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Развитието на градовете – от тяхното формиране като
географска особеност с растяща концентрация на функции и
население върху ограничена територия до днешното им
състояние на сложен и динамичен социален организъм – поражда определен изследователски интерес. Градовете изискват устойчиво управление, адекватно планиране по отношение на пространственото регулиране, функционално устройство на урбанизираните територии на основата на локализираните и развити икономически функции и дейности.
Идеята за необходимостта от функционално зониране
на градската територия е продиктувана от живота и тя
съвсем логично се появява в някои перспективни, авангардни за времето си градоустройствени проекти, като впоследствие тя е заложена и се разпространява чрез
Атинската харта. В нея се подчертава, че градът трябва да е функционално зониран, като в него трябва да намерят своето място „ключовите” функции – труд,
обитаване, отдих и свързващата ги комуникация. В исторически план, дълги години този документ предизвиква професионален интерес сред специалистите урбанисти. Сега може реално да се отчете неговата положителна роля за функционалната организация на градовете. Опонентите на прилагането на функционалния подход в устройството и развитието считат, че строгата функционалност ограничава
възможностите за развитие на селищната територия. С течение на времето с прилагането на функционалния подход е доказано, че всяка от основните функционални
системи съдържа или може да съдържа в себе си и елементи от друга или други
функционални системи. Това обстоятелство обогатява практическото приложение на
функционалния подход в устройството и развитието на градовете. Еволюцията на
големите градове изисква творчески и рационално да се прилага функционалният
подход, за да може да се продължи да се интензифицира социалният живот.
През последните години се реализира процес на инвестиционно натоварване
на урбанизираните и субурбанизираните територии на основата на разширяване
обхвата на тяхното икономическо влияние. Резултатът от този процес е усложнява7

не на проблемите и задачите, свързани с управлението и развитието на градовете,
а така също и пораждането на конфликтни точки между „центъра” и „периферията”. Пространственото разрастване на градовете на основата на развитата икономическа база и концентрираното за целта допълнително население налага удължаване на транспортните оси, свързващи отделните обособени части от тези територии. Сложните взаимоотношения между различните функции и дейности в градските територии влошават екологичния баланс между природната и антропогенната
среда и възможностите за реализиране на устойчиво градско развитие.
Наблюдават се динамично развиващи се урбанизационни процеси и изменения в градската среда и повишаване на изискванията към градския начин на живот,
които налагат необходимостта от познаването на икономическата, устройствената
и социално-демографската същност на урбанистиката. Терминът урбанистика
произлиза от латинското urbs, urbis и означава наука и изкуство за планиране и
устройство на населените места. Тя обхваща комплекс от социално-икономически, териториално-устройствени, санитарно-хигиенни, културно-битови, архитектурно-пространствени и художествено-естетически въпроси,
свързани със създаването на нови и реконструкцията на съществуващи населени места 1.
„Урбанизацията” е свързана с процеса на „нарастването на градовете,
особено на големите и свръхголемите, увеличаването на относителния дял
на градското население в отделните страни на света” 2. Съвременните урбанизационни процеси налагат прецизирането на класическото разбиране за града,
обвързано с чисто функционалния подход, определен още от постулатите на Атинската харта (1933), и разглеждането на урбанизираната територия от гледна точка
на три аспекта, а именно: икономически, пространствен (устройствен) и социалнодемографски.
В икономически аспект урбанизираната територия (градът) представлява локализация и развитие на икономически функции и дейности и, на тази основа, на
осигурени градски услуги. Процесът на урбанизация определя нарастване на икономическото влияние на града, включително и върху прилежащата територия, т.е.
създава се икономическо поле на влияние върху по-голяма територия.
Това влияние особено проличава при разглеждането на града от пространствен
(устройствен) аспект. Изменението е внесено от съвременните урбанизационни процеси и се основава на факта, че на града вече не се гледа като на точкова форма на
заселване, а като на високо развита урбанизирана територия. Съвременният мегаполис навлиза в прилежащата територия, което се налага от съвременните особености
на икономическата и инфраструктурната база на урбанизацията. С пространствения
аспект е свързано и развитието на периферните части на урбанизираните територии,
т.е. с процеса на субурбанизация (suburb – предградие, от англ.).
Целта, която си е поставил авторът в настоящото научно изследване, е да анализира ролята и значението на функционалния подход в устройството и развитието на
градовете.
1
2

Речник на чуждите думи в българския език. София: Наука и изкуство, 1976, с. 766
Пак там.
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За обект на изследване са взети урбанизираните територии и по-точно територията на някои от големите и много големите градове в Европа и света.
Предмет на изследването е връзката и зависимостта между функционалното
зониране на урбанизираните територии и тяхното пространствено развитие.
От поставената цел произтичат следните задачи, а именно:
– обзор на еволюцията на градовете;
– анализ на появата и развитието на теорията за линеарния град;
– определяне ролята на функционалния подход в устройството и развитието
на градовете.
Авторът извежда и защитава тезата, че прилагането на функционалния подход
не се явява ограничител, а катализатор за устройството и развитието на градовете.
В настоящето изследване авторът няма претенции да са разгледани всички
аспекти, свързани с възникването и развитието на градовете. Разглеждането и анализирането на връзката между икономическите, пространствените и социално-демографските аспекти на градовете е предмет на едно по-голямо авторско изследване на тема „Икономическо и пространствено развитие на урбанизираните територии”. От тази гледна точка разглеждането на функционалния подход в устройството и развитието на градовете представлява част от това основно изследване.
Независимо от този факт, прилагането на функционалния подход представлява отправна точка за развитието на градовете от неговото създаване досега на базата,
че в центъра е поставен човекът с неговите ежедневни потребности. Точно тази
особеност прави функционалния подход авангарден за времето си и приложим в
различни епохи и икономически системи.

Глава І. Урбанизационната теория и практика до появата
на Атинската харта (функционалният подход)
1.1. Идеалният град
Градът е част от човешкото общество в продължение на хиляди години от
неговото развитие. Предполага се, че още в ранните етапи от развитието на градовете хората са си създали представа за удобна градска планировка и трасета на
главните комуникации, както и за разположението на отделните значими градски
обекти. Тази представа за града с течение на времето била проверявана от градоустройствената практика и може да се възприеме като основа за възникване и
развитие на съвременната урбанистична теория.
Първите писмени сведения относно принципите за застрояване на градовете
са свързани с древна Месопотамия. От това време са намерени писмени документи относно съществуването на укрепени градове. С този период са свързани и първите
регистрирани принципи за застрояване на градовете. В градовете на Месопотамия
се срещат и първите решения на регулярните планове. Те се основават на разделянето на земята и разполагането на напоителните канали. Най-силно влияние върху
развитието на градовете от тази историческа епоха има действащата религия.
Пример в това отношение е древният Вавилон. Съхранен е също така и част от
плана на древния град Нипур. Той представлява един от първите градоустройстве9

ни планове (1500 г. пр. н.е.). На него са отразени ситуацията на главното градско
квадратно пространство, местоположението на храмовете, река Ефрат, напоителните канали, крепостните стени, както и градините.
Принципи за планиране на градове и проектиране на сгради се срещат и в
Древна Индия. В трактатите на Манасар се съдържа описание на изграждане на
градове, включващи принципи за усвояване на територията и процеса на избор на
най-доброто място за строителство.
Трактати относно създаването и развитието на градовете съществували и в
Древен Китай. Най-старият от тях „Као-гун-цзи” се явява съставна част от книгите, свързани с ритуалите на династията Чжоу, като историческата епоха обхваща
периода около ІІ хилядолетие преди н.е. Градът, описан в този трактат, има квадратен план със страна дълга около 9 ли, съответстващи на близо 5000 м. През 1103 г.
се появява трактатът „Ин-цзао-фаши”, написан от Ли Мин - Чжуном, който обобщава приетите по това време принципи за планиране на градовете и проектиране и
строителство на сгради и съоръжения. В Древен Китай принципите за изграждане и
развитие на градовете зависели от религиозните представи, като решаващи все пак
са били многогодишният практически опит и знания в тази област.
На европейския континент теориите за създаване и развитие на градовете
намират основно приложение в антична Гърция. Разработването и устройството на
градовете държави било свързано с териториалното разпределение и концентрация
на населението, а по-късно – на многочислените колонии по средиземноморското
крайбрежие. Аристотел разглежда целесъобразното устройство на градоветедържави, структурата на населението по занятия, максималното население спрямо
градската територия и необходимостта от нейното благоустройство. При Аристотел за първи път се среща информация за античното градостроителство, известно
под името Хиподам Милетски. По проекта на Хиподам градът- държава включва
около 10 000 жители, които се делят на три класи – занаятчии, селяни и войни.
Територията също се разделя на три части – свещена, обществена и частна.
Хиподам, който се е занимавал с въпросите за изграждане и строителство на
градовете, се счита за автор на шахматния план на града (правоъгълната планировка), независимо че до неговото време тази градоустройствена планировка е била
позната и в други държави. Херодот още през V в. пр. н.е. описва регулярния Вавилон. В гръцките градове шахматният план за тяхното създаване и развитие се използва още преди Хиподам при възстановяването на малоазиатския Милет, унищожен през V в. пр. н.е. от персите.
Гръцките градове и колонии са имали нуждата от прости, бързо изпълними
градски планировки. От тази гледна точка те са избрали шахматната схема за
градско планиране, която по-късно става характерен признак за градовете, основани от Александър Велики в завладените от него територии.
В антична Гърция отношение към принципите на застрояване на градовете
вземат и лекарите. Бащата на медицината Хипократ разглежда в частност влиянието на природните условия на града, тяхната организация и организацията на ландшафта. Той констатира, че град, чиито основни оси са ориентирани на изток, е поздравословен за населението, отколкото този, който е ориентиран в посока север.
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В антична Гърция шахматният план започва своя път в историята на градоустройството. Правоъгълната система за организация на градската територия се
явява основа за изграждане на римските лагери3 и създаване на средновековните
градове. Тази система се среща в проектите на теоретиците на Ренесанса (Възраждането) и представлява почти единствената планировъчна концепция в епохата на
класицизма. В изменен вид правоъгълната система служи за създаването на нови
квартали в промишлените градове през ХІХ в., като след това си възвръща първоначалния вид в съвременните градоустройствени проекти. За преимуществата и
недостатъците на шахматната система, както и за нейните положителни и отрицателни страни относно създаването на регулярни градски планове, се спори досега.
По същество става въпрос за градоустройствен план, който поставя основите на
теоретичните възгледи в тази област за години напред.
Виден представител на античните теоретици в областта на градоустройството e римският архитект от епохата на Август (І в. пр. н.е.) Витрувий, който e оставил много трудове в тази област. Трудовете на Витрувий се явяват първи опит за
систематизирано изложение на принципите на градоустройството. Трактатът на
Витрувий оказва особено значително влияние върху трудовете на теоретиците от
Италианското възраждане.
Обществените условия в епохата на Възраждането налагат и нови концепции
в архитектурата и градоустройството. Това е период, свързан с повишен интерес
към античната архитектура и изкуство, което непосредствено се отразява в архитектурната практика и творческите решения. Многото архитектурни трактати, появили се отначало в Италия, а след това във Франция, Германия, Испания и други
страни, имали за цел да обогатят градоустройствената теория и практика. Всеки
по-известен архитект е смятал за свой професионален дълг не толкова работата си
по проект за идеален град, колкото да изложи своите възгледи в теоретичен план.
Социалните промени и необходимостта от отбранителни съоръжения налагали нови изисквания към планирането на градовете и тяхното застрояване. Теорията
и практиката в областта на градското планиране трябвало да реагира на потребностите на обществото и то най-напред в Италия, която по това време имала найразвита икономика и култура.
В основата на градоустройствената теория по същото време са Леон Батиста
Алберти и Антонио Аверлино, известен като Филарет. Алберти е един от най-талантливите и образовани архитекти на своето време, известен като автор на сериозни теоретически разработки в областта на изкуството. През целия си житейски и
творчески път той работи над десет книги за архитектурното изкуство – Libri de
Reaedificatoria decem4 (издадени на латински език). Алберти е издаван на различни
езици и успоредно с работата на Витрувий неговият трактат става една от класическите книги по теория на градоустройството. Той разглежда съответствието между
климата и природните условия и избора на място за строителство, а също и необходимостта от защита на града, и принципите, свързани със строителство на пътища,
3

4

В плана на римските военни лагери винаги доминирали две главни взаимно перпендикулярни улици
– кардо (която отивала на юг) и декуманус (с ориентация изток-запад).
Алберти, Л. Десять книг о зодчих. т. ІІ, Москва, 1935.
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мостове, канали и други съоръжения. Не посочва ясни принципи за устройство на
новите градове. Определен интерес, който има своята актуалност и до днес, представляват вижданията му относно въпросите свързани с благоустрояването на града. Алберти разглежда и разделянето на града по функции и ограничаването на
вредностите от гледна точка на санитарно-хигиенните норми в жилищните градски
територии.
В трактата на Филарет за първи път се среща решението за типичен звездообразен центричен град, чийто план е нарисуван от самия автор.
В различни варианти този план се повтаря във всички следващи градоустройствени трактати. Останалите теоретици от това време неизменно развиват концепцията за идеалния град от епохата на Възраждането. Това развитие на концепцията
за идеалния град е свързано със сложните очертания на градовете, като се започне
от четириъгълната и се завърши с 12, 16-лъчевата градска структура.
Особено място сред теоретиците на идеалния град в епохата на Възраждането като урбанист заема Леонардо да Винчи. Запазени са негови планове и чертежи,
показващи преустройството на Флоренция по принципите на идеалния град, както и
решения относно регулирането на р. Арно и изграждането на система от напоителни канали. Той разработва планировката на територията в границите между градовете Флоренция и Пиза и създава първия в историята на градоустройството генерален план за цяла област. Известен е и неговият чертеж за разрез на улица, на който
за първи път в историята на градоустройството е изобразена транспортна комуникация на две равнища.
В началото на ХVІІ в. градоустройствените трактати от епохата на Възраждането започват да се издават и в други страни, най-вече във Франция и Германия.
Първи представител на френската теоретична школа за развитието на града
през този период е Жак Пере дьо Шамбери. Неговата книга се отличава от тези на
предшествениците му с наличието на комплекс от детайлно разработени проекти на
градове и здания с кратко описание към тях. В нея графичните изображения на всяка
градска система от различна величина са във формата на звезда, имаща 16, а дори и
по 23 лъча5. Предложената система за застрояване от Пере в много случаи напомня
съвременните планировъчни решения на жилищните райони и квартали, на базата на
това, че домовете в нея са разположени в отделни повтарящи се секции.
Много теоретични издания по градоустройство по това време се появяват и в
Германия. Но в някои от тях излишно се съдържат повторения на принципи, известни
във вече издадени трактати в тази област. С характеристиките на града се занимава
и Даниел Спекле, който издава книга за укрепленията. В неговите работи се забелязва силното влияние на готиката. На основата на феодалните резиденции той чертае
романтични замъци на скалисти хълмове, докато в същото време Пере показва планове на замъци с големи дворове и градини в съответствие с духа на Възраждането.
Идеалният град представлява интерес и за известния художник Албрехт Дюрер,
който го рисува в квадратен план, напомнящ повечето концепции от времето на готиката. В центъра на неговия град има площад с кралски дворци, разполагащи със соб5

Perret, J. Des fortifications et artifices architecture et perspective. Paris, 1601.
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ствени укрепления. Успоредно с тях се нареждат домовете на гражданите (като се
започне от богатите и се стигне до бедните), чиито домове са разположени до
крепостната стена. Дюреровата идея за развитие на града е използвана от известния немски архитект Хенрих Шикхард6.
През ХVІ век въздействие от теорията за идеалния град има и в Испания. В
тази връзка са издадени много кралски укази. Първите укази се отнасят преди всичко до разположението на населението, като се отчитат хигиенните условия на територията за живеене. След това се появяват укази, свързани с необходимостта изграждането на градовете да се реализира на принципите на правоъгълната система.
През периода на Барока започва реконструкцията на големите столични градове. Общото при реализирането на тяхната реконструкция са приложенията и използването на теоретичните концепции, присъщи на идеалния град от епохата на
Възраждането. За да се отличат от абстрактните схеми, започва период на свързване
на града с конкретния релеф, природните и други специфични условия. В качеството си на нов елемент в градската територия и прилежащото му пространство е
паркът. Основа на градския план са система от прави и широки улици, съединяващи
важни точки от града. Вместо един градски център се появяват полицентричните
градски планове с няколко взаимно свързани възлови площади и сгради.
Френската урбанистична школа по това време не само повтаря центрическите градски схеми от епохата на Възраждането, но изработва и свои много по-сложни композиции на взаимосвързани пространства и площади. За целта тя развива
свои композиционни принципи, които (първи след Пияца дел Пополо в Рим) се използват за грандиозни решения, като Версай. Тези решения оказват силно влияние
върху развитието на градоустройството и парковото изкуство.
Принципите на симетрията – системата от прави и широки улици, пресичащи
се под прав ъгъл, са използвани и заложени в градоустройствените разработки на
много от градовете в САЩ. Основна част от тези принципи в повечето случаи е
използвана в създаването и изграждането на правоъгълната мрежа на жилищните
квартали. Независимо от този факт на Американския континент се срещат и усложнени градски планове, които се явяват преработени планове на основата на класическите концепции. Такъв план на Вашингтон разработва французинът Пиер Ланфан през 1797 г.

1.2. Теория за линеарния град – поява и особености
В тази част на изследването е потърсена връзката и зависимостта между
развитието на теорията за линеарния град и общата теория на функционализма,
като са разкрити специфичните черти и етапите на развитие, до които достига теорията за линеарния град. При изучаването на такова сложно явление, каквото е
градът с неговите многообразни прояви, е необходимо да се степенуват по важност
основните му функции. Това е направено теоретично в Атинската харта, която се
6

Хенрих Шикхард (1558–1634) е един от най-продуктивните немски архитекти на своето време. По
негови проекти са построени 12 двореца, 17 църкви и голям брой манастири, училища и други
сгради.
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явява основен документ, свързан с прилагането на функционалния подход в устройството и развитието на градовете. Положителната роля на Атинската харта се изразява в създаването на ясно функционално разделяне на градската територия.
Успоредно с това стриктното й приложение създава значителни градоустройствени
затруднения.
Историята на градоустройството още от най-дълбока древност познава спонтанно оформили се удължени селищни образувания. Още по времето на Ренесанса
е предложено първото планово линеарно решение успоредно с кръглите, квадратните, многоъгълните и звездообразните очертания на т.нар. идеални градове. През
ХVІІІ и ХІХ в. в много страни могат да се посочат примери на линеарно построени
селища, което е продиктувано обикновено от теренните и природните особености.
Първите идеи за линеарния град са на испанския общественик Артуро Сориа
и Мата (1844–1920). Теорията на Артуро Сориа и Мата за линеарния град не е в
резултат на предишни образци и модели, нито е следствие от появата и развитието
на релсовия транспорт. Подбудите за създаването й са значително по-широкообхватни и са синтезирани от автора в 10 постулата. Повечето от тях имат актуално
звучене и днес. Главните принципи в теорията са следните:
1. Видът на транспорта определя формата за строителство на градовете. Устройството на града може да бъде съвършено само когато сумата от времето
необходимо за придвижване от един дом до всички останали бъде минимална, т.е.
както е при линеарните градове. При положение че най-бърз и евтин е релсовият
транспорт, градовете трябва да имат удължена и линеарна форма, изтеглена по
протежение на релсовите пътища.
2. Планът на града трябва да предшества новото строителство.
3. Планировъчните типови улици и квартали трябва да бъдат максимално регулярни, защото те са най-красиви, удобни и икономични.
4. Разпределението на териториите трябва да бъде следното: 1/5 за жилища и
4/5 за зеленина.
5. Застрояването трябва да бъде на принципа: на всяко семейство – дом, а
към всеки дом – градина.
6. Осигуряване на достатъчна отдалеченост на домовете от пътищата.
7. Спазване на принципа на триангулацията. (Във всяка страна с течение на
времето е било необходимо да възникне триъгълна мрежа на разселване, чиито
върхове се явяват старите градове, а страните – новите линеарни градове, при което площта в триъгълниците да бъде предназначена за нуждите на селското стопанство и промишлеността).
8. Трудни участъци. След преодоляване на водни, теренни и други препятствия, широчината на града ще се ограничава от площта, необходима за транспорта и комуникациите.
9. Възвръщане към природата. Излизане от градовете в изоставените села.
10. Справедливост при разпределението на земята.
Съвременният прочит и отнасянето на постулатите на Сориа и Мата за линеарния град към настоящето законодателство и свързаните с него нормативни актове показват непреходния характер на теорията и перспективното виждане на създа14

теля й. В законовата и нормативна уредба на нашата страна, свързана с действието на Закона за устройство на територията (ЗУТ) 7, Наредба № 78 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и
Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове9, намираме приложени постулатите на Сориа и Мата.
Относно постулата „Планът на града трябва да предшества новото строителство” в Наредба № 8 е записано: „Устройствените планове на градовете създават
оптимална структура за комплексно устройство и …”.
Постулатът „Планировъчните улици и квартали трябва да бъдат максимално
регулярни…” намираме в ЗУТ в раздела, свързан с урегулиране и застрояване на
териториите и поземлените имоти, а именно: „С подробните устройствени планове
се урегулират улици, както и квартали и поземлени имоти за застрояване и за други
нужди без застрояване”.
Независимо че постулатът на Сориа и Мата, свързан със зелената система
на града – „Разпределението на териториите трябва да бъде следното: 1/5-за жилища и 4/5 – за зеленина”, се отнася за вижданията и възможностите за времето, в
което е живял, той съществува в част четвърта от Наредба № 7: „С урегулирането
на всеки поземлен имот се определя и: …. процентът на минималната задължително озеленена дворна площ”.
Най-силно приложение и място в законодателството е намерил постулатът
„Осигуряване на достатъчна отдалеченост на домовете от пътищата”, а именно:
„С урегулирането на поземлен имот съгласно изискванията на ЗУТ се определят
неговите граници към улица, път….”
Голямата заслуга на Сориа е в търсенето на нови пътища за разрешаване на
проблемите на урбанизационния процес, което е свързано с внедряването на новопоявилите се релсови механични транспортни средства. Теорията за линеарния град
на Артуро Сориа и Мата, която се появява 16 години преди теорията на Ебенезер
Хауард за английските градове-градини, не успява да достигне огромна популярност, но е напълно оригинална, защото не е била предшествана от подобни идеи.
В трактатите на теоретиците на Възраждането се отчитат признаци на търсене на нови сателитни градски системи. Разработеният от Леонардо да Винчи проект за строителство на система от малки градове около Милано изпреварва с няколко века теорията за градовете-градини и градовете-спътници.
Структурата на линеарния град на Сориа притежава елементи и черти на примитивизъм. Предлаганата дисперсна система за застрояване не заплашва града
от загиване (каквито опасения имал Л. Бруйе още през 1912 г.), а по-скоро представлява оформяне на неговите пътища. Критиката срещу теорията на Сориа е
отправена в смисъл да не се превърне пътят в град-път, както по-късно предлагат
урбанисти като Едгар Чемблис, Роже Турт и др. Техническият примитивизъм в
проекта на Сориа се изразява не толкова в споменатата насока, а преди всичко в
7
8

9

Закон за устройство на територията. // ДВ, № 1, 2001.
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони. //ДВ, № 3, 2004.
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. // ДВ, № 57, 2001.
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ограниченото разбиране на функционалната организация на градската територия.
Предложеният модел за развитие на града не създава условия за обществени, културни и търговски средища, които са характерни и жизнено необходими за всяко
населено място. Използването на дълга транспортна комуникация за един твърде
тесен град действа ограничаващо на обществените връзки, на честите и импулсивни контакти между населението на града. Тази трудност в определянето на мястото, размера и атрактивността на обществените центрове на линеарните градове
остава най-слабото място в проекта на Сориа, дори и при по-късното развитие на
теорията на линеарния град. Независимо от този факт, в теорията на Сориа се
съдържат определени отговори на проблема за организацията на общественото
обслужване. В този аспект се отчитат и условията за решаване на въпроса за съхраняване на ценното от съществуващото, за традицията в местоживеенето и ползването на исторически оформилите се градски центрове, за приемствеността в историческото, културното и материалното развитие на населението и града. Сориа,
който се опира на бързия транспорт, какъвто за времето си бил трамваят, не съобразява, че комуникацията има активираща роля само за определени пунктове, където
се реализират пресичания, а не непрекъснато по цялата дължина на едно транспортно трасе.
Незначителната ширина на града по това време и твърде малката гъстота на
обитаване показват, че спирките на трамвая на разстояние през около 300 м не могат
да мотивират оживени пунктове за обществен живот и обслужване. Автомобилът, който е независим от спирките на градския транспорт, е далеч по-практичен за прилагането на една линеарна градска система, но той не бил познат на Сориа. Половин век покъсно автомобилът става важен позитивен фактор в теорията и практиката за линеарните градове. За естетическите достойнства в плановата и пространствената композиция на линеарния град на Сориа може да се говори само в направление на изтъкване на
еднообразие, повторяемост на еднакви елементи в монотонен ритъм, липса на пластичност и на акценти в продължение на километри жилищно застрояване.
Независимо от това, че Сориа поставя в своя шести принцип изискването за
достатъчна отдалеченост на домовете от пътищата, в проекта му индивидуалните
двуетажни домове са наредени в шпалир около широкия и шумен булевард. По това
време не е достатъчно известно влиянието на транспорта върху шумовата характеристика на града. Именно трамваят се оказва първият и най-сериозен фактор, влияещ отрицателно върху спокойствието на градската среда. Главният булевард на линеарния град, както е бил предвиждан – без облекчаващи трасета – би „засмукал”
огромни транспортни потоци. Най-натовареното транспортно кръстовище за онова
време в Мадрид е пропускало за 24 часа 3 383 екипажа, колкото сега преминават за
един час през неголямо градско кръстовище. За честите пресичания от многобройните жилищни улици в проекта на Сориа не е дадено удовлетворително решение.
Линеарният град, поради неговата неголяма ширина, може да се разглежда
като система, в която всяка точка е определена от един вектор, а именно дължината на линията до нея. Това еднозначно фиксиране води съответно до определени
облекчения в сравнение със сложните и взаимнопресичащи се трасета за движение в
компактния град. При линеарния град главно движение има само на комуникационна16

та ос. Движението до домовете става изключително само пеша. Този пределно опростен принцип е вълнувал градоустройствената мисъл както тогава, така и сега.
Фундаменталната разлика между испанските градове-градини и английските
градове-градини се изразява в отношението им към организацията на градското
движение. Тази разлика има историческо значение, защото тя определя развитието
на селищната система в Англия, а също и в други страни години напред. Английската концепция почива на предпоставката градската концентрация да се дислоцира
в отделни самозадоволяващи се сателити на определени отстояния от големите
градски центрове. Ролята на пътищата е отразена само като транспортна връзка с
исторически създадения градски център. Испанската (линеарна) концепция залага
на един непрекъснат град, основан и функциониращ на главните транспортни артерии. Не трябва теорията на Сориа да бъде смесвана или пък критикувана в слабостите на стихийното, а така също и на плановото градско развитие по трасето на
входящо-изходящите пътища. Същото се отнася и до радикалната децентрализация, защото, както в едната, така и в другата теория, тя се базира на разбирането
за структура и мащабност, присъщи на всеки здрав градски организъм. За овладяването на масовата и повсеместна градска експанзия още по времето на Сориа и
Хауард съвсем реално и основателно се развива разбирането, че постоянно циркулиращият бърз, сигурен, евтин и природосъобразен масов обществен транспорт ще
бъде завинаги „гръбнак” както на компактни, така и на сателитни, дисперсни, линеарни и други градски системи. В този смисъл съвременните концепции за динамично, коридорно развитие на градовете почиват на същото здраво разбиране за ролята на индивидуалния и най-вече на обществения транспорт, каквото е имал предвид в теорията си и Сориа.
Теорията за линеарния град не се изгражда единствено на основата на релсовия транспорт. Положителното в нея е издигането на принципни положения, които и
днес са в основата на съвременното градоустройство. По принцип проблемите на
транспорта и комуникациите се свързват с всички градоустройствени аспекти. В
теорията за линеарния град се поставят въпросите за най-кратките пътища, т.е.
днешното разбиране за транспортния изохрон и транспортна достъпност. Разглежда се също така и оптималният процент на застроената площ и размера на свободната площ. Определят се мястото и функционалните връзки със земеделските и
промишлените територии, на базата на това, че точковите (компактните) градове
се допълват с линеарни чрез изграждането на инфраструктурни коридори.
В теорията на Сориа за линеарния град е отделено специално внимание на
отдиха и дома с призив за „връщане към природата”. Социалната справедливост
е потърсена чрез предложението за всяко семейство да се предвиди дом, а пред
всеки дом – градина, при високо естетическо оформление, постигнато чрез „регулярно” застрояване на града.
За отбелязване е фактът, че за своето време Сориа не е имал представа за
качествените и количествените изменения, които ще настъпят в града след появата на автомобила. Понятието степен на моторизация не е било познато, но въпреки
това Сориа се явява пионер в градоустройството, като в проекта си създава класификация и функционална диференциация на улиците .
17

Авторът на идеята определя по ширина, трасе и начин на изграждане главната
улица за бързия и масов транспорт, като ясно я разграничава от улиците за обслужване на жилищата. Главната транспортна артерия е заложена с ширина 60 м, като в
оста й има една пешеходна лента, следват две трамвайни линии, две улични платна
и два тротоара. От двете страни на главната магистрала се предвижда разполагането на квартали с дълга страна 200 м, а парцелите са с площ 400 кв. м. Напречното сечение на улиците в жилищните квартали е 20 м. В цялата композиция на линеарния град се включват и ивици за озеленяване с широчина 100 м.
Една от основните цели на Сориа е „връщане към природата”, а съдбата на
реализираната от него 5 200 м дълга отсечка е днес да бъде обхваната отвсякъде
с гъсто застрояване. По такъв суров начин урбанизацията е компрометирала същността на първия реализиран испански град-градина, но без да бъде забравена хуманната идея за неговото създаване.
Испанската концепция, успоредно с основния си опонент в лицето на английските градове-градини, има значителен брой привърженици (специалисти урбанисти), които със своята творческа дейност допринасят за развитието и усъвършенстването на идеите на Сориа. Те са били напълно убедени, че идеята на Сориа
съдържа рационални елементи и че линеарното градско развитие може да допринесе за правилното регулиране на урбанизационния процес.
През 1907 г. Карлос Миранда – инженер от Чили, прави заявление в полза на
идеята на Сориа и решава да се занимава с идеята за линеарния град, защото
смята, че тя е най-добрата форма за развитие на градовете, особено в неговата
силно удължена планинска страна.
През 1909 г. в Англия, където идеята за градовете-градини получава голяма
публичност, И. В. Петавел излиза със становище, че бързата и евтина комуникация
по релсов път може да способства решително за разсредоточаване на градовете.
На основата на своите убеждения Петавел разработва план за град, от който кръстообразно излизат четири линии, по които се организира и градското застрояване. За
целта през 1913 г. Петавел влиза във връзка със Сориа. Сега, когато са известни
някои съществени слабости на английската концепция за градовете-градини, с основание може да се отчете, че при урбанизацията може да се използват всички
познати урбанистични структури при отчитане на специфичните особености, свързани
с конкретните природни и антропогенни условия.
Американският писател Мило Хастингс през периода 1909–1919 г. разработва и предлага линеарни „примки” за жилищно застрояване. Сградите са с лице към
вътрешно разположен парк, сред който се намират обществени сгради. Забележителното е, че още по това време е обърнато сериозно внимание на инфраструктурните системи, като е предложен проект за почистване на улиците чрез механични
вакуумни устройства. За този високо оценен проект авторът получава награда от
Американския институт на архитектите.
Линеарна композиция се наблюдава също и в проекта на Тони Гарние (1868–
1948) за т.нар. промишлен град, започнат като идея през 1901 г. и завършен през
1904 г. в Италия, където авторът е бил на специализация.
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Гарние не търси унищожаването на големите градове, но отчита огромното
значение на комуникациите за разселването на населението на града. Успоредно с
това той осъзнава, че те са само един от комплекса градоустройствени фактори,
влияещи върху развитието на града. Доказателство за това е, че Гарние предлага
промишлен град за 30 000 жители, основан на прилагането на целесъобразна функционална организация по линеарна схема, като обхваща широка сфера на влияещи
фактори. След Първата световна война Гарние пледира все по-убедително за функционалния град. В предложения от него проект той внася значително развитие на
идеята на Сориа именно в посока на осъзнаване на функционалната организация на
града.
През 1910 г. се появява интересен проект за линеарен град сграда или градпът на Едгар Чемблис. Авторът професионално се е занимавал с уреждането на
патенти. В книгата си той предлага линеарен град или по-скоро линеарна непрекъсната редова жилищна сграда на два етажа, в чийто сутерен минава метро-линия10. Всяко жилище разполага по заемания фронт с обособена индивидуална градина. Този проект има твърде далечна връзка с концепцията на Сориа и може да се
разглежда като самостоятелна идея, която има своите последователи в по-късни
периоди от развитието на урбанистичната теория и практика.
На строителната изложба в Брюксел през 1919 г. Ернандо Гонзалес дел Кастийо показва т.нар. белгийска версия на линеарния град (прерастване на линеарния
град в лентов). Предложението на автора предвижда свързване на два разрушени
от войната белгийски града чрез широк линеарен град. Освен главното транспортно трасе с широчина 60 м, по което се движи трамвай, от лявата и дясната страна
жилищната територия се обслужва от по две надлъжни улици. Кастийо създава в
проекта си и зони за административно-търговски и промишлени нужди, като предвижда и паркове. В този проект се забелязва стремеж да се доразвие идеята на
Сориа, като от град с два реда парцели той намира начин за значителното му разширяване. Друг съществен момент и принос в предложения проект е отчитането на
необходимостта от функционално разделяне на градската територия, като се акцентира на обществените градски центрове. С тези предложения и качества проектът на Кастийо представлява преход към нов етап в развитието на концепцията
за линеарния град, а именно прерастването му в лентов линеарен град.
Развитието на теорията за линеарния град през годините до Първата световна война оформя две концептуални групи от проекти. В едната от тях проектите са
изградени на принципа, предложен от Едгар Чемблис, и предвиждат изграждане на
линеарен град-сграда с трасе за комуникация под или на покрива на непрекъсната
жилищна сграда. В тази насока трябва да се отбележи, че не само през 30-те години от Корбюзие и Турт, но и през 60-те години идеята за провеждане на транспорта
по покрива на жилищни сгради е възроден наново в проекта за град на бъдещето,
наречен „метопия”11.
10
11

Chambless, Е. Roadtown. New York, 1910.
„Метопия” – проект за автомобилен град за 30 000 жители в Мидлсекс (Англия) от архитектите
Джелико, Балантин, Колридж и др. По замисъла на авторите покривите са предназначени за градското движение (Ragon, М. Wo leben wir Morgen. Munchen, 1974).
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Целесъобразността от прокарване на релсови и автомобилни пътища под сгради е доказана във времето, включително и сега, като на практика се прилага наслагване на функции за икономия на градски терени и главно за по-добра организация на селищната територия..
Друга група проекти и концепции от този първи етап в развитието на теорията
за линеарния град, допринесли значително за нейното оформяне, включва проекта
за промишления град на Гарние и този на дел Кастийо. Развитието се изразява в
насочване към оформено и мотивирано функционално разчленяване на линеарния
град, който от град-линия с незначителна ширина при Сориа прераства на по-високото равнище на функционално зониране – лентов град със значителна ширина.
В края на Първата световна война се поставя началото на теорията на лентовия линеарен град, която получава своето теоретично и практическо развитие в
периода между двете световни войни. От съществено значение е отбелязването на
факта, че загатнатото при Сориа и значително по-ясно изразено, чрез „сандвичово”
разчленяване на градската територия, при дел Кастийо с обособени по предназначение градски зони е предшественик на едно от основните течения в архитектурата и градоустройството, известно като функционализъм.
Съществено за първия етап от развитието на теорията за линеарния град е, че
всички автори се стремят към създаване на нови линеарни градски композиции, изключително извън територията на малките и големи градове, но без да се отрича
тяхното съществуване. Това дава основание тази теория да бъде поставена между
двете доктрини – на урбанизма и дезурбанизма. Стремежът за деконцентрация на
градското население, основен признак на дезурбанистите, е съчетан с желанието за
създаване на условия за взаимообвързано и общо функциониране на различни по вид
и размер селища, като се удовлетворяват основните градоустройствени, социалноикономически, функционално-технически, екологични и естетически изисквания.
Линеарните теории от първия период – от Сориа до дел Кастийо, без да се
включват в общата схема на съществуващите градове, обогатяват със своите качества и достойнства урбанистичната теория и практика включително и в наши дни.

1.3. Развитие на теорията за линеарния град
1.3.1. Теория за линеарно-лентовия град
Анализирането на взаимните връзки и зависимости между теориите за линеарния град и общата теория за функционализма създава условия за разкриване на
новите моменти в развитието на теорията за линеарния град. При изучаването на
едно сложно явление, каквото е градът с неговите многообразни прояви, е необходимо да се степенуват по важност основните му функции, което е направено теоретично в Атинската харта. Градоустройственият функционализъм, свързан главно с
Льо Корбюзие, получава своя основен документ чрез Атинската харта, която има
значителна роля за развитието на градовете и на градоустройствената теория. Положителната роля на Атинската харта се изразява в създаването на ясно функционално разделяне на градската територия. Успоредно с това, стриктното й приложение създава значителни функционални ограничения в градовете.
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През 1928–1929 г. немският градостроител Корн разработва проект за развитие на Берлин на основата на линеарния принцип. Идеята за прилагане на теорията
за линеарния град по негово време е много силна, защото много урбанисти се заемат с трудната задача да преустройват столици като Берлин, Париж, Лондон, Ню
Йорк (Манхатън) и др. Тези урбанисти осъзнават преимуществата на линеарните
структури и търсят начин за тяхното усъвършенстване и приложение. По подобие
на френската асоциация в Англия, през 1933 г. У. Дръри и Стенли Фриз (и двамата
обшественици) организират English Linear Cities Association (ELCA), което дава основание да се възприеме, че идеята за испанския град градина е успяла да проникне и на територия, където вече са били изградени английските градове-градини по
сателитната теория на Хауарт.
Корн има своите последователи в Германия, като един от тях е Ото Ернст Швайцер, който през 1931 г. свързва технологичните и структурните преимущества на линеарното планиране с модерния план на съседство (Neighbourhood Plan) или т.нар. микрорайонно разделяне на жилищните територии. Възникналата идея за структурно разделяне на жилищните територии намира широко признание сред урбанистите. След 1933
г., когато Швайцер се премества в САЩ, той разработва т.нар. Combsatellite Plan, където идеята за линеарния град също намира привърженици.
През този период в Германия продължава да твори Мартин Вагнер (Stadtbaurat
на Берлин), който е теоретик и е свързан с преминаването от индивидуалния към
колективно ориентирания начин на живот. Той си представя града като лентов
(Bandstadt)12. Основната идея на Вагнер се състои в подреждане една след друга
на градски единици от по 5 000 жители като верига от една градска артерия. Особено забележително за времето си, което не е загубило значение и до днес, е предложението да се съчетаят успоредно три функции – на градска ос, на скоростен път
и на аутобан. Той предвижда от едната страна на градската ос около 1000 м жилищна ивица, а от другата – около 300 м за промишленост. Основно е акцентирано
върху необходимостта от обществен център, като за група от 5 жилищни единици,
всяка от които с население от по 5000 жители, се предвижда да се обслужва от
един градски център. По този начин се показва необходимостта от макроструктуриране и на линеарния град.
В САЩ през 1934 г. творят двама световноизвестни специалисти – Франк
Лойд Райт и Томас Адамс, които признават приложимостта на линеарния град.
Адамс усъвършенства тенденцията на разстилащите се ленти (tentacular
ribbons), като предлага те да бъдат по-добре осмислени чрез организиране на паркове и алеи в тях. Райт и други архитекти разработват своя просторен град (Broadacre
City) също на принципите на ribbon development, като за целта се прилага нискоетажно индивидуално застрояване. През 1934 г. Р. Нойтра също предлага Rush City
Reformed като идеален град, който се състои от големи микрорайони с правоъгълни
очертания, разположени по протежение на аутобан. Индустрията, търговията, различните обществени институции са разположени сред зеленина в близост до жп
линия и аутобан. Този проект потвърждава стремежа на урбанистите за активно
12
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използване и добро обслужване на градските територии около аутобаните. На дневен ред не са в достатъчна сила мерките, залагани за защита от вредности и замърсяване на градската среда.
Необходимо е да се отбележи, че през този период и Льо Корбюзие на няколко
пъти, в различни периоди от своето творчество, създава проекти за градове с линеарна структура. Специално внимание заслужава градоустройственият трактат на
Льо Корбюзие „Три форми на разселване” от 1943 г., защото в него се съдържа
забележителната идея за линеарния промишлен град. Нейното представяне e нов
етап в развитието на теорията за линеарния град. Своите компактни градове Льо
Корбюзие нарича вертикални градове градини, но в проектите му, разработени в
периода 1931–1934 г., преобладава хоризонталната силно удължена линия на висока
непрекъсната сграда, за която концепция може да се употреби терминът град-сграда. Третият стадий от развитието на неговите идеи е времето, когато той преминава към разработване на линеарни градове, възникващи на основата на свързване на
съществуващите градове с центрове на стокообмен, администрация и наука. Предвижда се линеарните промишлени градове за преработващата индустрия да образуват триъгълна мрежа със страни от 15 до 200 км, като в това решение се вижда
повторение на идеите на Сориа. Третата форма на заселване, която той предвижда,
е селскостопанската единица, която заема пространството между градовете. Тези
селскостопански единици трябвало да се групират около кооперативни центрове.
От гледна точка на несъстоятелността на радиално-концентричните промишлени градове се появява необходимостта от нова, по-благоприятна планировъчна
структура. Според Льо Корбюзие само линеарните градове могат да окажат благоприятно влияние на радиално-концентричните исторически създали се търговски
градове, като по този начин се допуска, че ще се подобри връзката между селскостопанското и промишленото производство. Освен това Корбюзие има виждане за
начина за очистване на радиално-концентричните градове от паразитиращите периферни квартали. Предложената стройна категоризация на пътната мрежа в седем
типа и тяхното диференциране е залегнало в основата на съвременното комуникационно-транспортно проектиране. Корбюзие отбелязва, че трябва да се приключи
както с разрастването на съществуващите радиално-концентрични градове, така и
със създаването на спътници на такава градска схема 13.
Трябва да се отбележи, че Корбюзие не е почувствал и отчел възможностите
за единно функциониращи селища във взаимообвързани системи, но в неговата
доктрина, без необходимата комплексна обосновка, се забелязват основните постулати на сегашните форми на заселване. Функционалното мислене на Корбюзие
му позволява да даде рационална концепция на линеарен промишлен град, който,
ако беше изграден, днес би могъл да съществува успешно. Четирифункционалната
му схема за града, включваща обитаването, труда, отдиха и свързващата ги комуникация, пренебрегва функцията на общественото обслужване, на социалните контакти. Неговите зони за обитаване все още не са разделени и нямат необходимите
обществени ядра и подходящо структуриране.
13
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Корбюзие се съобразява единствено с принципите на CIAM, като му липсват
достатъчно икономически, социологически, функционални и екологични проучвания, които получават своето развитие на един по-късен етап от еволюцията на урбанистичната теория и практика. Той има голямата заслуга, че отхвърля ортодоксалното и закостеняло градоустройство, реализирано в периода преди Втората световна война. Успоредно с това трябва да се отчете, че той остава признат автор в
сферата на градоустройствения и социален реформизъм в периода на техницизъм и
рационализъм.
Определен принос към теориите за линеарния град има и Лудвиг Хилберсаймер, който в творческия си период в САЩ създава няколко широко известни проекта за Лондон, Чикаго и Манхатън въз основа на тази концепция. Той иска да помести възможно повече обитатели на единица дължина от надлъжната магистрала,
като по този начин се стреми да постигне по-добра икономическа целесъобразност
на решението. Едно от средствата, които предлага, е повишаването на етажността
на сградите, но по-същественото в проекта му е създаването на обособени жилищни райони, обвързани по специален начин с основната транспортна магистрала. На
всяко кръстовище се предвижда да има търговски центрове, а срещу всеки жилищен район да бъде разположено безвредно производство. Сериозна слабост в проектите на Хилберсаймер е пренебрегването на исторически развилия се център на
града като организъм с изявена градска, композиционна и социална структура, като
център на делови, културни или на социални контакти. Като отхвърля центричните
традиционни градове в името на децентрализацията, той внася в теорията на линеарния град само идеята за прекъснатост на линеарните структури, или т.нар. пунктиран град. Независимо че отделянето на жилищните групи чрез защитни зелени
пояси от производството и преобладаващите ветрове представлява добър градоустройствен принцип, като цяло неговите решения не се издигат над равнището на
„схематичния град”.
По времето на Втората световна война на фона на общото затихване на архитектурната и градоустройствена дейност има и някои изяви на концепцията за линеарно-лентово развитие на града. Своя принос в тази насока дава Х. Л. Серт. Той
също предвижда разделяне на градската територия на градски зони за население
от 5 до 8 хил. жители, като всяка от тях има седем микрорайона. Оригиналното
решение в неговия проект е свързано с общественото обслужване, което, от една
страна, е по-изявено, а от друга страна, е намерило място като обособено ядро в
пояса от лентата на зоната за обитаване.
Същественото в развитието на теорията за линеарния град през периода между двете световни войни са множеството модели, концепции и проекти в тази област. Основно те отразяват преимуществата на линеарните структури и утвърждаващото се сред специалистите урбанисти мнение, че пътят е единственият градоустройствен изход от експанзивната урбанизация. Почти всички разработки от този
период съдържат ръководното начало за селищни структури, които създават условия за изравняване равнището на живота в населените места. По-голям превес се
дава и на възможностите за придвижване на хората, като постепенно се увеличава
вниманието към местата за обслужване, обществен живот, труд и отдих. На тази
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основа се явява идеята за лентовите структури с ясно изразена функционална организация на основните градски зони.
Жилищните територии вече не се третират като аморфна маса от сгради и
квартали, а се създава нова структура, основана на модулни жилищни единици –
микрорайони с подходящо съчетаване на обществени сгради и зеленина и нова
организация на уличната мрежа.
Особеност в развитието на линеарните градове е появата на верижните
структури, при които има по-добро съчетаване с теренните особености и ландшафтните изисквания. Във връзка с по-ясно оформящите се инфраструктурни и транспортно-съобщителни радиални трасета към големите градове, се предлагат лентово-звездообразни системи, които да способстват едновременно за децентрализацията и да осъществяват по-добра връзка със съседните селища. Отчитат се също
така и възможностите, които предоставят линеарните структури за непрекъснато
или т.нар. отворено развитие при най-добро задоволяване на правите и обратните
връзки между града, предградията и съседната селищна територия, с което се постига устойчивост на цялата селищна мрежа.
Успоредно с положителните страни, в редица проекти се наблюдава определен схематизъм, свързан с използването на терени и земя за нуждите на транспортните и инфраструктурни комуникации. При някои проекти са пренебрегнати традициите, социалните и културните центрове и съхраняването на културните ценности,
което е свързано с отрицателно отношение към съществуващите градски части.
Богатството от нови идеи и конкретни предложения, изградени на нови принципи, дава основание да се обособи втори период в развитието на теорията на линеарно-лентови, поясни, верижни и гребенообразни градски структури.

1.3.2. Теория за линеарно-коридорните структури
В линеарно-коридорните структури има ясно функционално разчленяване на
основните по предназначение градски територии, като особеното и перспективното
е, че се допуска определено смесване на градските функции. Това обстоятелство
се определя от факта, че във времето на „терциерния” (търговско-делови) и на
„квартернерния” (информационния) град трудовите дейности не внасят замърсявания в градската среда. През този период от развитието на линеарния град функционалното разделяне на градската територия на успоредни ленти за труд, обитаване, отдих, обслужване и транспорт претърпява значително изменение. Най-същественото е, че зоните за приложение на труд не се разполагат само успоредно на
зоните за обитаване, а се прилага диференциран творчески подход. Деловите, обслужващите и информационните центрове се включват по подходящ начин заедно с
жилищните структури на града. По отношение на зоните за отдих решението се
търси както за всекидневния отдих в зоните за обитаване, така и за седмичния
отдих, организиран в подходяща природна среда на транспортно достъпни разстояния, осигурени чрез транспортни коридори.
Процесът на урбанизация след Втората световна война получава невиждани
темпове в резултат на социалното и икономическото развитие на градовете. Бързото концентриране на население в големите и много големи градове е подчинено на
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бързото развитие на индустриалното производство. Успоредно с положителните
страни на урбанизационния процес се появяват и някои отрицателни черти, свързани основно със замърсяването на градската среда. Постиженията в областта на
научно-техническия прогрес се отразяват чувствително върху формите, характера
и процесите на урбанизация.
Технократите на 30-те години създават класическа функционална система, а
според концепцията за „постградския век” научно-техническият прогрес ще доведе до край на урбанизацията, като ще бъде създадено общество зад пределите на
градовете. Според вижданията на М. М. Вебер социологията на класическия град
е подчинена на обществения център, а при „постградското общество” индустрията
на информационното общество, или т.нар. четвъртичен сектор, ще предизвика обща
пространствена подвижност на хора, предмети и информация. Този факт потвърждава
концепцията за урбанизация извън пределите на градовете и за преодоляване на
пространствените бариери14.
Времето и обстановката след Втората световна война са изключително важни
за решаването на градоустройствените „болести” на стария град. Влошените социално-битови, санитарно-хигиенни, производствени и транспортни условия, особено в
разрушените от войната градове, налагат тяхното бързо възстановяване за кратки
срокове. Големите проблеми пред урбанистите през този период са свързани с
невъзможността те да бъдат решени нито по принципите на остарелия академизъм,
нито по тези на строгия функционализъм. Псевдомонументалното планиране по остарели, консервативни схеми отстъпва място на функционализма при абсолютизирането на ясното функционално разделяне на територията на града. Логична последица от
тези процеси в развитието на градоустройството е появата на органично градоустройство, основано на процесите от природата. По това време урбанистичната теория
има необходимост от нови градоустройствени концепции и теории. На тази основа
през 60-те години темата за града на бъдещето добива голяма популярност.
Главна движеща сила за миграцията от селото към града през този период е
ускореното развитие на индустрията. Успоредно с тези основни фактори като притегателна сила към града оказват влияние постиженията в областта на материалната и
нематериалната сфера, в културата, образованието, здравеопазването, обслужването, отдиха и др. Степента на моторизация общо в градовете нараства изключително
бързо. Това дава основание на специалистите да отбележат, че най-характерните
явления за това време са моторизацията и урбанизацията. На основата на тези два
нестихващи във времето процеса се подчинява цялото световно градоустройство.
Няма съвременна урбанистична теория, която да не е изградена върху тях.
Ако позицията е дезурбанистична, то отрицанието на града е последица от
затрудненията или дори от невъзможността да се решат огромните, сложни и често противоречиви проблеми на големия град. Ако позицията е антимоторизационна,
това означава, че се ограничават подвижността, скоростта и динамизмът на производствения и социалния процес на града. От тази гледна точка авторите на урбанистичните теории по това време си поставят задачата да организират живота така,
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че той да продължи своя динамичен ход, като се отстранят негативите и трудностите, произтичащи от урбанизацията и моторизацията в големия град. При решаването на тези проблеми не става въпрос за компромиси, а за прогнозиране на бъдещето на града, така че построеното днес да служи на бъдещите поколения. Успоредно с този процес възникват и екстремистки и нихилистки позиции към
URBO&MOTO-процеса, отричащи или града, или автомобила, а понякога и двете.
Съвременното прогресивно градоустройство отрича тези крайни позиции. Антиградът
в някои суперавангардистки виждания почива на антисоциални и антихуманни индивидуалистични търсения, отричащи цялото човешко еволюционно развитие.
Третият период в развитието на теорията за линеарния град не е определен
само от факта, че световната война е един основен делител в периодизацията на
човешкото развитие. Градовете по това време се застрояват на основата на структурното разделяне по територията на жилищния микрорайон, принцип, който се прилага още преди войната. Новото в тази градоустройствена теория, което определя и нов
период в теорията за линеарния град, е идеята за коридорната структура за развитие
на градовете. Това представлява нов етап, съществено и принципно по-различен от
досегашните в развитието на урбанистичната теория и практика в тази насока. В
този случай не става въпрос за линеарна, за лентова, поясна или верижна композиция
на градския план, а за значителни коридори, които като снопове се съдържат в цялата
сложност и взаимообвързаност на всички градски системи и функции.
Възстановителната дейност на градовете от този период се извършва на реалистична основа, като сравнително бързо се достига до установяването на принципите, на които следва да се основава реорганизацията на градовете. Резултатите
са вследствие на функционалното подреждане на градовете, регулирането на комуникациите, транспорта и пешеходното движение, които са свързани със затрудненията, създадени от стихийната урбанизация, застрашителната моторизация и нарушаването на екологичното равновесие на градската демоекосистема.
Урбанистичната теория, която посочва основните направления на съвременното градоустройство, се реализира по различни пътища. Под влияние на стихийния
урбанизационен процес и неговото негативно отражение върху развитието на градската територия Константинос Доксиадис предлага в своята „екистика” 15 теорията за динаполиса16.
В своята теория авторът приема, че населението на земята към края на ХХІ
в. ще достигне до 50 милиарда и тогава подходящата за обитаване земна територия ще се покрие от един непрекъснат град – екуменополис. Исторически този
урбанизационен процес е преминал през еополиса (селото), през полиса (града), а в
сегашно време съществуват мегалополиси и метрополиси, които трябва след време да образуват всемирния град – екуменополис. Според него градовете така ще
се развиват и така ще се свържат помежду си, че незастроената, свободната територия ще бъде значително по-малка и ще представлява овални „острови” между
урбанизираната площ.
15
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Наука за човешките поселения (от гр.) – Габеров, И., Д. Стефанова. Речник на чуждите думи. 2006 г.
Doxsiadis, С. Architecture in Transition. London, 1963.
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Урбанистите по същото време отбелязват, че при сравняване на схемите за
линеарно развитие на градската мрежа на Европа на Льо Корбюзие и подобните
схеми за европейския екуменополис на Доксиадис се забелязва значително сходство. Самият Доксиадис в статията си „On Linear Cities” категорично отхвърля
широко приписваното сходство на теорията за динамичния град с тази за линеарния
град17 и отбелязва: „Първият опит, който съдейства за разрешаване на въпроса за
растежа – към традиционната концепция за градоустройствено проектиране, води
до препоръката за линеарни градове като Ciudad Lineal на Сориа…”18. Независимо
от този факт, той декларира, че линеарният град е неприложим, нереален и невъзможен с мотивите, че винаги се появяват напречни оси, които, ако са силни, поставят
началото на компактни градове на пресечните точки.
Доксиадис отхвърля всякакво сходство между динамичните и линеарните
градове. Според него мобилните сили са тези, които определят местата и начините
на растеж на градовете, които могат да бъдат насочени във всички посоки. В четири пункта той съпоставя двете теории, като прави опит да намали значението на
теорията за линеарния град19, а именно:
– Линеарният град може да се развие само в малки райони, докато динаполисът няма ограничения.
– Линеарният град може да бъде статичен, докато динаполисът не може.
– Линеарният град, за разлика от динаполиса, има едни и същи размери и
формации във всеки пункт по протежение на оста си.
– Линеарният град расте в двете направления, докато динаполисът може да
расте, но в едно направление.
В четвъртата точка се забелязва как Доксиадис сам признава, че фактически динаполисът е в известен смисъл частен случай на линеарния град, без да притежава теоретична мотивировка за условията на последователност във функционалното разделяне на градската територия. Голямо предимство на динамичния град
според Доксиадис е, че центърът му и целият град могат безпрепятствено да се
развиват в избраната най-благоприятна посока .
Принципно, ако се възприеме, че градът се е оформил исторически концентрично и със средищно разположен център, и се наложи неговото развитие да стане
в определено направление, фактически новото разширение на центъра трябва да
стане на основата на вече усвоена градска територия.
От тази гледна точка урбанистите разглеждат динаполиса като частен случай на линеарната композиция и то главно от гледна точка на това, че по генезис
той се развива по една от главните градообразуващи оси – вектори, в резултат на
нарастването на един и същ икономически сектор. В случаите, когато ширината на
сектора или ветрилото е по-малка, композицията може да се разшири като линеарна, но когато ширината се увеличи значително, се налага да се приложат принципите на компактния град.
17

Doxsiadis, С. On Linear Cities. // Town Planning Review, 38.04.1967.
Webber, М. The Post-City Age. // Daedalus, 97-1968, № 4.
19
Doxsiadis, С. On Linear Cities. Town Planning Review, oct. 1966.
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Разглежданият трети период от развитието на теориите за линеарния град има
тази особеност, че за него е характерен не автомобилът, а неговото интегрално явление – моторизацията. Най-напред в САЩ, а след това в редица европейски градове,
успоредно с основните преустройства на градската територия се преустройва и комуникационно-транспортната система на града. От тази гледна точка принципите за
изграждане на линеарния град намират своето приложение в изграждането на много
американски градове, на базата на практическата възможност за реализация на тази
теория. Тази теория с нейната гъвкавост, лека приложимост, проста организация и
децентрализация на населението при висока степен на моторизация се възприема и
от дезурбанистите. Всички тези мнения съвпадат с приетата в САЩ през 1958 г.
широка програма за изграждането на 65 000 км нови аутобани. Те водят в различни
направления, но винаги през слабо урбанизирани територии, като една от важните
цели е да се направи възможна децентрализацията на суперградовете.
Всички страни в света са обхванати от урбанизация, чиито ръст, обхват и
темп са без прецедент в историята. Големият въпрос, който възниква, е как да се
планира урбанизационният процес, така че условията на градския начин на живот
да поемат тенденцията на непрекъснато подобряване. Този въпрос е свързан с две
основни причини – едната, че условията на живот в много от градовете на света са
твърде незадоволителни за основна част от тяхното население, а втората, че състоянието на знанията за градовете не позволява да се предложи научно обоснован и
доказан за целта отговор. Градоустройството, основаващо се на състоянието на
икономиката, на социологията, на екологията, на техническия прогрес и на естетическите схващания за градовете, не може и не трябва да предлага еднозначна и
универсална теория за града. В този аспект градът винаги трябва да запазва своята индивидуалност, неповторимост, специфичен характер и собствена атмосфера,
които да задоволяват потребностите преди всичко на неговото население.
Растежът, на който и да е град, трябва да се осъществява според законите на
определена и осъзната структура. Развитието на градската територия протича по
строго определени закони на организация и взаимна връзка. Всички одобрявани,
сочени за пример и добре функциониращи градове притежават специфична, неповторима и винаги ясно изразена структурност. Структурализмът в градоустройството като творческо течение съществува отдавна, но той, както и другите функционални течения, е давал приоритет и е водил до едностранчивост в прилагането на
една или друга конструктивна особеност. С течение на времето урбанистите все
по-ясно осъзнават, че единствено при комплексното отчитане на всички системи
на градовете и прилежащата им територия е възможно организирането на обществото в стройна и съобразена с природата и човека система на заселване. Когато
градът расте бързо, не винаги може да се „прикрепи” просто един нов градски
район, а е наложително да се намери нова структура на нов, по-голям градски организъм. Урбанизационният процес след войната предизвиква именно необходимостта от ново структуриране на бързо растящите градове.
Задачата пред урбанистите е свързана с проблема кои принципи и схеми са
най-пригодни за един или друг случай – компактни, разделени, сателитни, звездообразни, паралелни, линеарни, лентови, верижни, коридорни или други системи и
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структури. Невъзможно е да се намери достатъчно категорично основание за прилагане винаги и навсякъде на една и съща форма за градско развитие. Преди всичко условията на средата, а след това комплексът от политически, икономически,
социални, социологични, екологични, функционални и естетически схващания са
определящи при избора на структурната схема на града, но същественото в този
случай е, че структура за развитието на града трябва да има.
Според Мишел Рагон две урбанистични концепции за облекчаване на старите
градове се противопоставят – едната на сателитните градове, а другата на паралелните градове. Паралелният град в действителност представлява един нов град,
който често съществува самостоятелно със свой административен център и не е
задължително да е свързан със стария град, освен чрез необходимите транспортни
линии, докато сателитният град, както е заложено в наименованието му, е органически капсулиран с главния град20. Урбанистите от това време по принцип са съгласни
с определенията за паралелен и сателитен град, но отчитат, че са пропуснати линеарните градски структури, които също се явяват форма за облекчаване на растежа
на съществуващите големи градове. Независимо че Рагон не споменава линеарната теория и възможностите, които тя предоставя за регулиране на урбанизационния
процес, в паралелния град се наблюдава една от формите й. С предлаганата коридорна структура съществуващите градове се запазват от пренапрежението, до което ги води тяхното непрекъснато аморфно развитие. Следователно възможно е не
само развитие на коридори, излизащи от градовете или свързващи градовете, но и
коридори, които могат да се развиват успоредно на големите градове.
Потребността от коридорния растеж на градските структури се появява винаги
тогава, когато става реална необходимост. Проблемът, свързан с прилагането на теориите за линеарното и лентовото развитие на градовете, се отнася до положението
каква да бъде ширината на лентата, след като дължината теоретически е неограничена. Това обяснява и отношението на урбанистите към определяне на ширината на
линеарно-коридорните градове, която според тях трябвало да се изразява не просто в
метри, а в структурни единици, т.е. да се приложи удобен териториален модул.
Съвременен градоустройствен принцип в теорията за линеарното развитие на
градовете е циклично-транспортната система. Първото, на което се обръща внимание, е решаването на транспортния проблем, което е в основата на съвременното градоустройство, а второто е, че е наложително присъствието на система и структурност в плана. Пример на циклично-транспортната система е проектът на Кензо
Танге за Ново Токио от 1960 г.
Изключително бързото нарастване на населението на японската столица и
сериозните транспортни затруднения, предизвикани от непригодността на уличната
система, довеждат до необходимостта от търсенето на нови градоустройствени
решения. По този повод Кензо Танге отбелязва, че „Традиционният радиален план
може да удовлетвори степен на подвижност, отговаряща на нуждите на градове с
население около един милион жители, но десетмилионният град се намира извън
пределите на нейните възможности”21. Предложението за промяна на структурата
20
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Ragon. М. Wo leben wir morgen? Munchen, 1970.
Танге, К. Архитектура Японии. Москва, 1976.
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на града било свързано с преминаването от радиално-центростремителна система
към линеарно развитие, като за целта е било необходимо да се намерят средства и
начини за създаване на органично единство в града и условия за открита или отворена система за поемане на спонтанната мобилност на съвременното общество. В
този много известен и оригинален проект е направен съществен принос в развитието на линеарната структура и по-конкретно това се изразява в новата транспортноциклична система.
Транспортната циклична система на новата линеарна структура на Токио се
появява по времето, когато в Япония се създава архитектурно-градоустройственият метаболизъм22. В проекта ясно е осъзната и практически приложена идеята за
необходимостта от диференциране и йерархизиране на всички градски системи,
като са показани удобствата, които предоставя за това линеарната структура. Линеарно-коридорните градски структури и прилаганата при тях линеарно-циклична
транспортна система се основават на три основни феномена на съвремието: демографското развитие, необходимостта от икономично използване на градската
територията и ускореното проучване и въвеждане на бързи транспортни средства.
При урбанизирането на която и да е гъсто населена територия е необходимо да се
мисли перспективно за времето, когато ще станат приложими съвременните технически решения. Коридорно- линеарното градско развитие предоставя отлични
възможности за неразривно единство и взаимно допълване между скоростните трасета и условията за по-бавен, но повсеместен достъп до обширни площи встрани от
скоростните транспортни трасета.
Един от основните въпроси при разработване на системата на урбанизационните коридори е тяхната ширина. Това е въпрос преди всичко на вторичната, довеждащата транспортна система, която трябва да свърже високоскоростните и
допълващите пътища от основния комуникационен сноп с крайната цел – зоните за
обитаване, месторабота и други важни градски центрове. Ограничител на прекомерната ширина на коридорите са екологичните съображения, както и недопускането на възможността за получаване на широка лента от аморфна градска тъкан.
С оглед на организацията на комуникацията и транспорта линеарно-коридорните структури могат да бъдат обединени в три основни групи:
– Първата група е свързана с изграждането от двете страни на коридора на
еднопосочни скоростни пътни трасета с необходимите връзки между тях,
които определят разделянето на структурните единици. В оста на коридора
се предвижда второ комуникационно трасе с разпределителни функции, както
и главна линия за масов обществен транспорт.
– Втората група е свързана с проектите на т.нар. метролинеарна система,
при която главната комуникация минава по оста на линеарната композиция.
Тази система е свързана с необходимостта от сложни комуникационни съоръжения на няколко равнища и изисква подчертано интензивно застрояване.
– Третата група е свързана с проекти, предлагащи за приложение цикличнотранспортната система. При нея основното е, че се използва циклично дви22

Метаболизъм – японска школа от 60-те години на миналия век, свързана с използването на цикличността в архитектурата и градоустройството.
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жение за преход от главната във вторичната верига комуникационни връзки
с еднопосочно движение. С реализирането на напречни връзки, които може
да са на няколко равнища, се осъществява преминаването от един към друг
комуникационен клас. Особеност на тази система е, че движението по главните еднопосочни скоростни трасета не се реализира директно – на определени отстояния двете трасета се разминават.
Общото, което обединява изложените системи за линеарно-коридорно развитие на градовете, е стремежът на урбанистите към по-нататъшно увеличаване на
ширината на линеарната структура. Тази ширина, в началото от два реда квартали,
по-късно преминава в два реда микрорайони, сега е значителна и позволява тя да
бъде наречена коридор. Според някои урбанисти отделните звена на коридорната
система могат да бъдат и за по стотина хиляди жители. За да се осъществи бърз
транспортен достъп до всяко звено (цикъл) и до всеки дом, се предвижда да има
сноп от комуникационни диференцирани и степенувани транспортни системи, включително и отклонения с връзки на довеждащ транспорт. В някои проекти обособяването на отделни звена се реализира така, че да се пропуска зеленина, която да
достига до обществените центрове, наредени по оста, като по този начин се осигурява възможност за непосредствен контакт с по-голям периметър от града.
В линеарно-коридорните структури има ясно функционално разделяне на основните по предназначение градски територии, като особеното и прогресивното е,
че се допуска определено смесване на основните градски функции.
Това се оправдава от факта, че във времето на „терциерния” (търговско-деловия) и на „квартерния” (информационния) град трудовите дейности не внасят
замърсяване в градската среда. Определени предприятия от вторичния сектор – т.нар.
„бяла” преработваща промишленост, биха могли да намерят място в самия град.
Тази дейност изисква концентрация на работна сила, за която най-благоприятното
положение е да не бъде транспортирана ежедневно на големи разстояния.
През разглеждания период от развитието на линеарния град функционалното
разделяне на градската територия на успоредни ленти за обитаване, транспорт, труд,
обслужване и отдих от типа „сандвич” претърпява значителни корекции. Най-същественото е, че зоните за труд не се разполагат само успоредно на зоните за обитаване, а се прилага диференциран, творчески подход. Безвредните за човешкото здраве
производства, както и деловите, обслужващите и културните центрове се вместват
по подходящ начин в жилищните териториални единици. Замърсяващите околната
среда производства се разполагат на значителни разстояния, като достъпът до тях
се осъществява чрез степенувана бърза транспортна система. По отношение на зоните за отдих се предлагат решения за едновременно и най-пълно удовлетворяване
на изискванията, както на ежедневния отдих, така и на седмичния отдих.
В заключение за продължителния трети период от развитието на теориите за
линеарния град, в който се достига до разбирането за коридорното развитие на
урбанизационните структури, може да се отбележи, че общата урбанистична теория и практика е обогатена с нови ефективни планировъчни възможности за регулиране и овладяване на урбанизационния процес. Една от основните предпоставки за
прилагането на теорията за линеарния град на Артуро Сориа и Мата е появата на
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трамвая. Транспортът днес несъмнено е основен и решаващ фактор за подходящото функциониране на градовете и на целия социално-икономически живот в отделни
региони и страни.
Необходимо е да се прави разграничение между радиалното нарастване на
градовете по протежение на главни радиални магистрали и системите на линеарното развитие. При звездообразно нарастване на компактния град невинаги се прилагат функционалното „сандвичово” зониране и другите особености на линеарната
концепция.
При линеарно-коридорните нараствания на градовете, за да могат те да бъдат
възприети в естествения си ход на развитие, е необходимо:
– главната комуникационна магистрала да бъде на необходимото за целта
транспортно равнище или да бъде изведена извън градската структура;
– обособяване на степенувана система на обществено обслужващи центрове
при важни напречни оси, като се акцентира на главните средища на найинтензивен социален, културен и делови градски живот;
– създаване на равнозначно насочване на транспортните потоци и осигуряване на достатъчно по честота и капацитет транспортно обслужване на градското население;
– осигуряване на условия за задоволяване на всекидневните потребности на
градското население без използване на обществен транспорт.
Линеарно-коридорните структури са безспорно в унисон с времето на скоростните пътни и релсови магистрали, независимо от това, дали те имат по-голяма или
по-малка дължина. Тази система позволява да се децентрализират големите и много
големи градове, като се намалят недостатъците на някои от предлаганите дезурбанизационни решения. От друга страна, системата позволява да се обединят съществуващи градове и села и да се получи необходимата централизация на населението, като се предвидят негативите на различните начини на обитаване.
Едно от най-съществените предимства на линеарно-коридорното развитие на
градовете е, че се създават възможности за подходящо екологично равновесие
между антропогенните фактори и природната среда. Тази система дава възможност за по-широк избор за локализация на елементите на труда при благоприятен
транспортен изохрон поради наличието на скоростен транспорт. Успоредно с това
системата позволява и растеж на строителството, което най-добре се подава на
етапност. По този начин новите строителни мероприятия не утежняват изградените
и оформени градски райони.
Под формата на обобщение трябва да се изведе, че линеарно-коридорните структури притежават свободна или „отворена” възможност за растеж в двете посоки на
основната ос. Успоредно с това има възможност за развитие и в направление на
вторични, напречни оси, което не нарушава, а интензифицира функционирането на
основния транспортен коридор. При това обстоятелство се създава възможност линеарно-коридорните структури да се обогатят с т.нар. гребенообразно развитие, което позволява значително увеличаване на ширината им. Възможностите за „отворено” развитие на градовете са свързани с условия за развитие в двете основни посоки
на всяко отделно звено на основата на верижно-коридорния принцип.
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Глава ІІ. Атинската харта – основа за прилагане на функционалния
подход в устройството и развитието на градовете
2.1. Атинската харта (1933)
През 1933 г. в Атина се провежда четвъртият конгрес на организацията СИАМ,
CIAM (Международни конгреси за съвременна архитектура, Congres Internationaux
de L‘ Architekture Moderne)23. Решенията на конгреса са обработени от Льо Корбюзие и са публикувани 10 години по-късно. Атинската харта става манифест на модерното градоустройство. Тя определя за десетилетия напред посоката на градоустройственото мислене и действие. Атинската харта не изчерпва цялата платформа на модернизма и тезите в нея не са формулирани в тяхната крайност. Главното
в Атинската харта е разделението на функциите. В нея основните функции на градоустройството се свеждат до следните четири вида – живеене, работа, отдих (свободно време) и придвижване.
Този възглед за градоустройството се противопоставя на съществуващото до
тогава становище, че единственият проблем за развитието на градовете е движението. Действащото дотогава становище за развитие на градовете се е свързвало
с изискването, че трябва само да се прокарат проспектите, да се определят направленията на улиците и да се създадат кварталите, чието предназначение си остава частна инициатива.
В Атинската харта присъства и идеята за териториално обособяване на функциите, които в сегашните условия на урбанизация се възприемат като ограничител за развитието на градовете. Атинската харта предвижда промишлените сектори да бъдат независими от жилищните и да бъдат отделени от тях със зелена зона.
Мотивът е да се отделят големите заводи, разположени в жилищните квартали,
което влошавало средата за обитаване, но това виждане не се отнасяло за малките
производствени дейности близо до жилището, което се определяло като хармония,
нарушена от развитие на промишлеността.
Противниците на Атинската харта критикуват изнасянето на промишлеността в предградията и периферията, като смятат, че е нарушена възможността разстоянието между мястото на работа и мястото на живеене да бъде сведено до
минимум чрез предварително планиране. Смесването на жилищните и обществените функции не се разглежда в Атинската харта, защото общественото обслужване не се е възприемало като отделна функция. Независимо от този факт наслагването на функции не било чуждо на създателите на Атинската харта, а в повечето
случаи много близко до техните виждания за развитие на градовете.
В Атинската харта се залага на необходимостта за извеждане на бързия градски транспорт от жилищните квартали и същевременно се поставя въпросът за
диференциация на уличната мрежа според предназначението й. Основното разбиране за развитие на градския транспорт и транспортната схема на града за времето си (при механична скорост от 50 до 100 км/ч) е свързано с виждането за отделно
23

Виж по-подробно Тодорова, М. Оригинални концепции в съвременната архитектура. София: Техника, 1984, с. 104.
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обособяване на транзитните пътища с голямо движение от трасетата за пешеходци, като отделянето трябва да се реализира чрез зелени пояси, т.е. автомобилното
и пешеходно движение максимално да бъдат отделени едно от друго.
За съхраняване на обектите, представляващи историческо наследство на градовете, в Атинската харта е посветена специална глава, където се изразява становище, че архитектурните ценности на града трябва да бъдат съхранявани, при условие че те са израз на предшестваща култура, представляваща обществен интерес. Това, което се оспорва в Атинската харта, е не съхраняването на архитектурните паметници, а култът към миналото, обръщането назад и използването на старите стилове в нови съоръжения. Призивът в Атинската харта е да се създаде
съвременна градска естетика, отговаряща на времето и техническия прогрес.
Атинската харта е остро критична към тогавашния начин на застрояване на
жилищните територии. При съществуваща неголяма етажност за времето си и при
стандарт на обитаване 1000 души на хектар се е възприемало, че в централните
части на големите градове се ограничава площта, зеленината, слънчевата светлина и свободните пространства, което като цяло води до крайно нехигиенични условия за обитаване. В противовес на това създателите на Атинската харта издигат
постулата „слънце, зеленина, пространство”, т.е. това са трите основни елемента,
определящи развитието на градовете.
Доста съвременно е и разбирането, заложено в Атинската харта, че обектите
на общественото обслужване трябва да представляват продължение на жилището.
На тази основа се критикува разполагането на училищата далеч от жилището, което подлага учениците на опасност от уличното движение, всъщност се лансира
микрорайонната структура на града с осигурен пешеходен достъп до училището и
обектите, свързани с ежедневно и периодично обслужване на градското население.
Идеята за осигуряване на ежедневен, седмичен и годишен отдих на градското население също е заложена и отразена в Атинската харта.
Критиките към Атинската харта в повечето случаи се отнасят към начините
на нейното приложение и конкретните архитектурни и градоустройствени реализации. Това е и смисълът на силната защита в полза на Атинската харта на А. Коп,
професор по урбанизъм в Парижкия университет по това време. Тезисите на модерното движение са свързани с адаптиране на мисълта към проблемите на века.
При съвременния прочит на Атинската харта правят впечатление острата
критика към неотчитането на социалната насоченост на развитието на града, противопоставянето срещу социалното неравенство, противопоставянето срещу неограничената частна собственост на земята за строителство като източник на спекулации и ограничител за осъществяване на градоустройствени реформи. Същевременно създателите на Атинската харта силно защитават необходимостта от планомерно градско развитие, така също градът да се разглежда и планира заедно със
своя ареал, т.е. с прилежащите му територии. На тази основа е и виждането на Льо
Корбюзие, че градската земя, жилищните квартали и самите жилища зависят от
хора, преследващи цели на обогатяване. Въпросът за съчетаването на индивидуалния и обществения интерес вълнува Льо Корбюзие не по-малко от чисто професионалните въпроси. На тази основа е и виждането, че животът се развива само при
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условие, че се съчетават двата противоположни принципа, които управляват човека – индивидуализъм и колективизъм. С тези думи започва Атинската харта и завършва с почти същите.
Констатираните противоречия (между малките парцели и мащаба на замислените градски реформи) повдигат един от най-острите въпроси на епохата – как с
използването на законови средства да се внесе ред в разпределението на земята за
строителство, така че да се създадат условия за постигане на пълна хармония на
жизнените интереси на индивида и обществото.
Логиката на модернизма като отговор на конкретните предизвикателства на
времето изисква и неговото критично осмисляне, след като обществено-икономическите условия сега са вече други. Социалната утопия остава неосъществена, а
формалните открития постепенно са интегрирани в официалната култура и губят
своя новаторски заряд. Новата архитектурно-градоустройствена алтернатива получава названието „постмодернизъм”. От многото определения най-характерно е,
че постмодернизмът е по-скоро отказ, скъсване, изоставане, отколкото избор на
една ориентация, множество от тенденции, които търсят изход от кризата на модерното движение чрез радикално отхвърляне на една логика на развитие. Поставя
се за задача постмодернизмът да бъде изведен извън архитектурните граници и да
бъде свързан с дълбоките промени в обществото. Постмодерното движение се
явява бунт, породен от съзнанието, че от 60-те години на миналия век всичко в
сферата на обществените и производствените отношения се е променило.
Една от най-острите критики срещу модернизма е насочена именно срещу
вдъхновената от неговите принципи градоустройствена практика на строго функционалното зониране, стерилно, умозрително, което невинаги отговаря на реалните
жизнени процеси, протичащи в града. Характерен недостатък на модерното градоустройство е неспособността му да осигури културна приемственост.
Градоустройството в нашата страна не се развива изолирано от световното. Ако
през 70-те години на миналия век идеите на постмодернизма се смятат за дискусионни
и носят полемичен заряд, то през 80-те години те се доразвиват. Преминаването от
силно централизирана към пазарна икономика и оскъдната информация за градоустройствената практика в света поставят под съмнение бъдещото градско планиране. Независимо от този факт, специалистите изтъкват растящата необходимост и значение на
градското планиране за решаване на глобалните проблеми на земята.
Трябва да се очакват големи промени в конкретните начини, в конкретния
инструментариум в реализирането на плановете за развитие на градовете. Вместо
администрирането в пазарни условия нараства ролята на инвестиционния риск, който регулира инвестиционните намерения и създава условия за постигане на баланс
между обществените и личните интереси в обществото. Проблемът за равновесие
между индивидуалния и колективния интерес, поставен в Атинската харта, става
отново актуален и днес. Това обстоятелство предполага нарастване на ролята на
гражданското общество при решаване на съвременните проблеми, свързани с развитието на градовете.
Проблемите, свързани с развитие на съвременните градове, се смятат за едни
от най-големите глобални проблеми на света. Експертите в тази област предвиж35

дат криза на градовете вследствие на икономическите сривове, увеличаване на
социалните проблеми, силното морално и физическо изхабяване на сградния фонд и
поддържащите благоустройствени системи. С анализирането на най-острите проблеми на градовете се създават условия за реализиране на най-различни схеми за
тяхното решаване. В това отношение голямо значение се отдава на градското планиране. Трудността за нашата действителност се състои в това, че то трябва да
бъде осъществено в една сложна и необичайна по отношение на досегашното управление икономическа обстановка и създадени традиции и навици в обществото.
Един от основните проблеми е свързан със спирането или ограничаването на
териториалната експанзия на градовете, т.е. тяхното екстензивно развитие. Анализите показват, че вътре в границите на градовете има достатъчно и все още непълноценно използвани територии. В това отношение препоръката е да се стимулира компактното, интензивно развитие на градовете чрез прилагане на специални норми,
данъци и такси. Компактното нарастване на градовете създава условия и за решаването на транспортните проблеми. Компактно развитие с висока гъстота на обитаване и максимално разнообразие на реализирани градски функции представлява
съвременният градоустройствен идеал. Виждането е чрез различни мерки да се
гарантира изграждането на широк спектър от различни по степен на комфорт и
лукс видове жилища, включително по-малки и по-евтини за различните социални
групи, за да се избегне социалната сегрегация.
Независимо от техническия прогрес, за решаване на проблемите на градовете
се разчита извънредно много на градоустройствените решения. На тази основа е
изискването максимално и задълбочено да се анализират и използват конкретните и
специфични особености на всеки град. Да се прилагат градоустройствени решения с
максимален екологичен ефект, довеждащ до устойчиво развитие на градската територия. За целта се включва контрол върху земеползването, който да предотврати
посегателството върху правата на обществото и индивидуалните свободи. Това е
особено актуално сега в нашата действителност на основата на възникналите обществени настроения като реакция на ограничените досега индивидуални свободи.
Концепцията, която ще определя бъдещото развитие на градовете, е концепцията за устойчиво развитие.
Виждането на автора на настоящето изследване относно ролята и значението
на Атинската харта, която се свързва с прилагането на функционалния подход в
устройството и развитието на градовете, се различава от това на нейните опоненти,
че тя представлява ограничител в съвременното развитието на градовете. Функционалният подход в развитието на градовете се заражда от основните ежедневни
функции на човека – труд, обитаване и отдих. Тези основни функции са заложени и
в съвременното българско законодателство в тази област. В Закона за устройство
на територията, в чл. 1 е записано „Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни
условия за живеене, труд и отдих на населението.” Това са трите основни функционални системи, заложени в Атинската харта. Създателите на Атинската харта в
началото на миналия век не са могли да допуснат обществените и икономически
промени, които ще настъпят и ще дадат отражение върху развитието на градовете.
36

Гениалното и фундаменталното във функционалния подход, заложен в Атинската
харта, е неговата непреходност, т.е., докато съществува светът, ще съществува
под една или друга форма функционалният подход за развитие на градовете.
Чисто класическият вариант на прилагане на функционалния подход в развитието на градовете, характерен за 50-те години на миналия век, не е приложим в сегашния динамичен свят. Този факт не означава, че функционалният подход трябва да
отпадне и да не се прилага. В края на ХХ и началото на ХХІ в. се забелязва голяма
динамика в развитието на градовете на основата на наслагване на градски функции и
дейности. Проблемът с наслагването на функции и дейности не е бил чужд и на
авторите на Атинската харта, но за тогавашното време не е бил на дневен ред.
От тази гледна точка авторът възприема тезата, че в съвременните икономически условия прилагането на функционалния подход е катализатор, а не ограничител в устройството и развитието на градовете. Това обстоятелство почива на факта, че в основата на функционалния подход стои човекът с неговите ежедневни
потребности, които не могат да бъдат игнорирани, а – точно обратно – трябва да
бъдат задоволени.
В съвременните условия се забелязва пространствено разместване на основни градски функции и на базата на високата мобилност на градското население се
отчита и по-голям пространствен обхват за задоволяване на определена потребност. Това основно е свързано с функцията „труд”, следователно и с функцията
„обитаване”, като на тази основа е и съвременната визия за Свързания град, основан на принципа „мрежа” от градове, който ще може да гарантира основните функции на населението на по-голяма територия. Това явление се реализира на основата
на процесите на интернационализация и глобализация и приложение на съвременните технологии.
С актуализацията на Атинската харта в края на ХХ в. се поставя начело населението, като по този начин на преден план излизат проблемите за устойчивото
развитие на градовете. Авторите на Атинската харта още при нейното създаване
поставят въпросите за отделяне на производствените дейности от зоните за обитаване, което представлява зародиш в областта на решаването на екологичните проблеми на града. Устойчивото развитие налага синхронизирано и балансирано икономическо, социално и екологично развитие на градовете. Този момент е заложен в
Тълковния речник по териториално устройство на Европейски съюз, издаден от
Съвета на Европа през 2007 г., където в термина устойчиво териториално развитие е включено икономическото, социалното и екологично развитие на територията.

2.2. Актуализация на Атинската харта (Новата харта от Атина –1994)
2.2.1. Съвременният европейски град
През 1994 г. в Атина се провежда конференция със заглавие „Към новата атинска харта – от ограничения град към град на гражданите”. На този форум урбанистите дискутират ефекта от Атинската харта от 1933 г. върху европейската плано37

ва мисъл и практика и предлагат да се изготви нова харта, която да се обърне към
проблемите и възможностите пред европейските градове сега. Идеята е възприета и нейната реализация е продължена през 1995 г., когато Европейският съвет на
урбанистите (ЕСУ) провежда конференция в Атина. Участниците в конференцията
вземат решение, с което потвърждават необходимостта от нова харта за ускоряване на развитието на европейските градове през ХХІ в. Новата харта е резултат от
усилията на институти, организации и урбанисти от 11 страни в Европа. Хартата
представлява принципна основа на международната конференция „Нова харта от
Атина 1998”.
В новата харта се отразява широкото разпространение и влияние на Атинската харта от 1933 г. и недостатъците от видовете структури и схеми, резултатът от
прилагането на хартата. При подготвянето на новата харта за развитието на градовете през ХХІ в. гражданинът се поставя стабилно в центъра на реализирането на
градоустройствената политика. Основната концепция, заложена в новата Атинска
харта, е, че еволюцията на градовете трябва да произтича от комбинацията от
разнообразие от обществени фактори и действията на основните участници в процеса за развитие на градовете. От гледна точка на ЕСУ е нужна нова рамка, определяща градското планиране, която да посрещне и да отговори на социалните и
културните нужди на настоящото и бъдещо поколение.
Поставената цел в новата Атинска харта е свързана с:
– дефиниране на новия градски ред;
– дефиниране ролята на градското планиране за спазване на дневния ред;
– препоръчване на водещи принципи, които да се прилагат от специалистите
на всички управленски нива.
Съвременният европейски град има редица проблеми за решаване, с които е
необходимо да се справи градското планиране. През 90-те години на миналия век
Европейската комисия (ЕК) помага за оформянето на новия градски дневен ред.
От докладите на ЕК най-важни са:
– Зеленият доклад за градска околна среда (1990).
– Европа 2000 – визия за развитието на територията на общността (1991).
– Европа 2000 + – коопериране за европейско териториално развитие (1994).
– Европейски устойчиви градове – доклад от експертна група по градско развитие (1996).
– Европейска перспектива за пространствено развитие (1997).
– Към градски дневен ред в Европейския съюз (ЕС) (1997).
Последният документ представя необходимостта от развитие на по-специфична стратегия за градско развитие на Европа в контекста на компетенцията и
политиката на ЕС. Успоредно с тези доклади са определени и няколко теми, свързани с възникващия градски дневен ред. Конкретно те са свързани с четири ключови
насоки, а именно:
– подпомагане на икономическата конкурентоспособност и заетост;
– приоритет на икономическата и социалната взаимозависимост;
– подобряване на транспорта и Трансевропейските мрежи (ТЕМ);
– подпомагане на устойчивото развитие и качеството на живот.
38

Анализът на ЕСУ на градския дневен ред отчита, че през последните 50 години демографската структура на Европа се трансформира, което поставя някои въпроси за решаване като: разположението и състава на новите домакинства из Европа и
как те могат да се настаняват, като се съхрани природата. Положението допълнително се усложнява от моделите на международна миграция, особено в Европа,
които стават по-интензивни с освобождаването на трудовия пазар. Допълнителните глобални движения на населението и масовите пътувания също усложняват решаването на тази задача.
Успоредно с демографските промени съществуват и редица проблеми, свързани
с радикалната трансформация на социалната структура на европейските градове.
Анализите на урбанистите показват, че енергията на градския живот се дължи до
голяма степен на разнообразието от социални групи, определени основно по възраст,
етнос, пол и т.н. От една страна, квартали, свързани с различни култури, основно
срещани в по-стари градове, могат да осигурят социална и икономическа виталност. От друга страна, практиката показва, че лишенията, бедността и социалното
изключване често са концентрирани в някои градски квартали.
В същото време моделите на живот и характерът на изискванията към жилищата се изменят много бързо, независимо че характеристиките на планирането и
осигуряването на жилища варират чувствително между отделните региони, най-вече
поради различията в културата, начина на живот, климата и т.н. Проблемите на планирането на градовете, свързани с тяхната социална устойчивост, са определени от
демографските тенденции, разнообразието и плурализма относно нуждите и потребностите на различните социални групи от населението. Планирането на градовете е
свързано с намаляване на отрицателния ефект от липсата на дом, бедността и лишенията чрез координирани стратегии за съживяване на обществеността. На тази основа се поставя въпросът за създаване на нови модели на градските дейности, отговарящи на културните и социалните изисквания на следващите поколения.
В съвременните градове се забелязва растящата нужда от удобства за възстановяване и свободно време. Създадени са условия европейските граждани да имат
повече свободно време с по-малко часове на работното място и по-висока продължителност на живот. Свободното време и туризмът са бързо развиващите се градски
дейности в ЕС и културното наследство е съществен компонент на това явление.
Културно-историческото наследство е ключов елемент, който дефинира културата
и европейския характер в сравнение с други региони на света. За повечето граждани и посетители характерът на града се определя от качеството на сградите и
разстоянията между тях. В много градове част от сградния фонд, включващ елементи на културно-историческото наследство, е разрушен на основата на прилагането на неудачни градоустройствени планове. Пространствената реорганизация на
градската територия на базата на реализирани инфраструктурни обекти и неконтролирани действия в сектора на пазара на недвижими имоти също водят до унищожаване на обекти, представляващи културно-историческо наследство. Урбанистите поставят условието и изискването за съгласувани действия относно опазването
на културно-историческото наследство на европейските градове и прилагането на
най-добрите европейски практики в тази област. Тези действия, заедно с подходя39

ща пространствена стратегия са от съществено значение за запазване на специфичния характер и идентичност на европейския град.
Образованието е един от ключовите компоненти на градското развитие. Образователното равнище на населението позволява на гражданите да тълкуват развитието на града, да търсят и да получават необходимата информация, да придобиват навици и да създават традиции за активно участие в процесите, свързани с
решаването на проблемите на града.
Информационните технологии и електронните комуникации имат чувствителен ефект върху начините, по които градовете функционират. Промени в това отношение могат да се очакват в посока намаляване на общата необходимост от пътуване, от промени в природата на работното място и от подобряване на способностите на гражданите да придобиват информация по-бързо и да комуникират ефективно. Дискусионен остава въпросът дали съвременните информационни технологии ще подобрят образователната система чрез осигуряване на повече възможности за домашно и дистанционно обучение.
От гледна точка на използване на земята за строителство, най-радикалният
ефект, който може да се получи, е силното ограничаване на необходимостта от
терени за големи офиси и индустриални сгради, по този начин се намалява необходимостта от екстензивно пространствено развитие на градовете. В замяна на това
може да се улесни тенденцията към по-комплексно развитие и по-голямо обществено взаимодействие. Определено се очаква информационните технологии да
имат положителен ефект върху бъдещото развитие на града. Този ефект е свързан
с осигуряване на защита срещу възможните отрицателни последствия, включващи
обществена изолация и разделение между информационно богати и бедни, които
могат да се почувстват разделени от други групи в обществото. В този случай
местните власти носят задължението и отговорността за осигуряване на достъп на
всички граждани до възможностите на информационните технологии, т.е. да направят управлението и развитието на града по-прозрачни за населението.
През последните години устойчивото развитие се явява като основен въпрос за
градското развитие. Урбанистите са осъзнали необходимостта от прилагане на принципите на устойчивото развитие като основополагаща част от градското планиране и
развитие. Съвременните градове генерират значителни количества отпадъци и замърсяване на градската среда, което води до общо влошаване на качеството на околната среда и на общия градски стандарт на живот. Изискването за създаване на поустойчив град е едно от най-големите предизвикателства пред урбанистите през
ХХІ в. Успоредно с решаването на проблемите, свързани с влошените качества на
околната среда, съществува необходимост да се решат и проблемите с опазването
на културното, историческото и архитектурното наследство на градовете, откритите
пространства и системите от зелени зони в пространствата около градовете. Поддържането на биологичното разнообразие е в критично състояние и затова е еднакво
важно за разрешаване както в градовете, така и в земеделските райони. Съхраняването на енергия е също важен компонент от общата рамка на градско планиране.
Икономическите въпроси винаги са имали силно влияние върху оформянето
на градовете. През последните две десетилетия структурата на ЕС се променя
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чувствително бързо. Процесът е нарушен от две дълбоки рецесии, които от своя
страна повлияват върху отраслите и на производството, и на услугите, както в публичния, така и в частния сектор. Независимо че европейската икономическа активност ще продължава да се концентрира в градовете, има няколко тенденции,
които могат да повлияят върху бъдещото градско планиране. Икономическото развитие, включващо партньорство между публичния, частния и доброволния сектор,
ще има фундаментална роля, но ще изисква съответно прозрачни процедури. От
тази гледна точка, се очаква процесът на икономическо преструктуриране да протече бързо. На макроикономическо ниво ще се появи растяща конкуренция между
градовете за привличане на работни места. В международен план има тенденция
към ограничаване на големите предприятия и промяна в труда, водещи до мащабна и дългосрочна безработица. Разгледани заедно, тези тенденции могат да доведат до преразглеждане на критериите за разполагане на работните места и икономическите дейности в структурата на градовете. На микроикономическо равнище
трябва да се очаква подем на местната икономическа активност, изразена чрез
растежа на изградените и функциониращи малки и средни предприятия (МСП) в
градовете на Европа. Политическият стремеж на ЕС за по-устойчив град е свързан
с разкриването на повече местни работни места и икономически дейности, което
от своя страна ще доведе до повишаване на жизнения стандарт на градското население и подобряване на качеството на живот. Практиката показва, че градското
планиране има съществена роля за генериране на икономическото възстановяване
и развитие на местните общности. С навлизането в световната икономическа и
финансова криза се налага необходимостта от постоянно наблюдение и информираност за промените в световната икономика, както и на местния пазар, за да може
по-бързо и адекватно да се реагира на настъпилите икономически промени, да се
създадат условия за по-бързо адаптиране към новите икономически условия.
Европейската комисия през 1996 г. публикува Зелен документ за транспорта,
озаглавен Гражданската мрежа-изпълняване на ролята на обществения
пътнически транспорт в Европа. Анализът в документа отбелязва, че притежаването и използването на превозни средства нараства силно след 1970 г. и се очаква да продължава да расте с вероятност за увеличение с 200% през следващите 25
години. Този процес може да се ускори и от желанията на държавите от Централна
и Източна Европа да компенсират изоставането от „западните” стандарти в тази
област. Ефектите от транспортната революция се регистрират навсякъде, особено
в областта на замърсяването, задръстването, риска за здравето на населението и
използването на невъзобновяеми ресурси. Общият ефект от това състояние е екстензивно развитие на града в посока на контактната зона с прилежащите територии и появата на крайградска зона. Въпреки че изглежда, че мобилността на населението се увеличава, в действителност достъпността до определени градски услуги в определени части на града чувствително се ограничава. В много градове
улиците са доминирани от превозни средства, което ограничава пространството,
използвано с приоритет от пешеходци и велосипедисти.
Тенденциите в тази област създават условия за влошаване на качествата на
околната среда на европейските исторически градове. Планирането на тези градо41

ве е съобразено с негативите, свързани с транспортната достъпност до определени
градски зони, като същевременно се създават условия за запазване на положителните характеристики на околната среда. С въвеждането на Трансевропейските транспортни мрежи (ТЕТМ) се създават условия за по-добра достъпност до градовете,
като по този начин се генерира икономическа активност и се позволява реализирането на обмен между градовете и регионите. На местно ниво градското планиране
има важната роля да гарантира интегрираното използване на земята и терените,
необходими за транспортна инфраструктура, особено за нуждите на обществения
транспорт и организацията на пешеходното и велосипедното движение. За целта се
създадат условия за по-високо ниво на избор на определен вид транспортно обслужване и на транспортна достъпност до отделните обособени зони на града.
Гражданите на ХХІ в. очакват от градското планиране създаване на възможности за по-голям избор и разнообразие при определяне на мястото за живеене и поголям избор на продуктите, услугите и съоръженията, които градовете могат да им
предложат. Най-силните сектори на икономиката имат възможност за по-голям локализационен избор, т.е. могат да избират град според своите собствени критерии,
като имат определяща роля в развитието на местната икономика и по този начин да
оказват влияние върху трудовата заетост на гражданите. В контекста на планиране
на икономическата структура на града и подпомагане на бизнес дейностите предимствата на зоните със смесено ползване са обект на сериозно разглеждане противно
на традиционния подход за концентриране на търговското и жилищното ползване в
предназначени за целта зони. Съобразно използването на земята за строителство в
тези зони със смесено ползване, които се откриват в исторически по-стари градове,
могат да осигурят разнообразие, съчетано с увеличена обществена и икономическа
активност. Това обстоятелство подобрява общото качество на живот в града. Потенциално опасните и замърсяващи дейности се отделят и контролират чрез правила.
Няколко въпроса относно управлението на градските дейности и устройството на градската територия влияят за определяне на градската форма. От една страна, това е въпросът за централизацията, при която обекти и услуги са концентрирани около централното градско ядро. От друга страна, това е въпросът за разпръскването, където новите пространствени разработки се простират териториално извън
градското ядро към периферните зони, свързани с крайселищните територии. Тези
пространствени въпроси са на дневен ред за разрешаване през ХХІ в. чрез градските планове за развитие.
Експанзията на централния град не взема предвид проблемите, създадени на
границата на града и отвъд нея. В разпръскващия се град проблемите на разпростирането се усещат повече на подрегионално ниво. Подрегионално планиране е нужно,
за да се осигури йерархичност в градското развитие на основата на осигуряване на
ясна функционална връзка между центъра на града, неговите предградия, периферните зони и свързаните градове в градския регион. В някои зони може да има предимство концепцията за градското струпване. В определени случаи може да се създаде
селищна формация от градове, при която всеки отделен град да запази своята идентичност и да има определена цел за своето развитие на основата на създадена качествена система за масов градски транспорт между отделните населени места.
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Концепцията за града като последователност от населени места или свързани
територии допълва визията на ЕК за устойчивия град, съдържаща специфични изисквания за опазване на околната среда. Европейската агенция по околната среда
през 1994 г. определя 5 ключови проблема, свързани с опазването на околната среда, а именно: качество на въздуха, шум, трафик, качество на жилищата и достъп до
(и обхват на) зелени площи и открити пространства. Независимо че тези фактори
имат различно влияние върху всеки отделен град, местните власти могат по принцип да направят много и да допринесат за устойчивото развитие чрез подобряване
на местните условия и стимулиране на решения, които използват по-малко енергия
и ресурси и в същото време да решават проблемите с отпадъците и качеството на
водата и въздуха.
Общото разбиране на тези явления от страна на населението и еволюцията на
по-отворени демократични процеси предполага по-добра комуникация и повече гражданско участие в процеса на вземане на решения, свързани с развитието на града.
Не е необходимо да продължава промяната на ударението на планирането от предписателен подход към подход, основан на нуждите, изразени от ползвателите на
града. Концепцията за по-граждански насочен подход към планирането на града,
като се отчитат основните човешки потребности от живота в града, е ядрото на
новата Aтинска харта.

2.2.2. Основни принципи на градското планиране
Практическият опит показва, че през последните 60 години градовете се развиват произволно, като не се прилагат дори и установените градоустройствени модели. В повечето случаи развитието им е подчинено на принципи, свързани с бурните урбанизационни процеси. Тези принципи могат да са постоянни във времето или
да следват определени тенденции и трябва да са правилно разбрани преди въвеждането на нови. Предлаганите нови принципи за градско планиране са групирани в
две по-широки категории, както следва:
1. Основни принципи, развити в миналото, които в повечето случаи са универсални.
2. Нови примерни принципи, предложени за ХХІ в.
Новите основни принципи, предлагани за градско развитие, не са изчерпателни, което предполага, че представляват база за дискусии в тази област. През последните години се забелязва тенденция за по-открити консултации, свързани с разпространението на информация относно плановете и схемите за градско развитие.
За да бъде градското планиране по-ефективно, е необходимо провеждането на поширок диалог с повече специалисти в тази област. За реализирането на този диалог
специалистите урбанисти активно подпомагат местната власт, бизнеса, неправителствените организации за осигуряването и постигането на консенсус по основни
въпроси, свързани с проблемите, засягащи развитието на града. Засега е възприета практиката за наблюдение на градските планове от изпълнителната власт, съобразно със законовите и нормативните изисквания в тази област. Информацията за
градското планиране е от особена важност за определяне на тенденциите за развитие на града. С определяне на приоритетите за развитие на града на основата на
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поставените цели и свързаните с тях индикатори се определя базата за вземане на
съответните решения.
Пространствените елементи, включващи разположението на града, както и
неговата обществена структура и основните ресурси на градската зона, винаги са
обект на планиране на града. Други фактори, свързани с развитието на града, са
релеф, климат и съществуващата структура на ползване на земята. Други елементи на градското планиране са парцелите (земя), сградите, залесените площи, водните пътища, транспортната мрежа, откритите градски пространства, обектите, представляващи културното и историческото наследство на града, както и административно-териториалните граници. Особено важно за развитието на града е да се обвърже градската територия със заобикалящия я регион.
Тези фактори са особено важни за определяне формата на града и заобикалящата го зона. Ролята на централното градско ядро не е отпаднала от развитието на
града, независимо от повишената мобилност и прилагането на съвременните информационни технологии. От векове градският живот се е организирал посредством
връзката между определени централни места и територията между тях. Спирането
на този процес изведнъж не е възможно, защото дестабилизацията на някои традиционни центрове вследствие на преместване на търговски и икономически дейности от тях към периферните зони на града е довело до възраждане на нови градските центрове. Фактите сочат, че бъдещето на града е свързано с неговата полицентрична структура, а не с развитието на моноцентрична структура. Появяването на
тези нови градски центрове изисква по специално отношение при реализиране на
градското планиране с акцент върху създаването на околна среда с високи показатели. В този контекст местата със смесено предназначение, където гражданите
могат да живеят и работят, се подпомагат съобразно със специфичните потребности, вместо да се налага стриктна политика на зониране в градоустройствените
планове.
Градовете се планират на основа на общия си мащаб и функции, като се имат
предвид критериите по околна среда и принципите на устойчиво развитие. В тази
насока е направената стратегическа и глобална оценка на всички действащи фактори, свързани с икономическата, социалната и екологичната среда, вместо да се
разглеждат като отделни единици. Този глобален подход, често включващ Стратегическо оценяване на околната среда (СООС), е един от водещите принципи на
устойчивото развитие. По принцип няма технически ограничения за ползването на
този подход, освен липсата на източници за събиране на съответната информация.
Съвременните средства за обработване на информация създават условия и правят
възможно решаването на въпроса с комплексността.
В бъдеще градовете ще продължават да бъдат двигатели на икономическото
развитие и те ще влияят върху социално-икономическия просперитет на заобикалящите ги земеделски зони. Циклите на моделите на развитие на градовете винаги са
били обект на обстойно разглеждане, основано на дългосрочни наблюдения и прогнози. Особеното е, че прибързаните действия и решения, независимо дали те са от
политически или икономически характер, винаги са с неопределен ефект върху развитието на града. По същия начин предварителното реализиране на дейности и
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проекти без необходимата техническа обосновка или при недооценяване на специфичните местни особености или възможностите на капацитета на градската среда
довеждат до грешки в градското планиране. Отчитайки всички тези обстоятелства
при реализиране на градското планиране, следва да се направи обстоен преглед на
икономическите, социалните и екологичните въпроси, свързани с градската среда,
заедно с прогнозите и тенденциите за развитие на града.
В този контекст градското планиране е свързано основно с гарантиране на
обществения интерес, който не трябва да се подценява и да бъде игнориран. Много
често градското планиране се използва за решаване на конфликти и интереси и за
посредничество между различни социални групи. Конфликтите може да бъдат явни
и неявни, но самото им присъствие изисква необходимостта от тяхното разрешаване, което неизбежно оказва влияние върху градското планиране.
Новите принципи за градско развитие през ХХІ в. залагат на градските ресурси, които се разпределят по-честно според принципите на справедливостта, местните потребности и подпомагането. Разпределението на пространствата между застроените площи, защитените и зелените зони и зоните за отдих са от изключително важно значение за развитието на градската територия. Взаимният обмен между
тези зони довежда до преопределяне на града като сбор от градски зони, които в
някакъв смисъл могат да се свържат с концепцията за гражданската идентичност.
Откритите пространства, зелените пространства и естествените зони представляват съществен елемент от градоустройствената политика на даден град и те се
използват за осигуряване на приятна околна среда и озеленяване на града. Зелените зони в града и околностите му е необходимо да се управляват със средствата на
ландшафтното изкуство.
Творческата роля на градското планиране се развива, за да отговори на потребностите на града и неговото общество. Спазването на новите принципи за градско планиране изисква влиянието на специалистите урбанисти върху процесите,
свързани с решаването на въпросите, за развитието на града.
Първичната роля на градското планиране е свързана с осигуряването на пространствена рамка на селищната територия за бъдещо планиране и развитие на
града. Обхватът на градското планиране е много по-широк и уникален и има интердисциплинарен характер в сравнение с други дисциплини. Градското планиране се
явява център за постигане на баланс и синхрон между обществените и личните
интереси в обществото, което налага общуване между специалистите, местната
власт и представителите на гражданското общество. Чрез посредничество между
отделните професионални и социални групи, чрез влияние върху важни ключови решения и чрез извеждане на преден план на алтернативни възможности за оценка
градското планиране може да осигури и да постигне приемането на план или програма, които са били обстойно дискутирани в обществото.

2.3. Визия за развитие на града през ХХІ век
(Нова харта от Атина – 2003 г.)
През ХХІ в. ЕС ще реализира основната си цел, свързана с интеграцията на
европейското икономическо и физическо пространство. На тази основа се предста45

вя и широко разпространената визия за бъдещето на европейските градове. Това е
визия за мрежа от градове, които:
– ще запазят културното си богатство и разнообразие – резултат от дългата
им история, свързвайки миналото им през настоящето и бъдещето;
– ще се свържат в множество смислени и функционални мрежи;
– ще останат креативно компактни, докато се стремят към пълнота и коопериране;
– ще допринесат решително за благополучието на жителите и ползвателите
си;
– ще интегрират създадените и естествените елементи на околната среда.
В новата харта визията включва мрежа за внедряване, която съдържа:
– кратко обобщение на основните въпроси и предизвикателства, които влияят
на градовете в началото на 3-тото хилядолетие;
– ангажиментът, изискван от пространствените урбанисти за реализиране на
визията.
Визията на новата харта от Атина от 2003 г. е послание, отправено преди всичко
към специалистите урбанисти, работещи в Европа, и към тези, които имат отношение към плановия процес, за да може да се даде насока за по-добра съгласуваност
при изграждане на смислена мрежа от градове в Европа, свързани във времето на
всички равнища и сектори.
Пространственото планиране е жизнено необходимо за осигуряване на устойчиво градско развитие. То конкретно засяга разумното управление на градското
пространство, като критичен естествен ресурс се явява земята, която със своята
териториална ограниченост и количество винаги е била обект на допълнителни растящи изисквания към нея.
През втората половина на ХХ в. бяха изведени много негативни предвиждания относно бъдещето на европейските градове, включващи намаляване на производителността, изоставане на централните зони, неконтролируема престъпност, силно
замърсяване и драматичен упадък на качеството на околната среда, както и загуба
на идентичност. Тези предвиждания не се материализираха, независимо че градовете на стария континент са далеч от необходимите и идеални условия за развитие
и са поставени пред големи предизвикателства.
В отговор на тези предизвикателства се предлага визия, която е фокусирана
върху Свързания град, като по същество представлява снимка на това, какви бихме искали да са градовете ни сега и за в бъдеще. Свързаният град се състои от
разнообразие от свързващи механизми, действащи с различен мащаб. Те включват осезаеми и визуални връзки с изградената среда, както и връзки между разнообразието от градски функции, инфраструктурни мрежи и информационни и комуникационни технологии.
Древните селища са създавани, за да осигурят подслон и сигурност на хората
и за обмен на продукти. Те дават началото на организирани общества, развиват
широк обхват от умения, стават високопродуктивни и нарастват като мощни центрове на цивилизацията. Тези селища са били изграждани на внимателно подбрани
места, запазвайки ясно разграничение между границите на града и заобикалящите
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го земеделски земи и естествени зони дори и във времето, когато укрепленията на
града са премахнати.
Сравнени с градските зони в много други части на света, европейските градове се открояват с дълга история на развитие, точно отразяваща характеристиките
на политическите, социалните и икономическите структури на нациите. Точно тази
история и разнообразие ги правят различни. Обратно, градовете на Европа от ХХІ
в. стават все по-трудни за разграничаване, защото човешките дейности, разположени първоначално в градските центрове, сега се разпростират нашироко към периферните градски зони, заемайки земеделски и природни зони. Транспортните и
другите инфраструктурни мрежи, построени за обслужване и свързване на тези
разпръснати дейности, допълнително влошават състоянието на градското пространство – основния невъзстановим естествен ресурс. Новите комплексни връзки
свързват малките и големите градове, за да създадат градска последователност,
която вече се оформя в много части на Европа. В тази нова селищна формация
класическите градове стават компонент от нови селищни мрежи. Ефектът от тази
вредна тенденция задължително трябва да бъде разгледан и отразен във визията
за бъдещето на европейските градове.
Принципно, бъдещето се изгражда във всеки момент на основата на настоящето чрез действията в момента. Миналото осигурява неоценими уроци за бъдещето. В много отношения утрешният град е вече на дневен ред. Много черти на
настоящия град, които са характерни и ценни, могат да се оставят на бъдещите
поколения. Проблемите на сегашния град са свързани с липсата на свързаност,
което не означава последователност само на принципа на изградена среда, но и на
идентичност, която е важен елемент за развитието на града и трябва да бъде съхранена в съвременния динамичен свят. В бъдеще на концепцията за „мрежовия” град
трябва да се акцентира на серии от полицентрични градски мрежи, много от които
надхвърлят границите на нова Европа.
Бъдещото благополучие на човечеството изисква хората да се третират и
като индивидуалности със специфична свобода на избора, които да се поддържат,
но и като общности, свързани с обществото като цяло. Това е важна цел на свързания град, която отговаря на интересите на обществото като цяло, но има отношение
и към нуждите, правата и задълженията на различни културни групи и на индивидуални граждани. Подпомагането на многокултурното изразяване и обмена между
различните социални групи е необходимо, но не достатъчно. Големите икономически несъответствия, за чието преодоляване ЕС търси решения, се генерират от настоящата система от свободни пазари, конкуренцията и глобализацията. Продължаването на тези тенденции може да доведе до нарушаване на социалните и икономическите връзки и зависимости. За преодоляването на тези негативи е необходимо
да се приложи нов подход в управлението, включващ всички носители на риск, свързани със социалните проблеми като безработица, бедност, дискриминация, престъпност
и насилие. По този начин градът, който е свързан социално, ще осигури висока степен на сигурност за своето население. Свързаният европейски град на ХХІ в. ще
осигури широк обхват от възможности за заетост на всички живеещи и работещи в
него, както и по-добър достъп до образование, здравеопазване и други обществени
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услуги. Използването и прилагането на нови форми на социални и икономически
структури ще осигури разнообразна рамка, необходима за елиминиране на общественото безпокойство, породена от липсата на баланс.
Бъдещите европейски градове ще се използват не само от жителите им, но и
от други потребители на съоръженията и услугите им постоянно или временно (ежедневно пътуващи до месторабота и посетители). Този процес включва и живеещите
в града за дълъг период от време външни висококвалифицирани специалисти. Това
присъствие има голямо значение за голяма част от дейностите на града. Сегашните системи за градско управление, ограничени главно от вота на постоянните жители, не могат да отговорят справедливо на новите социални условия, особено за
тези, които се отнасят до градското развитие. В свързания град ще се създадат
условия за развитие на нови системи на представяне и участие, използвайки пълноценно по-лесния достъп до информация и по-обхватния ангажимент на мрежи от
активни граждани и така ще им дава, и на местните, и на ползвателите, глас за
бъдещето на градската им среда. Успоредно с това се отчита и фактът, че в свързания
град на бъдещето ще има групи от жители (постоянни и временни), ползващи градските благоустройствени съоръжения и обществените услуги, които няма да искат
да се ангажират с вземането на решения на местно равнище.
Поради растящата тенденция към европейско обединение, която има бавно,
но сигурно влияние върху мобилността и моделите на заетост на населението, европейските градове отново ще се възродят като истински поликултурни и полиезични центрове. Това обстоятелство ще наложи нови връзки, включващи деликатен и адаптивен баланс, за да запазят културното си и историческо наследство и да
насърчат всички групи, живеещи или работещи в тях, да запазят собствените си
социални и културни характеристики и да изиграят съответна роля за вземане под
внимание на въпроси, свързани със социалната им и физическа среда. Водещата
цел на градското развитие е устойчивостта на градската среда, която представлява интегриране на икономически, социални и екологични измерения на промяната,
основана на активно участие и ангажимент от страна на населението на града.
Променящият се баланс между различните възрастови групи от застаряващото европейско население води до необходимостта от възстановяване на връзките и взаимодействието между поколенията. Това ново и растящо предизвикателство се разглежда не само в социален, но и в икономически план, от гледна точка на
установяване на адекватни градски мрежи за поддръжка и инфраструктура, в т.ч.
нова дейност за пенсионери и възрастни и обществени пешеходни пространства за
взаимодействие между всички възрастови групи.
Личната идентичност на гражданите е силно свързана с тази на градовете
им. Миграционната динамика в свързания град ще допринесе за установяване на
по-нови и по-силни градски идентичности. Всеки град развива свой собствен социален и културен микс в резултат от историческото си развитие. Този процес ще
продължи да има голямо разнообразие в характера и идентичността на градовете в
различните части на Европа. В свързания град обменът между културите в градската среда и тяхното общуване и постоянното преливане ще придадат на градския
живот много по-голямо богатство и разнообразие. Това обстоятелство от своя стра48

на ще допринесе за общата привлекателност не само като жилищна среда, но и
като място за работа, образование, бизнес и свободно време.
В европейските градове на ХХІ в. гражданите ще имат възможност на разнообразен избор на транспортни средства, заедно с достъп до информационни мрежи.
В свързания град и околностите му ще могат творчески да се прилагат нови технологии, които да осигуряват разнообразие от системи за транспортиране на хора,
материали и информационни потоци. На местно равнище технологиите и управлението на трафика ще се развиват, за да осигурят намаляване на ползването на частни превозни средства. Еволюцията на Европейската транспортна мрежа ще осигури връзките между квартали, градове и региони чрез бързи, приятни, устойчиви и
икономични връзки между местата за работа, живеене, свободно време и култура.
В рамките на градските мрежи е възможно мобилността да се подобри чрез съоръжения за смяна на различните видове транспорт. Подобренията по инфраструктурата ще се балансират чрез гарантиране на възможността хората да живеят и работят в спокойни места, далеч от мрежи на бързия градски транспорт.
Пространствената организация на свързания град включва пълно интегриране на
местните политики за транспортно и градско планиране. Те са допълнени с по-креативно градско проектиране и по-лесен достъп до информация, минимизирайки нуждата от
пътувания. Осигурената лесна транспортна достъпност е един от критичните елементи на градския живот, паралелно с осигурения по-голям избор на транспортни средства.
Успоредно с този процес, потребностите на гражданите от жилища и услуги ще станат
все по-достъпни, като осигуряването им ще бъде гъвкаво чрез прилагането на нови
модели в тази област. Това означава да се предлагат повече жилища на достъпни цени
като допълнение към образователните, търговските, културните и други градски услуги. Жилищният сграден фонд трябва да се поддържа чрез текущи разходи, които гражданите да могат да си позволят, като по този начин се допълни тяхното чувство за
принадлежност към общността и се гарантира тяхната идентичност и сигурност.
Европейските градове на ХХІ в. ще са силно свързани на икономическо равнище, предизвиквайки създаването на силно взаимнозависима финансова система с
голяма ефективност и продуктивност, запазвайки високи нива на заетост и осигурявайки необходимата конкурентоспособност на световния пазар, адаптирайки се
динамично към промени във външни и вътрешни условия. Икономическите дейности се влияят от две главни сили – глобализация и специализация (местна или регионална). От една страна, новите икономически дейности се основават на познанието, като в производството и услугите ще се прилагат все повече иновационни технологии. Това развитие няма да е задължително по място, а ще се определя на
основата на икономически критерии. От друга страна, ще се наблюдава растящо
търсене на редки и чисти продукти и услуги, асоциирани с типични традиционни
производствени методи и места на произход. В първия случай отношението качество – цена ще има важна роля в решенията за развитие. Във втория случай ще
преобладават количествените характеристики. По този начин ще се постигне баланс между ендогенните и екзогенните фактори на развитие, а това обстоятелство
се явява особено стратегическо предизвикателство за европейските градове и региони. С отварянето на ЕС на изток по-широката интеграция ще насърчи и засили
49

разнообразието от култури, което ще помогне за установяването на нови икономически, социални и културни връзки.
В този контекст градовете са предизвикани да направят стратегически избор
относно икономическата си ориентация. Те ще имат възможност да интерпретират
свой метод на местно равнище съобразно специфичните особености, за да определят нуждата от процесите на глобализация с ударение върху увеличеното разнообразие от възможности, т.е. ще могат да култивират свой собствен икономически
почерк. По този начин местните и регионалните икономики ще са по-свързани с
тези на други градове и региони национално и международно. Подобряването на
икономическата обвързаност ще допринесе за по-пълна заетост и за по-голям просперитет на гражданите на Европа.
През ХХІ в. в икономическо отношение ще бъдат успешни градовете, които
капитализират конкурентните си предимства. Тази цел е свързана с постигане на
една висока степен на обвързаност на много равнища. Капитализацията на културните и естествените черти на градовете, управлението на историческия им характер и поддържането на тяхната уникалност и разнообразие ще се явяват важно
предимство в тяхното развитие. Успоредно с това, осигуряването на приятна, здравословна и сигурна жилищна и работна среда ще допринася чувствително за привлекателността на градовете и за повишаването на техните изисквания за локализация на икономическите дейности.
Успешното развитие на града зависи от ефективното използване на най-доброто от неговите съществуващи атрибути, явяващи се както ендогенни, така и екзогенни за града, за да се локализират икономическите дейности. Градът непрекъснато да
се адаптира към социално-икономическите реалности, за да поддържа предимствата
си при променящите се икономически обстоятелства. Тенденциите в тази насока се
наблюдават продължително време и различните варианти за решение се разглеждат
редовно, за да се определят положителните и отрицателните сили, които влияят върху
градското развитие и на тази основа да се вземат необходимите мерки.
За увеличаване на конкурентните си предимства отделните градове са принудени да се присъединят към различни мрежи, които функционират по-ефективно,
когато в по-голяма или в по-малка степен са интегрирани, като градовете се явяват
възли, свързани териториално. Полицентричните градски мрежи могат да бъдат от
различен тип, а именно:
– Мрежи от подобно специализирани градове, които чрез функционално и организационно коопериране постигат прозрачност, обем и производителност,
необходими, за да се конкурират или да развиват общи цели.
– Мрежи от свързани градове с различна специализация, за доставки помежду си; специализацията може да се използва също за насочване и разполагане на обществени проекти между същите градове.
– Мрежа от градове, свързани помежду си в гъвкава система за обмен на
стоки и услуги.
– Мрежа от градове, споделящи общи (икономически и културни) интереси,
свързани заедно, за да усилят профила си и по този начин и конкурентното
си предимство.
50

Типовите връзки между възлите на различните мрежи са силно свързани с
типовите потоци, които движат материални стоки или информация (функционални
елементи). Такава полицентрична мрежа от градове, свързани по различни начини,
подкрепя разпространението, растежа и силата на икономическите дейности в Европа. Дефинирането на нови градски мрежи и позиционирането на отделни градове
вътре в мрежата изисква значителен ангажимент от страна на местната изпълнителна власт, свързан с прилагането на пространствената стратегия.
Икономическата обвързаност на европейските градове няма да намали разнообразието им, а ще допринесе за него, като участието в обща система ще насърчи
специализацията и разнообразието, основани на конкурентното предимство на всеки отделен град. Факторите, влияещи върху икономическите дейности, свързани с
качеството на работната сила, качествена околна среда, стратегическо разположение и др., имат различна комбинация и влияят по различен начин за всеки отделен
град. По този начин факторите допринасят за градското разнообразие и позволяват
на всеки отделен град да определи собствения си баланс между икономическия
просперитет и качеството на живот.
Екологичният аспект на устойчивостта не се ограничава само в поддържане
и разширяване на природните зони в градовете и околностите им, но включва и
други елементи на градската среда. Основният проблем за решаване от градовете
на ХХІ в. ще бъде ефективното използване на ресурсите, особено на естествените,
невъзбновяемите и най-много на земята, въздуха и водата. В тази насока местната изпълнителна власт прилага ефективни мерки за защита на градовете от замърсяване. Градовете на новото хилядолетие ще управляват входа и изхода на ресурсите, като следят за тяхното икономично използване, съобразно с потребностите,
като за целта ще се използват иновативни технологии, минимизирайки потреблението им чрез повторно използване. Енергийното производство и неговото използване са главна грижа с безпрецедентни изисквания на всички равнища за енергийна
ефективност.
Подобен екологичен подход, включващ оценка на риска, се използва за минимизиране на влиянието на природните бедствия. По този начин щетите от земетресения ще се ограничат чрез подходящо зониране при развитието на градски сеизмични зони. Горите и зелените зони в и около градовете е необходимо да се увеличат, за да могат да играят важна роля за подобряване на качеството на въдуха и
стабилизиране на климатичните условия. Тези мерки могат да имат и положителен
страничен ефект за намаляване на негативното влияние от съвременните урбанизационни процеси.
Управлението на околната среда и практическото прилагане на принципите на
устойчивост осигуряват условия за създаване на един съвременен град, който ще
гарантира една по-добра среда за обитаване.
Икономическите, социалните и екологичните връзки ще увеличават своето
влияние върху пространственото планиране на градовете. Чрез планирането и чрез
други подходящи намеси се подобряват пространствените мрежи в и около градовете. В свързания град основните функции на градските центрове и други ключови
възли се поддържат и подобряват. За целта ефективно се използват транспортните
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и комуникационни мрежи, без да се допуска възможността градът да загуби своята жизненост. В същото време естествените зони са ефективно защитени от разширяване и унищожаване от страна на новосъздадените градски мрежи, като за
целта ще се използват регулаторни и стимулиращи мерки за съхраняване на територията.
Успоредно с решаването на пространствените въпроси се поддържа и подобрява привлекателността на европейските градове, като по този начин се подобрява качеството на градския начин на живот, като се има предвид, че почти 3/4 от
европейското население живее в градове. Една от реалните възможности за запазване на привлекателността на европейските градове е използването на градския
дизайн като ключов елемент за възраждането им. За тази цел се прилага политика,
свързана с мерки и намеси, която да осигури премахването на изолацията между
отделните обособени части от града и постигането на един процес на хомогенизация на градската среда. За постигането на положителен ефект от този процес е
необходимо той да бъде реализиран по различен начин във всяка отделна държава
и всеки град в зависимост от местните исторически, социални и икономически условия.
Един от главните приноси на една глобална общност, каквато е Европейският
съюз през ХХІ в., ще бъде новият модел за развитие на нейните древни и съвременни градове. Градове, които са реално свързани, които са иновативни и продуктивни, креативни в науката, културата и са център на идеи, създаващи съвременни
жилищни и работни условия за хората си, т.е. градове, които ще свържат миналото
и бъдещето си чрез едно оптимистично настояще.
Тенденциите за развитие на европейските градове през ХХІ в. се разглеждат
с особено внимание. Практиката показва, че бъдещето в голяма степен зависи от
миналото. В същото време се приема, че реалните резултати не могат да бъдат
база за някои непредвидими процеси, свързани с градското развитие. От тази гледна точка тенденциите за развитието на европейските градове могат да се свържат
с четири основни групи:
– социално-икономически промени;
– икономически и технологически промени;
– промени в околната среда;
– градски промени.
При определяне значението на всички тези групи трябва да се вземе предвид
очакваното влияние на градовете заедно с възможните предизвикателства за тях.
Културата на града се влияе не само от технологичните иновации, но и от
контраста с културата, която имигрантите носят със себе си. Постоянното застаряване на населението в Европа, успоредно с намаляване на средното работно време и бързата промяна в социо-културния състав на градското население, води до
диверсификация на търсенето на услуги и продукти. На тази основа все повече
граждани на Европа използват услуги, осигурени от друг град, т.е. групи от „градски потребители” и „градски ползватели” се появяват до местните жители.
Радикалните промени, свързани с управлението на ЕС, влияят на контекста на
планиране и управление на градовете. Отпадането на централизираното регулиране
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и поставянето на въпросите за решаване на принципите на пазарното регулиране и
реализирането на приватизацията осигуряват начини за финансиране на градоустройствени разработки. За да осигурят необходимите инвестиции за градско развитие, градовете са принудени да се конкурират (съревновават). Това обстоятелство
налага градовете често да приемат предприемачески стил на управление, налагащ
по-кратки срокове за изпълнение на поставените задачи и задължително финансово
осигуряване на градските планове и програми. Този стил на градско управление е
доста по-различен от този, който традиционно е свързан с дейността на местната
изпълнителна власт. Той включва реализирането на много публично-частни партньорства, силно участие и ангажименти в градския маркетинг и подпомагане на
стратегическите инвестиции. В определени случаи този процес е съпътстван от
едно негативно отношение към общественото участие в плановия процес, свързан
с развитие на градската среда. Отклонения могат да се получат в градове, където
се разчита прекалено много на частния сектор за осигуряване на социални ползи от
развитието на града.
Въпросите за развитието на градовете са свързани с изключването на много
граждани от възможностите на съвременните комуникации, транспорт, съоръжения и
услуги. Често срещана практика е зони за богати потребители да се развиват в закрита среда, докато останалите слоеве от обществото остават бездомни или живеят в
неуредени зони на предградията на града. Застаряващото европейско население и
променливите семейни структури и семейни връзки определят нови социални предизвикателства и нови изисквания към градската среда. Големите финансови и социални проблеми, които имат много градове, водят до негативни моменти в градското
развитие. Те се отразяват в прилагането на демократичните принципи на местно равнище, като обществените власти остават част от отговорността за общия интерес за
развитието на града на свободния избор. Граждани, които се чувстват изоставени от
демократично избраните си представители, губят вяра в официалните власти. Помалкото търпение от страна на обществото и ниската обществена ангажираност довеждат до положение на изключване на голяма част от гражданите от процесите,
свързани със съхраняване и развитие на градската среда.
Концепциите за устойчиво развитие, градска идентичност, обществен живот,
сигурност, образование и здравеопазване стават ключови елементи в градското
планиране. Растящата нужда от градска среда, която предполага качество на живот, поставя ново предизвикателство пред градовете да развият едно бъдеще, в
което аспектите на социална, икономическа и екологична устойчивост са балансирани. Развитието на нови идентичности на основа на възникващи културни влияния
също е едно от големите предизвикателства, пред които градовете трябва да се
изправят. Градският живот включва голямо разнообразие от културни общности.
Тези общности трябва да съществуват заедно и да уважават взаимно традициите
си. Европейските градове еволюират по начин, който позволява свободна вътрешна
миграция, която да дава възможност на гражданите на страните-членки да се движат и да се заселват на цялата територия на ЕС.
В началото на ХХІ в. развитието на технологиите ще става с по-голям темп
на основата на научни изследвания, иновации и разпространение на широк кръг на53

учни и технически постижения. Този процес ще окаже съществено влияние на градския начин на живот, на развитието на икономическите дейности и на пространственото развитие на градовете и качеството на градската среда. Развитието и
растежът на икономиката, основани на познанието, ще променят чувствително движещите сили на градското развитие в Европа. Напреднали „производители на услуги” стават водещи в обслужващата сфера на града, докато универсалният достъп
до свързани компютърни технологии позволява да се осигури работно място вкъщи,
да се реализира електронна търговия и електронен бизнес. Световните компании
организират и управляват бизнес дейностите си независимо от националните и регионалните граници, използвайки и освобождавайки ресурси като труд, където предлагането е евтино и достъпно. „Ползите от разполагането”, извлечени от концентрацията на производствени мощности, губят своята важност, защото богатството и
мноогообразието от дейности в града и качеството на градската среда стават решителни фактори за разполагане на фирмите. Международната конкуренция налага изискването за специализация и коопериране в градските мрежи. Икономиката, основана
на познанието, не само променя начина на производство и структурата на заетост, но
и създава нови изисквания към градските системи. Електронните работни места в
дома и електронните търговия и бизнес могат да доведат до по-малка необходимост
от физически градски обекти и съоръжения. От друга страна, тези процеси могат да
генерират много повече трафик за движение и доставка на стоки и услуги, като по
този начин ще натоварят вече задръстените градски центрове.
Глобализацията на икономиката засилва влиянието на външните фактори над
градското развитие. Независимо че глобализацията осигурява нови възможности,
тя често създава условия за отслабване на местната икономика, което води до
подценяване на местните активи и загуба на икономически и културни връзки между града и околностите му. Местната изпълнителна власт трябва да създаде рамка
за защита на интересите на изоставащите социални групи, защото икономическите
сили също могат да доведат до социално изключване и лишение на определени
социални групи.
Икономиката, базирана на науката, има определящо място в развитието на
градовете пред традиционните отрасли и с оптимизирането на градските дейности
може да доведе до увеличаване на свободното време на гражданите. Повишените
културни и екологични качества на градската среда все по-често ще се възприемат
като важни конкурентни предимства на градовете. Специфичните исторически идентичности и качества на всеки отделен град ще имат съществена роля за неговото
развитие. Градовете развиват своите конкурентни предимства, за да си осигурят
просперитет в рамките на мрежи, които ще се развиват в различни мащаби. Важно
предизвикателство за развитието на града е създаването на условия и предоставянето на възможности на мнозинството от населението активно да се ангажира в
процесите на управление на градската среда.
Физическата среда на града е под силното влияние и въздействие на неговите
икономически дейности, урбанизационните процеси, намаляването на градската земя
и разширяването на инфраструктурните мрежи и услуги. Забелязва се тенденция
на силно ограничаване на природните зони около градовете. Градската среда е за54

страшена от замърсяване и неконтрулируемо използване на невъзобновяеми ресурси. Климатичните промени водят до по-нестабилни атмосферни условия и до
промяна на градския начин на живот. Намаляването на броя на откритите градски
пространствна представлява заплаха за качеството на градския начин на живот.
На тази основа качеството на средата на повечето градски периферни зони се влошава. В тази насока селското стопанство и откритите пространства отстъпват пред
сгради, конструкции и дейности, които са неподходящи за земеделските зони.
Градът никога не е бил продължителна гъсто застроена единица, а винаги е
включвал разнообразие от градски форми и пространства. Развитието на градовете е
резултат не само от съвременни техники, свързани с планирането им, а и от неформално и непланирано развитие в миналото. Контекстът на бъдещото развитие на
градовете е в промяната. Информационните и комуникационните технологии позволяват пряка и бърза световна комуникация. Физическата достъпност до градската
среда се подобрява изключително в резултат от подобрената градска инфраструктура, превозваща хора и товари чрез оптимизирани и добре управлявани транспортни
мрежи, които се разширяват адекватно на развитието на градската територия. Тенденцията е градските системи да оперират по-ефективно при много по-ниски разходи, генерирайки нови решения и нови градски форми и модели за развитие.
Създават се условия за осигуряване на по-добра физическа достъпност в резултат от подобрена транспортна инфраструктура, която да премахне бариерите за
бърз превоз и движение. Преминаването към предградия и разпростирането на градските функции към заобикалящите града зони и пространства изискват по-дълги
транспортни връзки, което води до спад на качеството на услугите и съоръженията. Намаленото използване на обществения транспорт и увеличеното използване
на личния транспорт също увеличават транспортните проблеми на градовете.
В икономически смисъл процесът на глобализация се изявява в световно разпространение на производството, както и чрез концентрация на функции и управление в големите градове. Този процес довежда до бърз растеж на столичните градове и техните региони за сметка на останалата селищна мрежа. Увеличаващото се
социално-икономическо несъответствие между различните социални групи в градовете довежда до промени в градското управление. В големите градски зони съществуват социални групи, търпящи големи лишения, които контрастират на висококачествените схеми за развитие на новите икономически дейности и на добре планираните и изградени жилищни зони, определени за привилегировани групи.
Новото технологично развитие в комуникациите, информационните системи и
транспорта се прилага по начин, по който гражданите и градският живот като цяло
да могат да имат определена обществена полза. Постигането на нов баланс между историческите и културните активи и съвременните технологии може да доведе
до създаване на нови градски идентичности, които да могат да предложат по привлекателна градска среда. Съвременните технологии и свързаните с тях иновационни процеси се използват изцяло за създаване на устойчиво развитие на градовете
в бъдеще.
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Заключение
Предложеното научно изследване, свързано с прилагането на функционалния
подход в устройството и развитието на градовете, определя ролята и значението на
реализираната функция върху конкретна обособена част от градската територия.
Устройственото планиране чрез алгоритъма за разработване на различните градоустройствени планове на различно равнище създава условията и възможностите за
функционалното определяне на територията, съобразно с нейното предназначение.
Това обстоятелство, освен че определя инвестиционния интерес към дадената територия, създава и възможности за задоволяване на определени жизнени потребности на населението. Анализът, свързан с прилагането на функционалния подход в
устройството и развитието на градовете, налага следните изводи, а именно:
1. Функционалният подход в развитието на градовете е несъмнено творение
на ХХ в. Революционното в предлагането и прилагането на този подход е, че човекът с неговите ежедневни потребности е поставен в центъра при устройството и
развитието на градската територия.
2. В развитието на урбанистичната теория и в частност във функционалния
подход за устройство и развитие на градовете се очертават два етапа. Първият е
свързан с идеите и творчеството на създателите на Атинската харта от 1933 г., и
по-конкретно на Корбюзие, който обобщава всички идеи и предложения и публикува така наречения „манифест на съвременното градоустройство”. Вторият етап е
свързан с приложението на функционалния подход в развитието на градовете, особено след 60-те години на миналия век.
3. Двата етапа са непосредствено взаимосвързани. Отричането на функционалния подход означава отричане на неговата практико-приложна страна. Този факт
означава отричане на ежедневните потребности на населението от труд, обитаване и отдих. Това налага преосмисляне на функционалния подход в ерата на интернационализация и глобализация в света.
4. Необходимо е да се направи разграничаване между създаването на функционалния подход и неговото прилагане, особено в сегашните условия на урбанизация
на света. Гениалното в идеята за възникване на функционалния подход е неговата
приложимост, независимо от начина на управление на дадена страна или действащата икономическа система. Тази универсалност създава практическите възможности
и условия за задоволяване на ежедневните потребности на населението.
5. В началото на 90-те години на миналия век с оглед развитието на съвременния европейски град се налага актуализиране на функционалния подход за устройство и развитие на градовете, предложен и приложен през 30-те години. Издигнатият лозунг „от ограничения град към град на гражданите” още един път потвърждава гениалната идея на авторите на Атинската харта от 1933 г. Залагайки на основните ежедневни функции на човека, във функционалния подход за устройство и развитие на града се визира, че в центъра на проблемите за развитие на градската
територия е човекът. Естествено е на този етап от развитието на градовете да се
изведе не устройствената, а социалната страна на въпроса.
6. Отговорът на горния въпрос е свързан с процесите за осигуряване на устойчиво развитие на градските територии. Въпрос, който не е бил на дневен ред през
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30-те години на миналия век. Тогава основните въпроси за развитие на градовете
са били свързани с устройствените им проблеми, които са били решени благодарение на прилагането на функционалния подход в тяхното устройство и развитие.
7. От тази гледна точка не може да се възприеме, че градът е бил ограничен
в своето пространствено развитие на базата на приложение на функционалния подход. Наистина в периода от 30 до 60-те години на миналия век градовете от устройствена гледна точка са били обособени в чисто функционален вид с ясно изразени
зони за приложение на труд, обитаване и отдих. Този факт не може да се възприеме
за ограничител за бъдещото устройство и развитие на градовете на основата на
напластяване на градски функции и дейности. Независимо от пространственото
разместване или напластяване на градски функции и дейности, не се игнорира съществуването на основните ежедневни потребности на населението, отразени в Атинската харта от 1933 г.
8. Единството на функциите труд, обитаване и отдих, заложено от създателите на Атинската харта през 1933 г., на сегашния етап на развитие на градовете се
залага на устойчивото градско развитие при съчетаване на – икономическите, социалните и екологичните функции. Независимо от този факт, трябва да се отбележи, че решаването на въпросите, свързани с устойчивото градско развитие, включват и разглеждането на основните ежедневни потребности на населението, свързани с функциите труд, обитаване и отдих. От тази гледна точка можем условно
да приемем, че функцията труд в съвременен вариант се е модифицирала в икономическа, функцията обитаване – в социална и функцията отдих – в екологична.
9. ХХІ в. налага нова визия за развитието на градовете – факт, който от своя
страна изисква внасянето на нови моменти в Атинската харта от 1933 г. Тези нови
моменти се свързват с интеграцията на европейското икономическо и физическо
пространство, което дава отражение в устройството и развитието на европейските
градове. Тази нова визия налага изграждането на мрежа от градове в Европа.
10. Мрежата от градове в Европа е фокусирана върху Свързания град, който
се състои от разнообразие на функции, дейности и механизми, действащи с различен мащаб. Това са градски функции, инфраструктурни мрежи и информационни и
комуникационни технологии.
11. Успешни в икономическо отношение през ХХІ в. ще бъдат градовете, които могат да капитализират конкурентните си предимства, като за целта ефективно
използват ендогенните и екзогенните фактори.
12. Процесите на интернационализация и глобализация на икономиката ще засилят влиянието на външните фактори върху развитието на градовете. Икономиката, базирана на науката, също ще има определящо място в развитието на градовете. Съвременните технологии и свързаните с тях иновационни процеси ще се използват за създаване на устойчиво градско развитие.
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THE FUNCTIONAL APPROACH IN URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT
Assoc. Prof. Dr Konstantin Kalinkov
Abstract
In the study there is discussed the creation and application of the functional approach to the
planning and development of towns and cities. The author defends the proposition that the
application of the functional approach in the development of modern towns and cities is not a
restriction, but rather the opposite - a catalyst to the processes, connected with the overlay of
urban functions and activities.
The study is structured in two parts. In the first part there is made a retrospection of the
evolution of towns from the point of view of their classical variant. There is discussed the
development of transport and the development of the transport network of towns, which has
determined the emergence of the theory of the linear town. There is noted the merit of Soria and
Mata for the development of the theory of the linear town on the basis of the 10 postulates drawn
by him, which have their present-day significance. On that basis the author of the study has carried
out a contemporary reading and done a parallel with the legal and normative matter in this area in
terms of the present-day practical application of the views of Soria and Mata.
The principal and most important part of the study is Part Two, where in three paragraphs
there are outlined:
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- the creation of the Athenian charter as the basis for the application of the functional
approach to the planning and development of towns.
- the updating of the Athenian charter at the end of the XXth century, and
- a vision for the development of towns at the beginning of the XXIst century.
At the end of paragraph one in Part Two the author defends his proposition of the catalyst
role of the functional approach in the development of modern towns and cities under conditions of
internationalization and globalization, with the effective application of the achievements of modern
information technology.

DER FUNKTIONALE ANSATZ IN DER STÄDTEEINRICHTUNG UND -ENTWICKLUNG
Doz. Dr. Konstantin Kalinkov
Zusammenfassung
In der Studie geht es um die Herausbildung und Anwendung des funktionalen Ansatzes in
der Städteeinrichtung und -entwicklung. Der Autor vertritt die These, dass die Anwendung des
funktionalen Ansatzes in der Einrichtung moderner Städte keine Beschränkung darstellt, sondern
im Gegenteil die Prozesse fördert, die mit dem Zusammenwirken städtischer Funktionen und
Tätigkeiten verbunden sind.
Die Studie ist in zwei Teilen gegliedert. Der erste Teil gibt eine historische Übersicht der
Evolution der Städte vom Standpunkt der klassischen Variante der Stadt. Ebenso gibt die Arbeit
einen Überblick über die Entwicklung des Verkehrs und des Verkehrsnetzes der Städte, die auch die
Entwicklung des Bandstadt-Modells hervorgebracht hat. Der Beitrag von Soria y Mata für die
Entwicklung der Theorie über die Bandstadt auf der Grundlage der von ihm stammenden zehn
Postulate, die auch heute noch ihre Bedeutung nicht verloren haben, wird entsprechend gewürdigt.
Vor diesem Hintergrund macht der Autor eine moderne Interpretation mit Parallelen zur Gesetzesund Normengrundlage auf diesem Gebiet mit Hinblick auf die praktische Anwendung der Thesen
von Soria y Mata heutzutage.
Von grundlegender Bedeutung ist der zweite Teil der Studie, wo in drei Paragrafen auf folgende
Punkte hingewiesen wird:
- Die Charta von Athen als Grundlage für die Anwendung des funktionalen Ansatzes in der
Städteeinrichtung und -entwicklung
- Die Aktualisierung der Charta von Athen am Ende des 20. Jh. und
- Eine Vision über die Entwicklung der Städte zu Beginn des 21. Jh.
Am Ende des ersten Paragrafen des zweiten Teils vertritt der Autor seine These über die
positive Rolle des funktionalen Ansatzes für die Entwicklung moderner Städte unter den
Bedingungen der Internationalisierung und Globalisierung, bei effektiver Umsetzung der
Errungenschaften der modernen Informationstechnologien.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В УСТРОЙСТВЕ И РАЗВИТИИ ГОРОДОВ
Доц. д-р Константин Калинков
Резюме
В работе рассматриваются создание и применение функционального подхода в устройстве и развитии городов. Автор отстаивает тезу, что применение функционального подхода в развитии современных городов является не ограничителем, а наоборот, катализатором
процессов, связанных с наслоением функций и деятельности в городах.
Исследование состоит из двух частей. В первой части сделан обзор эволюции городов с
точки зрения их классического варианта. Рассматривается развитие транспорта и транспортной сети городов, определившее и появление теории линеарного города. Отмечаются заслуги
Сориа и Мата в развитии теории линеарного города на базе определенных им десяти постулатов, имеющих свое современное значение. На этой основе автор исследования проводит
параллель с законодательной и нормативной базой в этой области с точки зрения современного практического применения взглядов Сориа и Мата.
Основной и самой важной в исследовании является вторая часть, где в трех параграфах
нашли отражение:
- создание Афинской хартии в качестве основы применения функционального подхода в устройстве и развитии городов;
- актуализация Афинской хартии в конце ХХ века;
- концепция развития городов начала ХХІ века.
В конце первого параграфа второй части автор обосновывает мнение о катализирующей роли функционального подхода в развитии современных городов в условиях интернационализации и глобализации посредством эффективного применения достижений современных информационных технологий.
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