
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БАНИ’2019 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BASA'2019 

 

 

 

 

 

 

УСТРОЙСТВЕНИ ПРИОРИТЕТИ ПРИ БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО НА 

МАЛКИЯ ГРАД В БЪЛГАРИЯ. НА ПРИМЕРА НА ГРАДОВЕТЕ 

КЮСТЕНДИЛ, САМОКОВ, КОСТИНБРОД, ДОЛНА БАНЯ И ДР. 

 

Димитър Власарев1, Пламен Пеев2 

 

ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София 

 

 

SPATIAL AND TERRITORIAL PLANNING PRIORITIES IN THE 

DEVELOPMENT OF SMALL TOWNS IN BULGARIA. UPON THE 

EXAMPLE OF TOWNS LIKE KYUSTENDIL, SAMOKOV, KOSTINBROD, 

DOLNA BANYA, ETC. 

 

Dimitar Vlasarev, Plamen Peev 

 

University of Structural Engineering and Architecture: VSU “Lyuben Karavelov”, 

Sofia 

 

 

Abstract: At the present stage of economic development in our country many 

different business interests have come about, as they quite often give rise to a conflict 

in the development and the planning of the central urban parts of a small town, 

which is also related to the general vision of its development and the policy pursued 

by the local authorities. The issues concerning planning regarding the improvement 

and renovation of the central urban parts including their cultural and historical 

heritage is determined by the complex relationships incurred by the different status 

of the property ownership, the cultural monuments in these parts, and the various 

personal desires stated by the owners concerning their function in the future. The 

paper examines available possibilities of an exemplary renewal of a so called 

Central Town Area  related to the general conditions and policy of the European 

requirements on this matter, as well as the willingness and intended policy of the 

local government with concern for improvement of the living conditions and qualities 

of the central parts of these cities. With regards to the European forums having been 

held, as well as to the Leipzig Charter for Sustainable European Cities drawn up in 

2007, and the 2010 Toledo Declaration on the Development of Small and Large 

Cities, the actuality of the topic may be deemed relevant. 
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1. Въведение  

На съвременния етап на стопанско развитие в страната настъпиха много и 

различни бизнес интереси, които доста често пораждат конфликт в развитието и 

планирането на централните градски части на малкия град, свързано с общата визия 

на развитието им и провежданата политика от органите на местната власт. 

Проблемите и решаването им в устройствен аспект на благоустрояването и 

обновяването на централните градски части се обуславя от сложните 

взаимоотношения , породени от видовете собственост на имотите на тези територии 

и посоченото многообразие от желания на собствениците за тяхното предназначение 

в бъдеще. Видно от нормативните документи в центровете на малките градове са 

съсредоточени почти всички видове дейности на комплексното обществено 

обслужване, терените за рекреация, съществуват паметници на културно- 

историческото наследство, които са с повсеместен характер. От тук произлиза и 

конфликтът на разнородни интереси, породени от статута на частната собственост 

върху недвижимите имоти от центровете на градовете в желанието на бизнеса за 

честа промяна на предназначението на същите и не в редки случаи на намеса в 

статута на защитени паметници на културата. В устройствен аспект централните 

части на малкия град са богати на публични пространства, често оформяни в 

различни етапи на обществено развитие, понякога без връзка помежду си по 

отношение на мащаб, градски дизайн, зелена система и благоустрояване. 

Обект на изследване са централните градски части на малкия град с предмет 

проблематика и устройствени мерки при благоустрояването им. Целта на 

изследването е да се създаде теоретичен модел, който да реши въпросите, свързани с 

обновяването, реконструкцията и благоустрояването на публичните пространства от 

тези градски центрове, както и решаване на проблемите с паметниците на културно- 

историческото наследство и зелената система. Обхватът на изследването обхваща 

някои стари градове на страната като гр. Кюстендил и гр. Самоков, както и по- нови, 

гравитиращи край столицата – гр. Костинброд, гр. Божурище и гр. Долна баня.  

Като задачи за решаване в изследването стоят публични пешеходни 

пространства, площадът на малкия град, комуникационни проблеми, достъп до 

сградите на общественото обслужване, културно- историческо наследство и връзка с 

историческата памет и ролята на зелената система при благоустрояването им. При 

решаването на задачите да се създаде оценъчен модел за подобряване жизнената 

среда на населението от малкия град, както и постигане на градската идентичност.  

 

2. Град Кюстендил 

а)       б) 

Фиг.1 - Примерно обемно- устройствено проучване с ръководител доц. д-р арх. 

Власарев по научно- изследователски проект на ВСУ „Любен Каравелов“ на 
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централната градска част на гр. Кюстендил. а) изглед към културно- исторически 

паметник „Дервиш баня“ от 16-ти век; б) обемно проучване на пространствата около 

„Дервиш“ баня с възможно експониране на археологията от Древна Пауталия – 

крепостната стена; 

 

Целта на обемно- устройственото проучване, показано на фиг.1, е да се създаде 

пространствена рамка, оформяща кръглия площад на Дервиш баня, възможност за 

експониране археологията- крепостната стена на древна Пауталия и интегриране на 

пространствата с зелената площ на градината пред художествената галерия, както и 

възможност експониране на част раннохристиянски базилики.  

а)       б)  

Фиг. 2- Примерно обемно- устройствено проучване с ръководител доц. д-р арх. 

Власарев по научно- изследователски проект на ВСУ „Любен Каравелов“. а) Изглед 

от културно- историческия паметник „Фатих Мехмед“ джамия; б) Обемно проучване 

на пространствата по бул. „Цар Освободител“ и „Фатих Мехмед“ джамия, богати на 

културно- исторически паметници.  

 

Целта на проучването, показано на фиг.2, е да се създаде оптимално 

устройствено решение на пространството около „Фатих Мехмед“ джамия, касаещо 

изграждане на нова пешеходна зона по бул. „Цар Освободител“ и ново решение на 

зелените площи и прилежаща зеленина към културно- историческия паметник – 

„Фатих Мехмед“ джамия. Търсено е запазване мястото на сергийния пазар, като са 

отредени нови площи за поставяеми обекти и освобождаване на съществуващите 

около летния театър. Създадена е възможност за експониране на археологията като 

подземен урбанизъм под съществуващия площад на градския пазар. 

 

3. Град Самоков 

   а)       б)  
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Фиг. 3 - Примерно обемно- устройствено проучване с ръководител доц. д-р арх. 

Власарев по научно- изследователски проект на ВСУ „Любен Каравелов“ (9/2019г.), 

показващо съществуващото положение на рамката на централния градски площад на 

гр. Самоков, сградата на общинската администрация, сградата на бившата община и 

банка ДСК, както и триъгълния площад с „Голямата чешма“. а) сателитна снимка; б) 

обемно проучване на площада и градската градина от ЦГЧ на гр. Самоков; 

 

Проектопредложението на обновяването на посочените площадни 

пространства включва подмяна на настилката, оформяне на нови зелени ивици с 

подчертаване на пешеходната ос по улица „Цар Борис III“, богата на културно- 

исторически паметници от българското възраждане.  

а)       б)  

Фиг. 4 - Примерно обемно- устройствено проучване с ръководител доц. д-р арх. 

Власарев по научно- изследователски проект на ВСУ „Любен Каравелов“. а) 

сателитна снимка; б) обемно проучване на застрояването на старите търговски улици 

(„Житна чаршия“) от центъра на града; 

 

На фиг.4 е показано изграждане на нова пешеходна зона на мястото на 

сергийния общински пазар, оформяне на пространството улиците от старата част от 

центъра на града, включваща „Житна чаршия“ и прилежащите пешеходни улици. 

Създаване на акценти на кръстовището пред жилищна сграда- паметник на 

архитектурното културно наследство. Обновяването тази стара градска част от 

центъра на Самоков предвижда застрояване с максимална плътност 100 на сто и 

височина на сградите от 10м, включваща надстрояване и престрояване със  запазване 

характера и историческия облик на сградите. Тази част интерпретира някогашните 

дюкяни, обновени като малки търговски обекти, бутици, ателиета и обекти на 

общественото хранене в партерните части от застройката. 

а)       б) 
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Фиг. 5 - Примерно обемно- устройствено проучване с ръководител доц. д-р арх. 

Власарев по научно- изследователски проект на ВСУ „Любен Каравелов“, 2019г. по 

улица „Търговска“, гр. Самоков. а) изглед на културно- исторически обекти по ул. 

„Търговска“; б) оформяне на пространствената рамка на двата площада, триъгълен с 

„Голямата чешма“ и площада пред общината; 

 

Целта на проучването, показано на фиг.5, е създаването на нова пешеходна 

зона по ул. „Търговска“, включваща пространствата около „Байракли“ джамия, 

„чешмата с обицата“ и триъгълния площад към нея. Пространството около 

читалището, паметник на архитектурното културно наследство, също се обновява 

като  пешеходна зона. Запазена е формата на градския площад пред Общината. 

Градската градина, като зелени площи, обвързва сполучливо в композиционно 

единство паметниците на културата, „Байракли“ джамия, читалище, музей и 

„Голямата чешма“, като алейна мрежа, материала на настилките, както и удачно 

решение на денивелацията на двете нива от градската градина. Възможно е и 

експониране на бившата часовникова кула на града като втори акцент към рамката 

на триъгълния площад с „Голямата чешма“, по съществуващи архивни данни за 

местоположение и архитектурен образ. 

а)       б) 

Фиг. 6 – Реализация на обновяване на градската градина с подчертаване на 

единството на настилката, иглолистната растителност и паметниците на културно- 

историческото наследство – „Байракли“ джамия-  гр. Самоков. Настилката е с 

материал, подчертаващ местния ландшафт. а) изглед към „Байракли“ джамия; б) 

изглед към алейната мрежа;  

 

4. Град Костинброд 

а)       б) 

Фиг.7 – Възможни рекреационни и туристически маршрути, включващи културно- 

историческия туризъм, относно късноримската резиденция „Скретиска“ и 

късноримски пътни станции. а) рекреационна ос; б) рекреационна ос до резиденция 

„Скретиска“ 



МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БАНИ’2019 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BASA'2019 

 

 

Не е решена възможността за създаване на устройствен маршрут, приобщаващ 

резиденция „Скретиска“, като културно- исторически паметник в обновяването на 

централната градска част на гр. Костинброд. В проекта за обновяване на централната 

градска част следва да се заложат и възможностите, които дават културно- 

историческите маршрути с оглед устойчиво устройствено решение на същите.  

 

5. Град Божурище 

        а)     б)     в) 

Фиг. 8 - Примерно обемно- устройствено проучване с ръководител доц. д-р арх. 

Власарев по научно- изследователски проект на ВСУ „Любен Каравелов“ 2019г. на 

централна градска част на гр. Божурище. а) цялостен макет на проучването; б) 

изглед от юг; в) изглед от север, характерът наподобява стар възрожденски център 

на малък град; 

 

Решението от фиг. 8 предвижда застрояване с жилищни и обществени сгради, 

обособяване на квартали със сключено застрояване и по- висока плътност на 

застрояване. Центърът е обновен на база запазване на зелените площи, изграждане 

ново площадно пространство с подчертаване въздействието на съществуващите 

обществени сгради без да бъде допълнително застроен. По този начин се създава 

естествена връзка за изграждане на културно- исторически маршрут към 

комплексите с културно- историческо значение- конна база, читалище и летище. 
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Фиг. 9 - Примерни културно- исторически маршрути, интегриращи 

централната градска част с нейната периферия, включваща обекти на културно- 

историческото наследство- конна база, читалище и летище. 

а)       б)  

Фиг. 10 – Реализация на обновените обществени пространства  от ЦГЧ на гр. 

Божурище. а) изглед към обновено площадно пространство; б) изглед към площада с 

нов архитектурен дизайн- пейки, фонтан и осветление; 

 

Създадена е възможност за пространствено- функционална връзка с обектите 

на културно- историческото наследство. Използвани са нови екологични настилки, 

пейки с интересен дизайн, както и подчертаване сградата на общинската 

администрация с монументално декоративно пано, символизиращо името на града.  

 

6. Град Долна Баня 

а)       б) 

Фиг. 11 – Изгледи от централни градски части на гр. Долна Баня. а) изглед към 

градския площад с читалище; б) изглед към редови къщи паметници на културно- 

историческото наследство; 

 

Град Долна Баня има удачни възможности за обновяване на главната улица 

като пешеходна зона и преустройство на централния градски площад с читалището и 

парковата зона към него (показани на фиг.11). Обновяването се изразява с 

пешеходни улици с нови настилки, възстановяване уличната рамка от сключено 

застрояване със сгради на културно- историческото наследство и обновяване на 

обществени сгради и обекти. Проблемите са сходни със застрояването на старите 

квартали от централната градска част на гр. Самоков, като има и достатъчни 
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възможности за развитие на градската градина с историческата сграда на читалище 

„Рила- 1898“. 

 

 

Извод: Средните и малки градове съставляват значителната част като брой от 

градовете в България. Обновяването на центровете им е належащ и целесъобразен 

устройствен похват за цялостното им устойчиво развитие. Интеграцията в 

устройственото решение между зелена система, сградите на комплексното 

общественото обслужване и тези на културно- историческото наследство обуславят 

качествено и устойчиво реализиране на публичните пространства в централните 

градски части на малките и средни градове с подчертаване на историческата памет 

на населеното място. 

 

Фиг. 12 – Схема на функционалните зависимости между различните видове терени в 

ЦГЧ на малкия град, представляваща графично функционалните зависимости между 

различните видове терени и площи в обхвата на централната градска част на малкия 

град и тяхната интеграция при обновяването на територията. Основни структурни 

елементи са зелената система, нейното изграждане и обновяване, както 

възстановяване и обновяване на паметниците на културата. Тези зависимости 

обуславят устройствената устойчивост на градоустройствения план, както и неговата 

целесъобразност на решението му. 
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