони, разрушени от земетресения например, общината може да отчужди 
имот, да го застрои и собственикът да получи имот в бъдещия проект на същата стойност и да му бъде 
поет наема във времето на строителство.

• Задължително дялово участие в строителство – ако собственик притежава земя в зона на стратегически 
общински нежилищен проект, общината отчуждава земята му, а той получава дялово участие в проекта, 
което може да продава или за което да получава дивиденти, след като проектът е изграден.

Електронното внасяне и разглеждане на разрешителни за строеж в Тирана, но и вече в цялата страна, е 
реформа свързана с изработването на плана. Електронната система включва портала с ГИС данни, но и ясно 
описание на цялата процедура по издаване на разрешителни. Процедурата, траеща около 60 дни и развиваща се 
в 7 стъпки, изисква динамичен диалог между администрацията и желаещите да строят собственици на земя. 
Електронната система е позволила на администрацията да разглежда по 40 разрешителни на ден, включително 
и такива за ремонтни работи. Процесът е станал много по-предвидим и прозрачен за двете страни и за 
гражданите като цяло.
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6. Публичност на плана

В тази последна част разглеждаме процедурите за въвличане на обществото при създаването и мониторинга 
на плана: дали планът е обект на дискусии; възможно ли е да се обжалва и кой би могъл да го прави; има ли 
информационни кампании и как са организирани те. Също така засягаме темата за достъпността на плана за 
гражданите чрез използването на експертен език и графично изобразяване. Дебатът за гражданското участие 
се отваря още със стълбицата на Арнщайн (Arnstein’s ladder, 1969), която маркира възможните степени на 
гражданско участие в планирането – от манипулиране и чисто информиране до пълен граждански контрол над 
бюджетите.

При изработването на Структурния план на Антверпен е търсен контакт по-скоро с основни бизнес сектори, 
за да бъдат установени техните визии и желания. Водени са интензивни дискусии с различните общински и 
регионални администрации, които са довели и до политическа подкрепа. Организирано е публично изслушване и 
изложба, където жителите на града да открият потенциалите на местата, с които планът се занимава.
Извън тези акции, планът в самото начало остава неразбран. Планът,  на който градът е изобразен в 
бяло и само стратегическите зони са оцветени, буди въпроса дали по-голямата част от града не е зона, в 
която планът няма да се намесва и те остават забравени. В такъв момент се появява необходимостта от 
изключително много активност от страна на администрацията, която да обяснява, че планът освен от 
стратегически зони на намеса се състои и от правила за целия град. В по-късен етап голяма роля са изиграли 
визуалните материали към всеки стратегически проект, които са били достатъчно убедителни. Не това е 
случаят със седемте визии на Стратегическия план, които често са били забравяни и е трябвало непрестанно 
да се напомнят и обясняват (Secchi; Viganò, 2009).

Структурния план е дал възможност да бъде обжалван от всички жители на града като в 3-месечния срок през 
2006 г. са получени 1’475 жалби, на които е отговорено персонално и съответните промени в плана са били 
направени. 

Действащият план на Прага от 1999 г. използва предимно експертен език, а за да бъде консултиран трябва да 
бъде разгледана както основната карта, така и останалите към 40 допълнителни картови документа. Това 
прави плана трудно разбираем и подлежащ на най-различни интерпретации. Новият план от 2018 г. се опитва 
да промени това като поставя всичко на една значително опростена карта в мащаб 1:10 000, която дава 
цялата информация. Планът може да бъде консултиран и през отделен документ, подготвен за всяка отделна 
местност (от общо 700) с ясно описани всички параметри на възможното развитие и административната 
защита. Езикът, използван за текстовете в плана, е с популярен изказ, който да бъде разбиран от всеки 
жител на града. Както е известно, урбанизмът на XX век в много контексти успява да обвие в мистерията на 
строго експертния език всички бюрократични процедури свързани с развитието на града и територията. 
Използването на изчистен от експертен жаргон популярен език и ясното графично изобразяване в 
урбанистичните планове са в отговор на отчуждеността на гражданите от администрацията.

Планът на Прага и съдържанието му могат да бъдат коментирани и обжалвани от всички жители на града в 
рамките на две кампании. Процесът, заложен в закона отнема няколко години, защото е пригоден за по-малки 
населени места. Първата кампания е насочена по-скоро към институции и има за цел да събере коментари 
за това дали планът съблюдава “обществения интерес”. Втората кампания е насочена към коментари от 
жителите на града. Тези коментари и обжалвания имат юридическа тежест и трябва да бъдат разгледани от 
авторите на плана. В последната кампания тежестта на коментарите на всички собственици е по-голяма и 
коментарите трябва да бъдат взети предвид. Авторите на плана трябва да се съобразят и променят плана 
спрямо коментарите на всички институции, но трябва единствено да отговорят на въпросите на всички 
жители без непременно да променят плана.  Планът до момента след официалното му представяне и преди 
приемането му е коментиран от повече от 40’000 жители и организации, а отговорите не са в компетенциите 
на Института за планиране, а на друг отдел в Общината.

Обжалване на плана е възможно след приемането му от Общинския съвет като всеки има право да обжалва плана 
съда.

Информационните кампании и обсъждането на Плана се случва и на събития, организирани от експерти по 
комуникация. По мнение на авторите на плана, събития, водени единствено от комуникатори не постигат 
ефективна информираност. Комплексните процеси, които засяга един урбанистичен план и особено факта, че 
това е документ, който се разпорежда със собствеността на жителите на града, прави всяка комуникация 
изключително трудна. Подобен информативен разговор с широката публика е по-добре да бъде воден от 
експерти, но дори и те признават, че за момента липсват ефективни и работещи инструменти за това. (Дейл, 
2020).
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Планът на Тирана е представян три пъти на големи събития. Отделно от това всички проектни идеи за 
зониране и допълнителни правила и стимули са обсъждани на повече от сто срещи по кварталите из целия град, 
както и със засегнатите сектори, преди да бъдат приети. 

Планът може да бъде обжалван в съда единствено след като бъде завършена процедура по одобряването 
му – през кмета, Общинския съвет на Тирана и Министерския съвет на Албания. В този случай може да бъде 
обжалвана единствено законността на процедурата, а не съдържанието на самия план. Съдебни жалби по 
съдържанието на плана не е имало, защото законът задължава Общината на Тирана да взима решения за 
развитието на града, каквото и тя прави чрез изготвянето на плана (Бабоци, 2020).

Графичните изображения към плана очертават основните намерения и действия, които планът предвижда. 
Всеки един от 13-те проекта е илюстриран с едно изображение по достъпен начин, така че всеки да може да си 
представи измеренията и намеренията им. Тези изображения успяват да привлекат и много медиен интерес, 
циркулирайки из много онлайн платформи за архитектура и урбанизъм, давайки пример как би могъл да бъде 
представян сложен документ като урбанистичния план. Планът на Тирана e сравнително широко отразен в 
много международни медии за архитектура и дизайн като Archdaily, но и в световни медии като The Guardian и 
The Independent.

Заключение и дискусия

Разгледаните три плана на Антверпен, Прага и Тирана са един малък епизод от урбанистичните практики по 
света. Наблюдаваме появата на нова градска култура на планиране с фокус по-далеч от единственото желание 
да бъде подновен действащия план на града (Busquets, 2011). Плановете търсят и дават нов различен отговор 
на въпроса „Как се прави план на града?“. А нуждата от такъв отговор се усеща на много места из Европа и по 
света. Общинските администрации поемат пътя към реформа на функционалното планиране от XX век. Търсят 
се нови форми на стратегическо планиране, които установяват връзката между плана и проекта, между визия 
и конкретното урбанистичното действие. Примери, освен разгледаните, са и процесите в Барселона или 
Брюксел от последните 5 години. Всички тези градове, целящи реформа на съществуващите урбанистични 
инструменти, разкриват важността на процеса на дебат, и анализ на действието на плана на града. 
Проектирането на урбанистични визии, които впоследствие да бъдат реализирани чрез действия в средния 
мащаб на урбанистичния проект е опит за конкретно прилагане на плановете, което да бъде подобрение на 
качеството на живот и градската среда за всички.

Сравнението на целите на урбанистичните планове на Антверпен, Прага и Тирана разкрива амбицията за ясно 
комуникиране на малко на брой, но отворени за интерпретация и действие приоритетни цели. Плановете не 
се опитват да разрешат всеки проблем в града, а поставят ясни приоритети и визии, които имат съвсем 
конкретни териториални измерения. Това разбира се е свързано с реалността, в която амбициите на даден 
град винаги са свързани с вместване в ограничен бюджет и определен времеви хоризонт. Ограниченият 
бюджет налага приоритетно действие в дадени посоки, които биха решили единствено основните проблеми на 
града, но адресирайки всички негови амбиции. 

Наблюдаваме няколко основни цели, които присъстват и в трите плана. Основно засегната е темата за 
уплътняване на градската структури, където е възможно и ограничаването на разрастване на градовете в 
околния ландшафт. Едновременно с това всеки град се опитва да сложи ясни правила и да не допуска високи 
сгради навсякъде в града. Във всички планове (особено в плана на Тирана) присъства темата за устойчиво и 
екологично развитие на града, запазване на води, чист въздух и биоразнообразие, следвайки принципите на 
ландшафтния урбанизъм за планиране на града около природните структури и явления (Waldheim, 2016). Темата 
за устойчивата мобилност, която освобождава градовете от автомобилната зависимост и се опитва да 
засили ролята на пешеходството, градския транспорт и велосипеда, е основен елемент от всички стратегии. 
Много важен нов аспект от всеки от трите плана е амбицията да излезе от обичайния си мащаб и да се занимае 
активно с качеството на публичните пространства – проблем, широко засегнат от градските изследванията 
в последните десетилетия. Всеки от трите града залага на запазване на съществуващи и ценни градски 
структури – било то характерна градска форма, индустриално или архитектурно наследство. Тирана е 
единствен от трите града, който обръща особено внимание на социалното включване в заложените цели, 
въпреки че подобни проблеми се появяват в анализите и на Антверпен.

Проблемите, които почти не виждаме засегнати измежду целите на плановете, са инвестициите в социални 
жилища и в социална инфраструктура. Действията в тези сфери  все по-често остават извън амбициите 
на градската политика и са поети от частните участници в процесите на градското развитие. Единствено 
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Тирана прави крачки в подобна посока през широка мрежа от училищни и граждански центрове.

Наблюденията върху структурата на плановете и в трите анализирани примера са разделени на три основни 
теми – формулирани визии (цели), регулации, урбанистични действия. В случая на Прага на регулациите 
е отделено повече внимание, (планът остава предимно регулационен), а урбанистичните действия или 
конкретни проекти не са разработени в такава дълбочина (както в Тирана и Антверпен) – зададени са 
приоритетни териториални действия и проекти, но планът не се занимава директно с тяхното финансиране, 
управление или изпълнение. В случаите на Тирана и Антверпен стратегическите проекти и тяхното 
реализиране заемат основно място. В случая на Тирана функционалното зониране също е включено в плана, 
докато в Антверпен зонирането е предмет на отделен план.

Използването на статистически и географски данни и обединяването им в единна система, която да се ползва 
на общинско и национално ниво, са ключови за действието на плановете, за наблюдението на действието им, 
за изготвянето на бъдещи политики. Логично и в трите случая на Антверпен, Прага и Тирана, е че отделите, 
които изготвят плановете, се занимават и със събирането и обработката на ГИС данни. Единствено в 
Тирана на по-късен етап отделът е преместен на пряко подчинение на кмета. Основни проблеми  трудността 
в комуникацията между различните отдели и институции, които трябва да предоставят данни, както 
и синхронизирането на протоколите и форматите на данни, за да могат те да изпълняват целите си. 
Изготвянето на система, която се обновява автоматично, обработва и публикува данни отнема много години, 
процесът е в различна степен напреднал в трите града.

Темите за баланса между строги и гъвкави правила, както и за обновяването на плана, разкриват различни 
политики в различните градове. И в трите примера обновяването и промяната на плана е дълга процедура с 
идеята планът, веднъж одобрен, да бъде променен едва след 10-годишен период. Именно заради това плановете 
съдържат по-строги „твърди“ и по-гъвкави „меки“ правила, които да позволяват силна защита на определени 
части от застроената среда и свобода в други аспекти. Общите наблюдения разкриват, че строго са 
защитени публичните и зелени пространства и територии, които често биват приватизирани и разрушавани 
от частни инвестиции. Балансът е в гъвкавостта и възможността на модериран избор в рамките на 
частните инвестиции и функциите им.

Основният акцент на строгите правила и в трите плана е върху запазването на структурите и качеството 
на градските публични пространства (което включва и градските паркове и градини), на околоградския 
ландшафт и биоразнообразието. Регламентите за тяхната защита са безкомпромисни и не позволяват 
промени и в трите случая. В случаите на Прага и Тирана строителната граница на урбанизираната територия 
на града също е строго определена и не подлежи на промени, тоест намалява се изключително много 
възможността за разширение на града. Височините на сградите в тези два града също са строго определени, 
но позволяват минимална гъвкавост. Също така, и в Тирана, и в Прага терените за социална инфраструктура 
са строго определени и не подлежат на промяна. В Прага в териториите без общински имоти, са зададени 
процентни съотношения за социална инфраструктура.

По-гъвкавите правила са свързани с функционалното зониране на територията – и в трите плана е дадена 
сравнително голяма свобода при избора на функциите, заложени в един инвестиционен проект. И в трите 
плана основното функционално разделение е между жилищна и промишлена функции. Жилищната позволява 
всички функции (жилищна, търговска, офиси), единствено в Тирана тя има гъвкаво процентно определяне 
на възможните функции, насърчаващо смесени функции. В Антверпен, зонирането, строителните граници 
и височината на сградите не са предмет на плана и са по-гъвкави поради наличието на т.нар. Комисия по 
качеството (на архитектурата и урбанистичната форма), с председател главния архитект на града, която 
дава мнение и зелена светлина на всеки по-голям проект. Тази комисия съответно има право да насочва 
проекти в посоките, целите и визиите на плана. 

Изпълнението на плана е институционализирано по различни начини в трите плана и това произтича от 
това дали планът е повече регулационен (Прага) или разчита в по-голяма степен на стратегическото 
действие урбанистичния проект (Антверпен и Тирана). Планът на Прага набелязва приоритетни действия, 
но поради факта, че общината не притежава достатъчно имоти в града, действието ѝ се фокусира върху 
публичните пространства и мобилността, а другите стратегически зони развитие са оставени на частната 
инициатива. Антверпен също страда от липса на общински терени, но това се компенсира от големи екипи 
в общинските компании, които са заети с управление на стратегическите проекти и договарянето на 
параметрите и качеството им с много местни частни участници. Тирана отива по-далеч в опита да реализира 
стратегическите си проекти, през инструменти за договаряне и отчуждаване на частни имоти, както и за 
включване на частни инвеститори в стратегическите проекти. В плана на Тирана е заложено десетократно 
увеличение на инфраструктурната такса, която се плаща за разрешителното на всеки частен инвестиционен 
проект. Това позволява значително покачване на общинския бюджет (49% от приходната част на бюджета 
на общината е съставен от инфраструктурната такса) с цел да бъдат набрани средства за изпълнение 
на стратегическите проекти. Тирана и Антверпен залагат на палитра от стратегически урбанистични 
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проекти подробните устройствени планове, като инструмент за изпълнение на стратегическите си цели в 
средния мащаб. ГИС системите на Тирана и Антверпен имат възможност за следене в реално време еволюцията 
на застроената среда и отчитат с какви параметри се развива града. Поради сравнително забавените 
процедури за инвестиционни проекти в Прага (5-10 години за издаване на разрешително), такава система не 
е разработена и наблюдението се извършва в по-големи периоди от време. Антверпен изследва ефектите от 
действието Структурния план върху града и жителите му едва в този момент, 10 години след приемането му. 
Освен непрекъснатото следене и анализиране на потоци от данните, плановете на Тирана и Антверпен нямат 
системи за наблюдение на целите си.

Авторите и в трите разглеждани контекста разкриват комуникацията на плана като една от най-трудните 
задачи. Разговорът с широката публика относно документа, който се разпорежда с чуждата частна 
собственост, винаги е труден (Дейл, 2020). Всеки един план предвижда под една или друга форма големи 
събития, които информират или въвличат гражданите в някаква форма на дебат относно плановете. И в 
трите града това се случва през големи събития за представяне на плана в определени фази, но също и през 
дебати с фокус групи на квартално ниво. Във всеки от случаите плановете могат да бъдат правно оспорвани 
от гражданите, но в Тирана може да бъде обжалвана само законността на процедурата, не и съдържанието на 
плана.

Трите разгледани урбанистични плана не си позволяват експерименти в опита си да преразгледат 
политикономическите отношения между гражданите и градското пространство. Те обаче дават на 
гражданите си радикално нови възможности за дефиниране на общи блага през градските пространства. Трите 
плана поставят няколко важни въпроса за бъдеща дискусия.

Каква би била ролята на държавната и общински администрации в градското развитие? Остават ли те 
единствено наблюдатели, регулиращи и улесняващи частната инициатива, или могат да се върнат на 
полето на активното развитие на градската среда чрез стратегически проекти за социална и транспортна 
инфраструктура, както и публични пространства? Могат ли градовете все още да бъдат силни и активни 
участници в градското развитие с политики, фокусирани в общи блага като предоставянето на  природна 
среда, публичното пространство и социалната и техническа инфраструктура равно на всички свои жители? 
Доколко може и трябва да бъде освободена частната инициатива в полето на градското развитие? 
Територията може ли да служи единствено за печалба и спекулация с недвижимо имущество или тя има по-
важна роля да предоставя блага на всички граждани? Има ли пространство за договаряне на политически визии 
за общи блага в частните инвестиционни проекти?

Предстои да разберем дали урбанистичният план, и в частност ОУП, ще успее да зададе нова култура на 
планиране, която предполага различна комуникация, договаряне и сближаване на граждани, администрация 
и участници в полето на градското развитие. Има все по-голяма нужда от урбанистични планове, които 
предоставят платформа за предефиниране на общото благо в градското пространство, върху което да има 
консенсус и съгласувано действие в посока на реализирането му.
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