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СЕКЦИЯ 

АРХИТЕКТУРА 

 

КРЪГЛА МАСА на тема: Енергийният преход в Европа: „Образователни и 

изследователски предизвикателства  пред университетите“ 

01.11.2017 (сряда) 14.00-16.00 часа, ЗАЛА 315 

 

Откриване на Научната сесия „Архитектура” – 16.00-16.10 

 

1. Първа сесия – 01.11.2017 (сряда) 16.00-17.30 часа 

ЗАЛА 315 

Председател: доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова, Техн.секретар: арх. Марина Славова 

№  Час Автор Тема 

1. 16.10-16.30 I. Protić, P. 

Mitković, J. 

Đekić, M. 

Mitković  

Tenants participation in the revitalization of open spaces of 

complex with high-rise housing 

2. 16.30-16.50 J. Djekic, P. 

Mitkovic , M. 

Dinic 

Brankovic, M. 

Igic, I. 

Bogdanovic 

Protic  

Post-socialist transformations of multi-story housing areas – a 

case study of Niš, Serbia 

3. 16.50-17.10 V. Korobar  Teaching Urban Planning: Skills and Competences in a Time of 

Change 

4. 17.10-17.30 J. Siljanoska, 

J. Ivanovski  

Informal learning and innovative thinking 

 

ЗАЛА 316 

Председател: доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова, Техн.секретар: арх. Симона Гергова  

№  Час Автор Тема 

1. 16.10-16.30 L. Bianco  Defining architecture: A qualitative research 

2. 16.30-16.50 A. Jovanović Knowledge on the use of geothermal energy in the concrete 

projects as a paradigm to sustainable city planning 

3. 16.50-17.10 O. Talyosef Building Automation revolution 

4. 17.10-17.30 M. Vasov,  

N. Cekić On Balkan Vernacular Architecture - Similarity Of Diversity 

 

2. Втора сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 9.00-10.40 часа 

ЗАЛА 315 

Председател: арх. Емил Йорданов, Техн.секретар: арх. Ирина Атанасова 

№  Час Автор Тема 

1. 9.00-9.20 Л. Григоров  Сгради преустроени в църкви 

2. 9.20-9.40 Л. Григоров  Сгради преустроени в църкви по българските земи 



3. 9.40-10.00 Р. Кирова  Problems In Site Conservation Of Archeological And Built 

Heritage In Bulgaria From Perspective Of Construction 

Management  

4. 10.00-10.20 Р. Кирова  Кулите за самостоятелна отбрана и дълготрайно обитаване 

от древността до съвремието 

5. 10.20-10.40 И. Атанасова  Методология за изследване и оценка на културната ценност 

на историческа железопътна линия  

 

ЗАЛА 316 

Председател: доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, Техн.секретар: арх. Теодора Къналиева 

№  Час Автор Тема 

1. 9.00-9.20 В. 

Панджарова  

Опазване между наследството и атракцията. Проектът 

„Абритус“ 

2. 9.20-9.40 Й. 

Кандулкова 

Западна порта на Сердика – 19 века по-късно 

3. 9.40-10.00 Д. Георгиева НЕ БИНАРНО или икономическа достъпност до 

културното наследство 

4. 10.00-10.20 Т. Къналиева  Регионален модернизъм в българската архитектура 

5. 10.20-10.40 Д. Андрейчин Западни  модели  на  обществени  сгради  и  комплекси  

през  60-те  и  70-те  години  на  ХХ  век,  разпространили  

се  по  света,  включително  и  в  България 

 

3. Трета сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 11.00-12.40 часа 

ЗАЛА 315 

Председател: арх. Николай Давидков, Техн.секретар: арх. Цветомир Джерманов 

№  Час Автор Тема 

1. 11.00-11.20 М.Металкова 

-Маркова 
Пространство между архитектура, изкуство и опазване на 

културното наследство- ролята на полу-предметите 

2. 11.20-11.40 Ц.Джерманов Еволюция на визионерството в архитектурата 

3. 11.40-12.00 Р.Шатърова, 

Н. Давидков 

Студио ПроЖектиране 

4. 12.00-12.20 Е. Сентова Обучението по устойчива архитектура на сградите - изводи 

от досегашната практика и насоки за подобряване  

5. 12.20-12.40 А. Славова Студентският уъркшоп като съвременна обучителна 

практика по архитектурно проектиране 

 

ЗАЛА 316 

Председател: арх. Бисер Козлев, Техн.секретар: арх. Константина Христова 

№  Час Автор Тема 

1. 11.00-11.20 В. Иванов,  

В. Кашукеев   

За орлите, врабчетата и българския страх от височина или 

100 метра над кота нула – още за високите сгради 

2. 11.20-11.40 К. Христова  Исторически преглед на жилищния фонд за социално 

обитаване 

3. 11.40-12.00 Д. Попова S и M мащаби в панелните комплекси на София 

4. 12.00-12.20 С. Георгиева Принципи на изграждане на архитектурния образ на 

съвременните детски градини 

5. 12.20-12.40 Б. Козлев Архитектура на дипломацията – баланс между сигурност, 

дизайн и откритост 

 



4. Четвърта сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 14.00-16.00 часа 

ЗАЛА 315 

Председател: гл.ас. д-р арх. Стефан Аспарухов, Техн.секретар: д-р арх. Иванка Велчева 

№  Час Автор Тема 

1. 14.00-14.20 З.Хаджийски  Фасадно художествено осветление - нови технологии 

2. 14.20-14.40 А. Мазников  Архитектурни предизвикателства на локалната 

климатизация в сгради и помещения 

3. 14.40-15.00 С. Аспарухов, 

В. Ганчева, 

М.Гюнелиев 

Съвременни аспекти при ревитализацията на 

междублоковите пространства на панелните комплекси в 

София 

4. 15.00-15.20 В. Иванов, 

О. Симов,  

С.Аспарухов 

Пространствена организация на жилищните територии и 

сгради за постигане на здравословен микроклимат 

5. 15.20-15.40 В. Мирева Хартията в архитектурата - проекти и концепции 

6. 15.40-16.00 И. Велчева  Цветовете и озеленяването като съществени компоненти в 

изграждането на интериорните пространства 

 

ЗАЛА 316 

 

№  Час Автор Тема 

1. 14.00-14.30 М.Бакалов  Авторското право в архитектурата - общи принципи, защита 

и управление 

2. 14.30-15.00  Дискусия 

 

5. Пета сесия – 03.11.2017 (петък) 09.00-10.40 часа 

ЗАЛА 315 

Председател: гл.ас. д-р арх. Петя Сотирова, Техн.секретар: урб. Васил Маджирски 

№  Час Автор Тема 

1. 9.00-9.20 П. Николов  Комуникационно - транспортна система и градска структура 

– взаимни връзки и зависимости 

2. 9.20-9.40 П. Николов  Съвременни тенденции в развитието на транспорта 

3. 9.40-10.00 П. Сотирова Ефекти и рискове при изграждане  на подземни и надземни  

пешеходни  и велосипедни съоръжения  в урбанизираните 

територии  

4. 10.00-10.20 П. Сотирова Урбанистични проблеми при планиране  на устойчива 

мобилност в големите градове 

5. 10.20-10.40 В.Маджирски Трансформации на мобилността в София от средата на XX в 

до днес. Поуки за бъдещо развитие 

 

ЗАЛА 316 

Председател: гл.ас. д-р арх. Венета Златинова, Техн.секретар: урб. Силвия Чакърова 

№  Час Автор Тема 

1. 9.00-9.20 М. Ненчев Градът на кръстопът, краят на глобализацията и прогнозите 

за бъдещите свръхградове 

2. 9.20-9.40 Д. Ковачева  Градските площади в историческия център на София днес 

3. 9.40-10.00 Д. Ковачева  Съвременни предизвикателства в обновяването на 

обществени пространства 

4. 10.00-10.20 С. Чакърова София – град за пешеходци 



5. 10.20-10.40 М. Танов  Споделени пространства в България – перспективи за 

реализация и обвързване с пешеходните зони 

 

6. Шеста сесия – 03.11.2017 (петък) 11.00-13.00 часа 

ЗАЛА 315 

Председател: гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска, Техн.секретар: ланд. арх. Милен Сариев 

№  Час Автор Тема 

1. 11.00-11.20 М. Ташева-

Петрова , А. 

Даскалова   

Връзка между заложените в екологичните оценки на общи 

устройствени планове индикатори за мониторинг и целите 

на устойчивото развитие 

2. 11.20-11.40 Е. Димитрова, 

М. Ташева-

Петрова, А. 

Буров, И. 

Мутафчийска  

Местното ниво на управление в европейския процес на 

енергийна трансформация – социотехнически фактори на 

ефективността 

3. 11.40-12.00 И. 

Мутафчийска 
Празнините и излишъците в системата за пространствено 

планиране и развитие и ключовата роля на активните 

заинтересовани страни 

4. 12.00-12.20 В. Дончев Панорамно-релефна, урбанистично-архитектурна теория 

5. 12.20-12.40 М. Сариев Развитие на архитектурно-планировъчнata структурa на 

селищата и прилежащите им територии в гранични 

планински райони на българия и гърция под  влияние на 

физико-географските условия 

 

ЗАЛА 316 

Председател: доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова, Техн.секретар: арх. Димитър Ников 

№  Час Автор Тема 

1. 11.00-11.20 М. Славова Урбанизация в условия на демографска криза 

2. 11.20-11.40 Й. Колева  Цветът в градската среда като способ за организация на 

образа на града 

3. 11.40-12.00 Д. Ников Мобилните структури за туризъм и пространственото 

планиране 

4. 12.00-12.20 С. Гергова, 

М. Ташева-

Петрова  

Покривно и вертикално озеленяване: политики, регулации, 

стандарти и стимули  

5. 12.20-12.40 Е. Лилова, Е. 

Димитрова, 

И. Лилов  

Възможности за екологично озеленяване с култивирани 

билки 
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TENANTS PARTICIPATION IN THE REVITALIZATION OF OPEN 

SPACES OF COMPLEX WITH HIGH-RISE HOUSING 

Ivana Bogdanović Protić 1, Petar Mitković2, Jelena Đekić3, Mihailo Mitković4 

Keywords: participation, tenants, revitalization, open spaces 

ABSTRACT 

 

Participation of tenants is an actual and very efficient instrument for revitalizing open spaces of 

complex with high-rise housing. The share of tenants in joint activities in open spaces and in 

their improvement contributes to the development of the feeling of pride of the tenant and the 

responsibility for the housing environment. Therefore, through participation, tenants become 

motivated to undertake activities that can prevent further devastation of open spaces. 

Modalities of tenants' participation are diverse and key benefits are: increasing the sense of 

community, responsibility at the individual level, reducing alienation and anonymity, 

improving skills and knowledge, encouraging good neighborly relations. The aim of this paper 

is to affirm the participation of tenants in the programs of revitalization of open spaces and 

articulation of its significance in complexes with high-rise housing. In these compilations there 

often occurs alienation, lack of awareness of tenants for the improvement of open space, and 

the participation of tenants is of particular importance. Examples of good practice from 

European countries are analyzed in the function of indicating modalities of tenants' 

participation in the revitalization of open spaces. The goal of this is to define the basic 

recommendations for encouraging and initiating participation in the programs of urban 

revitalization of open spaces. 
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POST-SOCIALIST TRANSFORMATIONS OF MULTI-STORY 
HOUSING AREAS – A CASE STUDY OF NIŠ, SERBIA 

J. Djekic1, P. Mitkovic2, M. Dinic Brankovic3, M. Igic4, I. Bogdanovic Protic5  

Keywords: post socialist transformation, urban form, multi-story housing, Niš, Serbia  

ABSTRACT 

Transformation of urban structure is the last and longest period of post-socialist 

transition. It is the result of the first and second transition: political and institutional 

transformation, economic restructuring and internationalization; and this process is still 

ongoing. Typical post-socialist transformation of urban structure includes: reform of housing 

policy and changes in the housing sector, residential suburbanization, collapse of the socialist 

housing fund, reduction of public open spaces, restructuring of retail and the introduction of 

new retail formats, commercialization of the city center, etc. The paper deals with 

transformation of the physical and functional structure of selected multi-story residential areas 

in the city of Niš, Serbia. The city of Niš was one of the leading industrial cities of the former 

Yugoslavia that did not have a clear development strategy in the transition period and failed to 

adapt to the new conditions, which led to decline in economy, stagnation of population and 

significant socio-spatial changes. Such circumstances make it a good example for studying the 

effects of post-socialist transformation on urban structure. 

 

 

                                                           
1
 J. Djekic, Aleksandra Medvedeva 14, Niš, Serbia, jelena_djuric@ymail.com  

2
 P. Mitkovic, Prof., Aleksandra Medvedeva 14, Niš, Serbia, petar.mitkovic@gaf.ni.ac.rs 

3
 M. Dinic Brankovic, Dr., Aleksandra Medvedeva 14, Niš, Serbia, milena.dinic@gaf.ni.ac.rs 

4
 M. Igic, Aleksandra Medvedeva 14, Niš, Serbia, milica.igic989@gmail.com 

5
 I. Bogdanovic Protic, Dr., Aleksandra Medvedeva 14, Niš, Serbia, ivana.bogdanovic@gaf.ni.ac.rs 



 

 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

 
 

Teaching Urban Planning: Skills and Competences in a Time of Change 
 

Vlatko P. Korobar 1 

 

Keywords: urban planning, teaching, skills, competences 

ABSTRACT 

Decades ago it was an accepted truth that urban planners should be a sort of visionaries 

who could envisage the future spatial transformations more clearly than other professions. It 

was also assumed that planners should be equipped with the ability for a comprehensive 

understanding of circumstances in space. Parallel to this they were expected to exercise 

technical competence and a commendable degree of correctness. Although at the bottom of the 

list, they were not less expected to perform skills for fostering consensus and offering 

innovative solutions. 

The paper revisits these aspects and their relevance to the teaching of urban planning 

today. It assesses them in the context of social changes that affect urban planning, the 

technological advances that influence the profession of planning and the changes that have 

occurred in the planning profession itself. 
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INFORMAL LEARNING AND INNOVATIVE THINKING  

J. Siljanoska1, J. Ivanovski2 

Keywords: formal education, informal learning, blended learning, innovative thinking  

ABSTRACT 

Informal learning as represented by various forms of creative learning and the 

importance that this form has in architectural education is discussed in the paper. 

Informal learning is reviewed not only as complementary to formal education, 

but more as necessitate form that allows flexibility and interactivity to the 

learning process, and as an important part of blended learning, where both, 

formal education and informal learning are expected to strengthen the concepts 

of innovativeness to education. Academic efforts to develop taxonomy on 

informal learning, which identifies different forms of informal learning, are still 

insufficient, although most of the theories have different understanding and 

approach based much more on categories of intentionality and consciousness, 

and less on creative and innovative concept of informal learning. In this view, 

the aim of the paper is to discuss and evaluate the importance and contribution of 

the informal learning, especially workshops and short-term summer/winter 

school studies as the most applied forms for informal learning and tools in 

architectural education that perpetuates understanding and innovative thinking. 

For this purpose we will examine and evaluate the informal learning 

environment and the skills gained through a survey based on the outcomes and 

experiences form the Summer School of St Joachim Osogovski short-term 

trainings. 
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DEFINING ARCHITECTURE: A QUALITATIVE RESEARCH 

Lino Bianco 1 

Keywords: architecture, definition, functional space, phenomenology, sensory sensitive 

space 

ABSTRACT 

The aim of this research is to establish an operational definition of architecture as 

currently used by practising architects, architecture students and academics. From the feedback 

received through a questionnaire, practitioners, irrespective of gender, defined architecture as 

an art and an applied science complimentary to the environment, a synergic expression of 

aesthetics and function. Phenomenology has a lead role in defining architecture for students, 

the other being the historico-traditional dimension. Academics defined architecture as a 

functional space developed through dialogue between human activity/ies and the environment. 
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KNOWLEDGE ON THE USE OF GEOTHERMAL ENERGY IN THE 
CONCRETE PROJECTS AS A PARADIGM TO SUSTAINABLE CITY 

PLANNING 

A. Jovanović 1 

Keywords: redevelopments, city, shallow geothermal energy, expert interviews, change  

 

ABSTRACT 

 

The research presented in this paper was motivated by the question, whether the changes in the 
energy supply technologies used for houses, such as geothermal energy influence the 
appearance of the buildings and settlement structure. By using the expert interviews method, 
the goal of this paper is to come to the knowledge on geothermal energy use in buildings, 
which would allow architects to re-think the role of renewable energy source in design of 
cities. The hypothesis in the paper is that current rather sporadic and unsystematic use of 
technology in cities can be better addressed. The concrete example chosen for the study is the 
North American mid-sized city of Utica, NY, with good potentials for the use of shallow 
geothermal energy at the level of refurbishment and redevelopment, however with lack of 
initiatives on a local scale for sustainable planning. Interviews with experts from the city and 
the state on the topic assisted in shedding light to the issue. A new sustainable system of 
thinking in the city´s urban planning should be offered by using the available renewable source 
together with urban redevelopments and initiatives.  The results indicate the slot within which a 
sustainable use of geothermal energy is expected in the case study following certain knowledge 
on its use in similar case studies in the settlements in Europe. The paper points out to further 
planning theories` re-thinking, in terms of different bioclimatic urban parameters. 
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ABSTRACT 

In this paper, the authors attempt to raise the issue of willingness of the practicing 

architects of this area to analyze the genesis and architectonic context of vernacular architecture 

of the Balkan peninsula and give their opinion about it. Observing the fact that there is a large 

number of countries geographically belonging to the Balkan region, the authors decided to 

present the potential of this “simple architecture” created in the “central area” of the Balkan by 

using only the examples of Bulgaria and Serbia. The relationship towards past in general, and 

thus towards the architecture of the past of these countries is specific in many respects. The 

paper presents the relationship of the authors towards this peculiar Balkan architectonic style, 

viewing it primarily as a premise of architectonic communication. The discussion on the topic 

of vernacular architecture of the Balkan is based by the authors of this text on indigenous 

knowledge embedded in the aboriginal architectonic traditions of this region.  

1. Introduction 

Globalization permeates the world of architecture in the same way it permeates all the 

aspects of life. In its focus is the new philosophy of functional-esthetic formation of space and a 

need for creation of a new urbarchitectonic culture reflected in the design of a „new space“, 

space of the future, articulated by non-stereotypical architectonic-sculptural forms. It is the 

authors' opinion, supported by the experience so far, that being different at all costs, unless 

clearly documented, threatens to evolve into a degradation of knowledge acquired on the basis 

of understanding all the civilizational heritage, which by no means excludes the acquired 

knowledge about architecture of a space. The architecture of the Balkan area, viewed not only 

in the historical context, bases its past on the similar-different and different-similar foundations. 

It is generated by the same needs, same thinking and same desires. It is inspired by the “same 
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nature”, built by the “same hand”, certified with the same “architectonic signature”, in different 

areas of the Balkan, by different builders but with fascinating similarity.Such architectonic-

building similarity questions all potential differences.  

Descriptive acceptable and very clear message on the topic is given Thomas Waldraff 

head of GTZ Coordination Office Director, in the introductory part of the publication 

Architectural atlas of Montenegro-Recommendations for construction,: 

„Considering the fact that the idea of formulation of professional guidelines is based on 

elements of architecture as regional typological characteristics, these guidelines are not 

aspiring to suggest any typical or unified project solutions, as administrative instruments 

limiting creativity in architecture. 

When designing new projects, as well as when reconstructing the existing ones, long-

standing neglecting of legal regulation is noticed. The result of badly though-out new 

construction and bad reconstruction of traditional architecture is devastation and erosion of 

areas and cultural heritage. 

Actual treatment of construction heritage and landscape in total, both natural and 

cultural, supports reaffirmation of local identities and particularities. Modern needs and new 

technologies impose application of local construction patterns as based principle in relation to 

tradition, which implies reinterpretation not imitation, with preservation of ambient qualities. 

Old houses, examples of traditional construction, individual or in groups, create 

pictorially and historically valuable ambient. New owners buy old objects mainly because of 

their location. New functions are given to objects, and then their adjustments are started. 

The objects are being overbuilt, extended. Instead of selecting the function in 

accordance with the limitations of the objects, the contrary procedure happens which leads 

from given function and capacities towards reconstruction and renewal, which results in 

aggressive interventions on objects and in space.“ [1] 

Bulgaria and Serbia are perhaps the definitive in every meaning Balkans country. The 

Balkan mountain range (partly in Serbia like a Old mountain)  that gave the peninsula its name 

runs through the "heart" of the Bulgaria. Definitly there are many definitions of what exactly 

constitutes "the Balkans", but every one of those definitions includes Bulgaria and Serbia. 

With no bias, basing on the fact that the regional ties of these two areas and historical 

causality are sole motives of the presented rhetorical discourse, we express our immense 

respect for all the (un)known Balkan builders who knew how to interprete history in creative in 

terms, and to find in it that which is constant and precious, which does not disrupt the necessary 

originality of any architecture in its own time, and in its culture, with its authentic time and 

geography.[2]  

2. Balkan vernacular architecture–principles of primary artikulation  

By analyzing the architecture and typological characteristics of Balkan vernacular 

architecture a conclusion can be drawn that the basic principle of local construction patterns as 

based on the model “nature knows better”. By using the coloration range and shades already 

present in their natural environment, the builders-creators confirm the previous assumption. 

Natural macro-geographic and micro-location characteristics of analyzed are leave a strong 

coloration mark to the latter house architecture.  

„We must observe geography and our position on this planet as an inevitability and 

start the construction with this in mind. By this, we sustain continuity. Preservation of 

continuity is not an ‘ism’, nor anyone’s patriotism but a logical, necessary and conditioned 

behavior if we care about reason, and not about fancy and cheap exhibitionism. The marriage 
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of contemporary and inherited and their fusion is the most difficult but the most valuable thing 

in the culture of a people.“ [3] 

The authors advocate the thesis that, hypothetically, the vernacular architecture of 

Balkan region are probably articulated based on tre principles: materialisation principle 

(material availability principle), coloration principle (availability of color choice) and 

mimicry-mimezis principle (relationship to the surroundings principle -”spirit of place”). 

The first principle– the materialisation principle (Fig.1). 

This principle is a logical consequence of the natural sites (natural location of the 

region). Namely, implemetation of material is directly related to “existence” of the material in 

the immediate environment. Therefore, morphological-geological heritage and natural materials 

which were on hand determine materialisation of the Balkan vernaculare architecture (Fig. 1). 

Materials which can be characterized as archetype or original model dominate of the  

architecture of this buildings. The space characterized by four primordial elements, stone, 

wood, earth and water more than axiomatically determine the articulation of the then buildings 

and of other architectonic structures. As an exception that proves the rule, occurrence of white 

facades is a result of evolution and usage of limestone for architectonic-construction purposes. 

The first use of lime was probably whitewashing of houses, which was used to send a clear 

message of bonhomie, sincerity, pureness and proverbial hospitality of their dwellers.  White 

houses sent a color-coded message of good intentions and of a wish to live in harmony with the 

nature [4].  

 

Fig. 1. Material availability principle  

 The second principle– the coloration principle (Fig.2). 

This principle is a logical consequence of the previous one. Such permanent or 

temporary similarity in materialisation and other external features with the surrounding clearly 

determines the coloration of the „outer skin“ of the Balkan vernaculare architecture (Fig. 2). 

The color palette definitely determines the earth color and it can be [5]: 
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- Earth color (includes shades of brown colors) 

- Wood color (includes shades of brown-green colors)  

- Stone color (includes shades of brown-gray color) 

- Water color (includes shade of light-blue-white color)  

Description of earthtone colors come from natural things around us: green-brown wood, 

brown soil, green leaf, cloudy-blu sky, as well as yellow-red sun. These palettes can create a 

warm, nature-friendly atmosphere.  

- Meanings: Warm, safe, protective, sturdy, durable, rough   

- Implications: Earthy, environmental, welcoming, bold 

- Associations: Soil, forest, wood, countryside 

 

 

Fig. 2. Coloration principle  

The third principle– the mimicry-mimezis principle (Fig.3).  

Mimicry (Greek mimikos - mimicking) represents a permanent or temporary similarity 

of elements in shape, color or other external properties with their surrounding, making it 

difficult to distinguish between them, although there is no other connection, except for these 

external similarities. The terms mimicry and mimesis are often equated, although apart from 

their similarity in meaning they are essentially different. The term mimicry is used when talking 

about mimicking in nature, i.e. species that are mimicking visual or other characteristics of 

each other, while the term mimesis is related more to art terminology and represents mimicking 

in a wider sense. 

Therefore, this principle reflected in the very successful „imitation” that is, in adapting 

of houses to their surroundings, creating in this way an effect of „mimicry” blending with the 

environment (Fig. 3). This principle allows for the primary architectonic articulation of „house“ 

in shelter from natural and other influences. The roofs of this houses covered by stone plates 

and the walls plastered with mud probably almost „perfectly conceal” a house, allowing it in 

this way to be a safe refuge for its dwellers. 

In the paper VISUAL EXPRESSION AND ARCHITECTURE, Djordje Alfirevic, he gives 

his observation on Mimesis in architecture, with which the authors fully agree: 
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„True architecture is always a reflection of space. Regardless of when it was created, it 

is as if it had always been there (Aleš Vodopivec). Considering the fact that in architecture 

compared to other arts, the degree of limitation, which is conditioned by factors of time and 

place is greater, the question arises as to whether it is at all possible to depart from mimesis, 

because the structure must be adjusted to the needs of the beneficiaries in order to be called 

architecture in the first place. Therefore, it can be concluded that mimesis (understood in its 

widest sense) is in the essence of each architectural creation; it is only a question of how 

widely it is interpreted. Only when a structure is positioned in a certain place, and when the 

regulations are met together with the other location conditions (mimesis in its wider sense), 

there is a possibility of applying mimesis in its narrower sense, as well as associativity and 

expression, which are reflected in the layout and elevation (”plastics” and materialization). 

Compared to art in general, the notion of mimesis in architecture is widely interpreted. Three 

main categories of mimetism can be singled out as follows: 1. Mimicry of structures means 

copying elements of a certain style or complete architectural shapes from immediate 

surroundings or a wider surrounding area. 2. Mimicry of surroundings implies a visual unity 

with or the ”disappearance” in the natural or artificial surroundings – principle of 

dematerialization (Čarapić, 2008). 3. Development in the “spirit of the place” (genius loci) is 

the main principle of contextualism, as the highest level of mimesis.“ [6] 

 

 

Fig. 3. The mimicry (mimezis) principle 

3. Balkan vernacular architecture – examples (selective display) 

Analysis of discourse of similarity or diversity in Balkan architecture based on  

equalization with the particularities resulting from the „language“ (in all direction) 

characteristics of a spatial-geographical entity, where is through the analogy posible define the 

initial hypothesis which describe the concept of vernacular architecture of this regia. Without 

pretentions to conceptually redefine vernacular architecture, we find that, at least in part, it 
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coincides with the definition of language as a spatial definition, i.e. as a spatial definition – 

chronotope of a region in the widest and narrowest possible terms.      

The architect Slobodan Maldini, in the text “Vocabulary of architectonic designing” 

defines the concept of vernacular architecture as: „The term for architecture created on the 

foundations of a separate tradition inside a region which is separate in geographical or 

cultural-civilizational terms. Vernacular architecture is traditional architecture, but also an 

architecture of a specific style which is characteristic for a certain area. Vernacular 

architecture is not pretentious, it is simple, homely, innate, those are traditional structures 

made of local materials constructed following the well known forms and types. Contemporary 

architecture did not reject commercial vernacular expression, as much as it attempted to 

conquer it by creating and strengthening its own autochthonic expression, improved and 

universal. It rejected the possibility of combining fine and unrefined.“ [7]  

On the other hand, the document “Charter on the built vernacular heritage” ICOMOS-a 

(International Council on Monuments and Sites) defines the concept vernacular heritage, which 

through its meaning affirms culture of a certain people or community: „The built vernacular 

heritage occupies a central place in the affection and pride of all peoples. It has been accepted 

as a characteristic and attractive product of society. It appears informal, but nevertheless 

orderly. It is utilitarian and at the same time possesses interest and beauty. It is a focus of 

contemporary life and at the same time a record of the history of society. Although it is the 

work of man it is also the creation of time. It would be unworthy of the heritage of man if care 

were not taken to conserve these traditional harmonies which constitute the core of man's own 

existence”. In the same document it is emphasized that “the built vernacular heritage is the 

fundamental expression of the culture of a community, of its relationship with its territory and, 

at the same time, the expression of the world's cultural diversity” and stresses that “it is a 

continuing process including necessary changes and continuous adaptation as a response to 

social and environmental constraints.  

All the mentioned definitions which were given for: village architecture; architecture of 

rural areas; popular building; master building; popular architecture; traditional building; 

traditional architecture; vernacular built heritage; vernacular architecture do not differ in 

what they signify or include, but in terms of focus on certain aspects of that kind of heritage 

and on what is considered its most valuable segment.“ [8] 

The aim of this discursiv study is not towards a theoretical definition of the Bulgarian 

and Serbian vernacular architecture, but one kind of analysis of the dominant architectural 

strategies in the design of domestic structures, which determinate the Balkan vernacular 

architecture. After identifying the formal characteristics and principal of articulation of the 

Balkan vernacular architecture, the goal is to displayed the exsamples of continuity of those 

strategies. For this purpose, not only landmark-buildings will be presented but also little-known 

examples will be considered. This will serve to establish the idea of a continuous this 

architectonic style as the common architecture of the Balkan regia, whit similarity of diversity 

much more then dissimilarity. 

The displayed examples of traditional vernacular architecture (Fig.4 and 7) date from the 

diferent time and diferent places. Starting to the late XVIII century to the second half of the 

XIX century. They are encountered in rural, small-town and urban environments. They exhibit 

a remarkable degree of basic uniformity of design: simplity of assemblage, lightness, cleanness 

of form and expressive monumentality, which essentially represents the most durable 

characteristics of the Bulgarian and Serbian vernacular architecture. On the other side, unlike 

previous, examples of Bulgarian (Fig. 5 and 6) and Serbian (Fig. 8 and 9)  contemporary 

vernacular architecture (NEOVERNACULAR) which are displayed in this article are with a 

distinctively personalised selection. 
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3.1. Bulgarian and Serbian vernacular architecture – before and after   

 

 

Fig. 4. Bulgarian vernacular architecture – before 

http://www.balkanarchitecture.org/bulgaria/bulgaria.php 

 

 

Fig. 5. Bulgarian vernacular architecture – after 

https://www.dezeen.com/2015/10/23/observation-house-io-architects-gabion-walls-viewing-deck-

bulgaria/  
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Fig. 6. Bulgarian vernacular architecture – after 

https://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/bulgaria/stone_house_ioa110309_1.jpg 

http://www.4da.net/blog11.html 

 

 

Fig. 7. Serbian vernacular architecture – before 

http://www.balkanarchitecture.org/serbia/serbia.php 
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Fig. 8. Serbian vernacular architecture – after 

https://www.ignant.com/2015/11/25/an-asymmetrical-mountainside-home-in-serbia-by-exe-studio/ 

http://miesarch.com/work/1878 

 

Fig. 9. Serbian vernacular architecture – after 

http://www.kucastil.rs/kuce/eko-kuce-porodicni-biseri-iz-srbije-i-hrvatske 

4. Conclusion 

The present day hypertrophy of architectonic form and insisting to amorphous and 

metabolic in architecture, toward to the autor personal view, have strong influence to the 

context and sustenbylity. With respecting the fact that the key phase of decision on 

„arhitectonic intervention“ in the space is realized in the sphere of design proces and spatial 

invention, thematic frame of this article is brought down on discursiv discussion of architecture 
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which make basic characteristic of Balkan vernacular architecture. This paper is a small 

contribution attempting to “mediation in discussion” about these architecture and her return 

from the state of “hibernation” and her influenc to the contemporary vernacular (NEO-

VERNACULAR).  And in the end, instead of the conclusion, we will quote prof. Ranko 

Radovic, whose words reflect all what we think and feel: „No surprise, therefore, that the so-

called NEO-VERNACULAR tendency is one of the five most important in today's 

TRANSMODERN architecture everywhere in the world. We do not have other sources and 

other resources apart from our soil, hills, climates, nature, house and village, perspective, plants 

and water, where they're hiding the true and safest sources of future developments, including 

the future of architecture and cities.“ To this we add our initial attitude, that the wealth of our 

architectural past (Balkan vernacular architectura) is based on countless similar diversity and 

different similarities.  
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РЕЗЮМЕ 

Докладът разглежда най-ранните пространствени проявления на християнското 

богослужение – преустроената сграда. Типът представя онази крайно широка и 

разнообразна група от сгради, построени първоначално за друга утилитарна функция и 

по-късно адаптирани за богослужебните нужди на християнската общност. Поради това, 

тези сгради представляват най-базовия тип църкви и чрез тях можем по-добре да 

анализираме отделни елементи на храма и неговото планово и пространствено 

изграждане. Разглеждат се примери от възникването и разпространението на 

типа/подхода от III до VI век от Мала Азия и Европа. Привеждат се отделни по-късни и 

съвременни примери, които аргументират непрекъснатото съществуване на посочения 

подход и до днес в Православната църква. 
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RESUME 

The report examines the earliest spatial manifestations of Christian worship - the 

adapted building. The type represents that extremely wide and diverse group of buildings, 

which was originally built for another utilitarian function and later adapted for the liturgical 

needs of the Christian community. Therefore, these buildings represent the most basic type of 

churches, and through them we can better analyze the separate elements of the temple plus  its 

planned and spatial construction. Examples of the emergence and proliferation of this type / 

approach from III to VI century from Asia Minor and Europe are considered. Cases of later and 

modern examples are provided in order to justify the continued existence of this approach even 

today in the Orthodox Church. 
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Ключови думи: църкви – преустроени сгради, църковна архитектура по 

Българските земи, планово и обемно-пространствено изграждане на храма 

РЕЗЮМЕ 

Докладът прави опит за кратък обзор на църкви – преустроени сгради, адаптирани 

за църковни нужди, в границите на днешна България. Общо за тях е липсата на 

специфични планови и пространствени характеристики, които биха съществували при 

новопостроени църкви (и съответно наличието на други – нехарактерни за църковни 

сгради). В българските изследвания досега те не са разглеждани като единна група. 

Разглеждат се примери както от античността и средновековието, така и от XIX и XX век. 
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RESUME 

The report attempts a brief overview of churches - reconstructed buildings adapted for 

liturgical needs, within the boundaries of contemporary Bulgaria. In general, there is a lack of 

specific planar and spatial characteristics that would supposedly exist in newly built churches 

(and the presence of others, which are not typical of church buildings). Until now they have not 

been considered as a single group in any academic research in Bulgarian. Examples of the 

Antiquity and the Middle Ages, as well as the 19th and 20th centuries, are presented. 
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ABSTRACT 

In the context of contemporary sensitiveness and awareness of need of unique cultural  

identity, preservation of cultural heritage is an important social benchmark which involves 

highly specific activities. Within the last decade Bulgarian cultural heritage was an object of 

intensive interest and various interventions generally supported by the European commission 

financial tools.  

The aim of the paper is to review and discuss various problems of site conservation in 

Bulgaria concerning construction management such as scarcity or lack of specific traditional or 

local materials, qualified manpower, inadequate law, evaluation and control policies, need of 

specific management and sequencing of various time-consuming building techniques’ 

processes on the plot, conservation site access and requirements of manual labour and 

requirements for specific mechanization that eventually result in compromised and inadequate 

quality on site.  

By placing technical issues within the specific conservation context and linking them to 

planning and management concerns different types of problematic issues are summarized: 

material management and supply, training and management of qualified labour, mechanisation 

management, scheduling of various processes, etc. 
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КУЛИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ОТБРАНА И ДЪЛГОТРАЙНО ОБИТАВАНЕ 

ОТ ДРЕВНОСТТА ДО СЪВРЕМИЕТО 

Р. Кирова1 

Ключови думи: кула, дълготрайност на обитаването, стратегическа отбрана 

РЕЗЮМЕ 

 

 Докладът изследва разпространението и устойчивостта на кулообразната форма като 

универсална единица за отбрана в лимитиран спрямо човешкия фактор мащаб от древността до днес от 

гледна точка на характерните архитектурно-конструктивни, социални и психологически характеристики 

в светлината на два основни фактора: различните социално-икономически модели през вековете и 

промяната на оръжията в технологично отношение.  

 Ценен ресурс за изясняване на разпространението на кулата като специфична самостоятелна 

форма на фотификационна архитектура през предходните епохи е проследяване на нейното развитие 

през последните 100 години в отговор на специфичното развитие на военното дело. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА КУЛТУРНАТА 

ЦЕННОСТ НА ИСТОРИЧЕСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ  

Ирина Атанасова1 

Ключови думи: историческа жп линия, културна ценност, опазване 

РЕЗЮМЕ 

Докладът анализира специфичните особености на историческата железопътна 

линия като наследство. Историческата линия е разгледана като комплексна интегрална 

система от различни елементи (жп трасе, обекти на архитектурното наследство на жп 

транспорт, ландшафти) и взаимовръзки. Предложена е допълнителна система от 

критерии (към утвърдените по действащата нормативна уредба) за индентификация на 

историческа жп линия като недвижима културна ценност.  

Представено е примерно приложение на методологията върху теснолинейката 

Септември-Добринище. 
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METHODOLOGY OF RESEARCH AND ASSESSMENT OF A 

HERITAGE RAILWAY AS LEGALLY PROTECTED HERITAGE  

Irina Atanasova1 

Ключови думи: heritage railway, cultural heritage, conservation 

ABSTRACT 

The report analyzes the specific features of a heritage railway and it is considered as a 

complex integrated system of different elements (the railway route, the architectural heritage of 

railway transport, natural and cultural settings) and interconnections. The study proposes 

additional system of criteria for indentification of a historic railway as legally protected 

heritage. 

 The methodology is implied on the example of the historical narrow-gauge railway 

line Septemvri-Dobrinishte. 
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ОПАЗВАНЕ МЕЖДУ НАСЛЕДСТВОТО И АТРАКЦИЯТА. 

ПРОЕКТЪТ «АБРИТУС» 

Велина Панджарова1 

Ключови думи: история, опазване, наследство, атракция 

РЕЗЮМЕ 

Представяйки архитектурния подход и етапите на проектиране на обектите в 

археологически резерват «Абритус» в гр. Разград, се прави опит за извеждане на някои 

основни принципи при опазване на културното наследство. Акцентира се върху 

необходимостта от научно проучване и опознаване на традициите на мястото, които са 

предпоставка за адекватна архитектурна концепция за цялостен подход при работа с 

археологически обекти, както и за възможността за съвместяване на консервационната 

работа и архитектурното творчество при експониране на обектите. 
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PRESERVATION BETWEEN HERITAGE AND ATTRACTION.  

THE PROJECT OF “ABRITVS” 
 

Author: Velina Pandjarova 
 

Key words: history, conservation, heritage, attraction 

 

 

ABSTRACT 

 

Presenting the architectural approach and the stages of designing the sites in the archaeological 

reserve "Abritus" in the town of  Razgrad, an attempt is made to outline some basic principles 

in preserving the cultural heritage. Emphasis is placed on the need for scientific research and 

understanding of the traditions of the area as a prerequisite for an adequate architectural 

concept for a overall approach to work with archaeological sites as well as for the possibility of 

reconciling conservation work and architectural creativity to exhibit objects. 
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ЗАПАДНА ПОРТА НА СЕРДИКА – 19 ВЕКА ПО-КЪСНО 

Й.Кандулкова1 

Ключови думи: археологическо наследство, консервация, експониране, 

социализация 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Представя се визията за експониране на Западната порта на Сердика в 
съвременния град, базирана на идеите за нейната изява в селищната тъкан не като 

отделен обект, а като част от системата на археологическото наследство на София. 
Анализира се опитът от първоетапната реализация на проектните предвиждания – 

консервационно-реставрационния подход, отношението към оригинала, идеите за 
експониране, предизвикателствата пред проекта по време на неговото изпълнение, 
взетите решения и осъзнатите компромиси. Очертават се възможностите и  посоките за 
последващо развитие на проектните идеи.  
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НЕ БИНАРНО 

или икономическа достъпност до културното наследство 

Д. Георгиева 1 

Ключови думи: културно наследство, достъпност, икономика 

РЕЗЮМЕ 

Днес твърдим, че културното наследство е неразделна част от нашия живот. 

Следователно достъпността до културно наследство е важна за всички нас. Въпреки 

това, разбирането за достъпността до културното наследство обикновено се ограничава 

до осигуряване на начини за физически контакт със средата на хора с увреждания. 

Подобен посредствен подход обаче не само може да доведе до загуба на знания, но в 

много случаи може да остави наследството непонятно и, което е по-лошо, отчуждено. 

Докладът разглежда по-конкретно икономическата достъпност до културното 

наследство. Той цели намаляване на скептицизма към действия, които често се 

възприемат като прекомерно навлизане на икономиката в областта на културното 

наследство. Затова акцентът е поставен върху икономическите перспективи пред 

културното наследство – върху възможностите, а не върху ограниченията. В този 

контекст днешната българска действителност поставя спорни въпроси, които разкриват 

крайно противоположни мнения. Това на свой ред очертава някои етични аспекти, 

свързани с живота на наследството. Затова докладът представя и няколко провокативни 

примера, които успяват успешно да обвържат икономиката и наследството. 

Докладът също прави опит да предложи алтернативна концепция за процеса на 

вземане на решения по отношение на икономическата достъпност и нейното въздействие 

върху опазването на културното наследство. Представеният подход би могъл не само да 

обогати дебатите относно обвързването на икономиката и наследството, но и да 

допринесе за по-доброто разбиране на ролята на културното наследство като 

действително неделима част от нашия живот. 
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IT’S NOT BINARY 

or economic accessibility to cultural heritage  

D. Georgieva 1 

Keywords: cultural heritage, accessibility, economics 

ABSTRACT 

Cultural heritage is claimed to be an inseparable part of our life. Hence the accessibility 

to cultural heritage is of paramount importance for all of us. Nevertheless, the understanding of 

accessibility to cultural heritage is in general limited to provision of means for physical contact 

of disabled people with the environment. Such a narrow-minded approach not only may lead to 

the loss of knowledge but furthermore, in many cases, may leave heritage sites 

incomprehensible and – which is worse – alienated. 

The paper explores in particular the economic accessibility to cultural heritage. It is 

aiming at reducing the scepticism against what can be perceived as an undue intrusion of 

economics into the domain of cultural heritage. The focus is on the economic perspectives of 

cultural heritage – on the opportunities and not on the constraints. In this context the current 

Bulgarian reality puts debatable questions that reveal quite opposite extremes. This, in turn, 

outlines some ethical aspects concerning life of heritage. Further, the paper introduces several 

provocative examples that manage to bind successfully economics and heritage. 

The paper also attempts to put forward an alternative concept for the decision-making 

process in terms of economic accessibility and its impact on cultural heritage conservation. The 

approach will hopefully contribute not only to the discussions on binding economics and 

heritage but most importantly to a better understanding of the role cultural heritage plays as a 

truly integral part of our life. 
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РЕГИОНАЛЕН МОДЕРНИЗЪМ В БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА 

Т.Къналиева Димитрова1 

Ключови думи: регионализъм, модернизъм, българска архитектура 

РЕЗЮМЕ 

Разпространението на разбиранията на модернизма в архитектурата определя до 

голяма степен архитектураната картина от първата половина на XXв. Макар и 

принципно да се приема, че той предлага наднационални, трансцендентни стойности и 

обективни критерии, претендирайки за „интернационален стил”, изучаването на 

специфичните му прояви, показват, че неговата универсалност е повече теоретична, 

отколкото случваща се на практика. В българската архитектура приемането му и 

разпространението му е определено от специфичните обстоятелства на българската 

действителност на периода между двете световни войни, националните културни 

настроения и личните разбирания на българските творци. Оформя се регионална, 

българска проява на това течение, която макар и споделяща основните концепции и 

разбирания, притежава индивидуален облик.  
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ЗАПАДНИ  МОДЕЛИ  НА  ОБЩЕСТВЕНИ  СГРАДИ  И  

КОМПЛЕКСИ  ПРЕЗ  60-те  И  70-те  ГОДИНИ  НА  ХХ  ВЕК,   

РАЗПРОСТРАНИЛИ  СЕ  ПО  СВЕТА,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  И  В  

БЪЛГАРИЯ 

Димитър Л. Андрейчин1  

Key Words: Интернационалният стил, архитектурни концепции и модели, 

управленски и представителни сгради.    

РЕЗЮМЕ 

  През 60-те години на ХХ век, когато Интернационалният стил в световната 
архитектура отиваше към своя залез, няколко известни западни архитектурни фирми 

създадоха управленски сгради, твърде различни от модернистичната „опростеност” на 
стъклените кутии. Тези архитекти бяха наблегнали на маси от видим бетон, пре-
експонирани бетонови конструктивни елементи и по-разнообразни очертания в план. 

По същото време други известни автори – предимно в областта на високите 
сгради – използваха комбинации от хоризонтални и вертикални „пластини” („кибритени 

кутии”) за някои правителствени комплекси, без да се отказват окончателно от 
принципите на Интернационалния стил. 

  Интересно е съвпадението, че и в двата модела източниците на вдъхновение 
бяха концепции, предложени и реализирани по-рано от един и същи автор: манастирът 
„Ла Турет” близо до Лион (1953) по проект на Льо Корбюзие, както и вариантът за 
комплекса на Обединените нации в Ню Йорк, предложен пак от него и възприет от 
международния комитет от архитекти, свикан за тази цел в Ню Йорк през 1947 г.  
  Презентацията проследява влиянието на тези модели върху българските 
архитекти, проектирали правителствени комплекси или сгради за нуждите на 
управляващата тогава Комунистическа партия през 70-те години на ХХ век. 
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WESTERN  MODELS  OF  PUBLIC  BUILDINGS  AND  COMPLEXES   

IN  THE  1960s  AND  1970s,  SPREAD  ALL  OVER  THE  WORLD,  

INCLUDING  BULGARIA 

Dimitar L. Andreychin1  

Key Words: International Style, architectural concepts and models, administrative and 

government buildings.    

ABSTRACT 

In the 1960s, when the International style in the World Architecture had been going to its 

sunset, several famous architectural firms created public buildings very different and even 

opposite to the Modernist simplicity of the glassed boxes. Those architects have stressed on 

exposed concrete masses, over-exposed concrete structural elements, and more variable 

outlines in plan. 

At the same time, other authors – mainly in the field of High-rise buildings – have used 

combinations of horizontal and vertical ‘slabs’ for some government complexes, without 

abandoning definitely the International style’s principles. 

The interesting coincidence was that the sources of inspiration of both trends were concepts 

proposed and realized earlier by one and the same author: the Franciscan monastery “La 

Tourette” near Lion (1953) by Le Corbusier, and the variant for the complex of the United 

Nations in New York City proposed by him and accepted by the International Architectural 

Committee, called to New York in 1947. 

This presentation is following through the influence of these models on some Bulgarian 

architects who have designed several Government complexes or buildings for the Regional 

committees of the then ruling this country Bulgarian Communist Party during the 1970s. 
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ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА, ИЗКУСТВО И 

ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО- РОЛЯТА НА 

ПОЛУ-ПРЕДМЕТИТЕ 

М. Металкова-Маркова1,  

Ключови думи: културно наследство, полу-предмет, архитектурна ценност 

 

РЕЗЮМЕ 

Статията разглежда опазването на културното наследство в светлината на 

двойнствената му природа в пространството между хуманитарните науки, техничесите 

науки и изкуството. Понятието за полу-предмет на антрополога Бруно Латур се 

разглежда като опит да се намери баланс между субективното усещане за пространство 

като изживявана реалност и обективните характеристики на пространството като 

заобикаляща среда станала предмет на техническите науки. Такъв баланс е необходим 

при определяне на критериите за архитектурна ценност в процеса на опазване на 

културното наследство, осцилиращо между универсализъм и индивидуалност. 
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ТHE ROLE OF QUASI-OBJECTS WITHIN THE SPACE BETWEEN 

ART, ARCHITECTURE AND PRESERVATION OF CULTURAL 

HERITAGE 

M.Metalkova-Markova1 

Keywords: cultural heritage preservation, quasi-object, architectural value 

 

ABSTRACT 

This paper is an attempt to redefine cultural heritage preservation spanning the space it  

occupies between social sciences, natural sciences and art. The concept of quasi-object defined 

by the anthropologists Bruno Latour is analyzed as an attempt to bridge the gap between the 

milieau as a subjectively reality as lived and the environment as objectified by science. Such 

kind of bridge is necessary in the definition of criteria for architectural/cultural value in the 

process of preservation of heritage, often oscillating between universality and subjectivity. 
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ЕВОЛЮЦИЯ НА ВИЗИОНЕРСТВОТО В АРХИТЕКТУРАТА 

Цв. Джерманов1 

Ключови думи: архитектура, визионерство, проект, култура 

РЕЗЮМЕ 

Научната и индустриална революции проправят път на едно ново и рационално 

мислене, стоящо в основата на нашето съвремие, освобождавайки същевременно разума 

от властващите религиозни догми и премахвайки границите пред човешкото 

въображение. 

Този текст проследява еволюцията на визионерните архитектурни проекти, 

появили се като отражение на тези промени и чието дръзновение е подпомогнало 

формирането на съвременната архитектурна култура. Проследявайки еволюцията на 

тази „неосъществена архитектура” са разгледани особеностите на визионерството и 

отражението му върху архитектурната професия. 
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EVOLUTION OF THE VISIONARY IN ARCHITECTURE 

T. Dzhermanov1 

Key words: architecture, visionary, project, culture 

ABSTRACT 

The Scientific and Industrial revolutions have paved the way for a new and rational 

thinking that is the base for our modernity, and in this way freeing the mind from the governing 

religious dogmas and abolishing the limits posed on human imagination. 

This text explores the evolution of the visionary projects in architecture which occurred 

as a consequence from those cultural changes and whose boldness was a catalyst for the 

formation of contemporary architectural culture. Following the evolution of “unrealized 

architecture” the characteristics of what is visionary are examined as well the impact they have 

had on development of the architectural profession. 
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СТУДИО ПРОЖЕКТИРАНЕ 

Р. Шатърова1, Н. Давидков2 

Ключови думи: студио, образование, периферия, експеримент 

РЕЗЮМЕ 

Настоящият доклад касае Студио ПроЖектиране - творческа лаборатория за 

експериментална архитектура и алтернативни образователни формати към катедра 

„История и Теория на Архитектурата” на Архитектурен Факултет в Университет по 

Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България.  

Функцията на Студио ПроЖектиране е да създава и подпомага инициативи, 

свързващи живота на академичната институция УАСГ с родствени експериментални 

институции, със звена от други учебни заведения, с младото творческо поколение и с 

представители на културните общности в страната и чужбина. 

В текста Студио ПроЖектиране е разгледано като вид периферна образователна 

платформа в рамките на университетската структура; своеобразен инструмент за 

проучване, експериментиране и „прожектиране”, в смисъла на производство, 

представяне и разпространение на нови идеи, ориентирани към разширяване на 

представите за архитектурната професия и образование.  
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STUDIO PROJECTIRANE 

R. Shatarova1, N. Davidkov2 

Key words: studio, education, periphery, experiment 

ABSTRACT 

This paper concerns Studio ProJectirane – a creative laboratory for experimental 

architecture and alternative educational formats within the Departament of “History and 

Theory in Architecture” in the Faculty of Architecture at the University of Architecture, Civil 

Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bulgaria. 

The function of Studio Projectirane is to create and support initiatives which connect the 

life of the academic institution of UACEG to similar experimental institutions, to units in other 

educational organizations, to the young creative generation and to members of the cultural 

communities within the country and abroad.  

In this text, Studio Projectirane is examined as a sort of а peripheral educational 

platform within the university structure; a kind of tool for research, experimentation and 

“projection” in the sense of production, presentation and distribution of new ideas, oriented 

towards widening the notion of the architectural profession and education.  

 

 

                                                           
1
 Rosina Shatarova, Sofia, 8 Prof. Nikola Mihailov St, rossinashatarova@gmail.com  

2
 Nikolay Davidkov, Sofia, Kokaliane, 5А Dimitar Blagoev St, ndavidkov@abv.bg 



 

 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

ОБУЧЕНИЕТО ПО УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИТЕ - 

ИЗВОДИ ОТ ДОСЕГАШНАТА ПРАКТИКА И НАСОКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ  

Ек. Сентова1 

Ключови думи: устойчива архитектура, устойчиви сгради  

РЕЗЮМЕ 

Анализира се прилаганият подход и работата със студентите от избираемия курс 

по устойчива архитектура на сградите. Проследяват се прилаганите методи за работа 

през петгодишния период от съществуването на дисциплината. Правят се изводи за 

ефективността на обучителния процес, включително, чрез оценката на студентите, в 

резултат на систематизираните изводи от ежегодно провежданите анкети. 

Очертават се насоки за бъдещо подобряване и перспективи за развитие на 

обучението в конкретната проблематика на курса. 
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TEACHING SUSTAINABLE ARCHITECTURE OF BUILDINGS - 

CONCLUSIONS FROM CURRENT PRACTICE AND IMPROVEMENT 

GUIDELINES 

Ek. Sentova1 

Keywords: sustainable architecture, sustainable buildings 

SUMMARY 

The applied approach and work with students from the optional course on sustainable 

architecture of buildings is analyzed. The methods used during the five-year period of the 

discipline existence are reviewed. Conclusions are made on the efficiency of the learning 

process, including through the assessment by students as  systematized results from the annual 

polls. 

Directions for future improvement and prospects for the development of teaching on the 

specific subject matter of the course are outlined. 
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СТУДЕНТСКИЯТ УЪРКШОП КАТО СЪВРЕМЕННА ОБУЧИТЕЛНА ПРАКТИКА 

ПО АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ 

Д-р арх.Анета Славова1 

Ключови думи: обучение, архитектурно проектиране, иновативни форми, 

интердисциплинарен студентски уъркшоп/ ИСУ. 

РЕЗЮМЕ 

Образованието по архитектура отново е в преломен момент. Търсенето на нови форми и 

иновативни практики то да се реформира и да върви в синхрон с новите технологии е приоритет 

на добрите академични структури. Една от тези иновативни практики като световни тенденции в 

обучението по архитектура е провеждането на международни и локални студентски работни 

срещи, т.н. „workshop” или „творчески работилници“.  

Независимо от резултатите на събитието, самият ПРОЦЕС като такъв се явява една нова 

обучителна среда за студентите, работещи в екипи от архитекти, урбанисти, дизайнери, 

инженерни специалности, преподаватели, мениджъри, икономисти, социолози, представители на 

градската управа на населеното място, бизнес, медии. Поставя се реален конкретен проблем за 

решаване на града като среда за живеене, публичните градски пространства. 

Основната цел на ИСУ е търсене на алтернативни форми за надграждане базовото 

образование на студентите, ориентирано към практиката и придобиване на повече умения, които 

да подготвят студентите за реализирането им. Този творчески образователен процес бе и целта на 

замисления формат на ИСУ, като алтернатива да разчупи академичния стереотип, да даде друг – 

реален поглед към бъдещата им работа като обогатяване на уменията им, да прехвърли мостове 

между различните специалности, между сегашното им образование и практиката. 

Друг важен сегмент от това движение напред в академичното образование е и участието на 

бизнеса, който от една страна отчита липсата  на връзката му с образованието и от друга 

сравнително плахо пристъпва към своето призвание, да „отглежда“ кадри още на ниво 

университет. Такава бе и основната цел на проведените студентски интердисциплинарни 

уъркшопи – ISU’2016, 2015 в УАСГ. Предстои новото издание на ИСУ – 2017, с реална задача в 

Централната зона на  София, одобрена от Главния архитект. Уъркшопът ще се проведе от 

27.10.2017 -    до 03.11.2017   успоредно с Юбилейната Международната научна конференция и е 

част от програмата за събитията свързани с Юбилейното честване.  
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ABSTRACT 

The architectural design education is undergoing a major shift. The search for new methods and 

innovative approaches to reform it to keep in line with the new technological advances is a high priority 

task for the renowned architecture universities. One of the innovative forms currently applied across the 

academic community in teaching architectural design to students are international or local student design 

workshops, sometimes also known as design charrettes or design sprints. 

Whatever the outcomes of the event might be, the PROCESS itself proves itself as a new 

educational environment where students of architecture, urban design, graphic design, engineering, 

business management, sociology work in mixed teams together with academic mentors, local government 

members, business representatives and media. The teams work on a real and specific challenge of the city 

such as urban living, public space quality, etc. 

The main purpose of ISW is to build upon the specific initial skillset of each student through 

connection with real-life challenges, bringing upon other new skills adequate for the professional 

development after graduation. This educational process is the core imbedded in the ISW, as an alternative 

to the academic stereotype–to give a new understanding of the real challenges of their profession,  to 

experience teamwork with other disciplines, to close the gap between theory and practice. 

Another important segment of this innovative format is the inclusion of the business community, 

who is acutely aware of its missing link with the educational practice and is beginning to make steps to 

nurture prospective employees, who have yet to complete their academic track. This was the main 

purpose of the interdisciplinary student workshops–ISW 2016 and ISW 2015 held at UACEG, Sofia, 

Bulgaria.  A new edition of ISW 2017 is currently being organized and its challenge, proposed by the 

capital’s mayor, will be situated in the central part of Sofia. ISW 2017 will take place on 27 October – 03 

November 2017 together with the International conference and is a part of the programme of UACEG 

anniversary celebration.  
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ЗА ОРЛИТЕ, ВРАБЧЕТАТА И БЪЛГАРСКИЯ СТРАХ ОТ 

ВИСОЧИНА ИЛИ 100 МЕТРА НАД КОТА НУЛА – ОЩЕ ЗА 

ВИСОКИТЕ СГРАДИ 

Доц.д-р арх. Валери Иванов 1, д-р арх.Васил Кашукеев 2 

Ключови думи: небостъргачи, сити, високи сгради 

РЕЗЮМЕ 

Статията разглежда много актуалният и наболял проблем с изграждането на 

небостъргачи в София. Изследвани са всички многообразни аспекти по комплексното 

влияние, което оказват високите сгради върху градската структура и нейните обитатели. 

Анализира се градообразуващата и градообслужваща роля на небостъргачите, както и 

възможния полезен структуриращ ефект, който те биха могли да окажат върху 

урбанистичната тъкан при вярното им зониране и разполагане. Проследява се 

необходимостта от аргументирано и планирано ситуиране, за да не се създават градски 

конфликти и граждански напрежения. Изследвани са основни зони в градската 

структура за целесъобразно ситуиране на високи сгради.Оптимизирането на 

разположението на небостъргачите изисква внимателен анализ на многофакторното им 

влияние върху градската структура, което представлява сериозна превенция на 

евентуални негативи. 
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ABSTRACT 

 

The material treats the very current and pressing problem with the construction of 

skyscrapers in the city of  Sofia. All the various aspects of the complex influence that tall 

buildings have on the urban structure and its inhabitants are examined. It analyzes the urban 

forming and town-serving role of the skyscrapers as well as the possible useful structuring 

effect they could have on the urban fabric in their correct zoning and emplacement. The need 

for reasoned and planned location is monitored to avoid urban conflicts and civil tensions. 

Major areas in the urban structure for the purposeful location of tall buildings were studied. 

Optimizing the layout of the skyscrapers requires careful analysis of their multifactorial impact 

on the urban structure, which is a serious prevention of possible negatives. 
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ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ЗА 
СОЦИАЛНО ОБИТАВАНЕ  

K. Христова1 

Ключови думи: обитаване, жилищен проблем, жилищна криза, жилищна 
политикa, социални жилища 

 

РЕЗЮМЕ 

Настоящият доклад представя исторически преглед на жилищния фонд за 
социално обитаване – зараждане на типа жилища и развитието му през годините 
на фона на историческите събития в световен план до 90-те години на ХХ в. 
Разгледани са проявленията му в различните части на света – социалните 
политики и регулации, които са определяли възможностите за реализация на 
ниско-бюджетни жилища. 

В заключение са изказани предположения за бъдещото развитие на 
социалното обитаване. 

  

                                                           
1 К. Христова, арх. докторант, кат. „Жилищни сгради”, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 1046 
София, e-mail: konstantina_hristova@mail.bg 
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HISTORY OF SOCIAL HOUSING  

K. Hristova1 

Keywords: accommodation, residential problem, residential crisis, residential policies, 
social housing 

 

ABSTRACT 

The following report presents a historical review of the social housing – first 
appearances of this housing type and its development around the world in relation to 
the historical events until early 90s of XX -th century. Reviewed are the different 
options for social accommodation and the social policies and regulations on which 
basis these are provided. 

As a conclusion are given several assumptions for the future of the social 
housing. 

 

                                                           
1 K. Hristova, Arch. PhD student., Dept. “Residential Buildings”, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 
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S И M МАЩАБИ В ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ НА СОФИЯ 

Д. Попова1 

Ключови думи: жилищна архитектура, модернизъм, социализъм, панели, панелни 

комплекси, панелни блокове, реновация 

РЕЗЮМЕ 

В доклада се предлага ново тълкуване на  термина „човешки мащаб“ и начина му 

на приложение в архитектурата по примера на три квартала от столичните панелни 

комплекси. Изследването е върху един от поставените проблеми в проект, финансиран 

от Фонд „Научни изследвания“, „Културна идентичност и енергийна ефективност при 

ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София“. 

Основава се на събиране на информация от място за състоянието на градската среда в 

панелните квартали. Иновативността на проучването е генерирано от теоретичните тези 

за градската среда на двама съвременни архитекти: градация и смисъл на мащаба в 

архитектурата на Рем Коолхас и конкретните метрични параметри, които извежда Ян 

Геел, така че да се постигне оживена, безопасна и здравословна среда, с висока 

наситеност на емоционалните възприятия. 

 

 

                                                           
1
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ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ОБРАЗ НА 

СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

С. Георгиева1, 

Ключови думи: детски градини, архитектурен образ, принципи, тематичен, 

колористичен, екологичен 

РЕЗЮМЕ 

Какъв е архитектурният образ на съвременната детска градина – разпознаваем или 

абстрактен, спокоен или динамичен, монохромен или полихромен, екологичен или 

технологичен?  

В българската и чуждестранната практика могат да бъдат откроени три основни 

подхода при формирането на този образ:  тематичен, който залага на комуникативната 

форма, колористичен, който залага на абстрактната форма и цветовото открояване на 

различни елементи и детайли, и екологичен, който прокламира спокойствие и 

хармонично съжителство с природната среда.  
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 С. Георгиева, арх., georgieva.snezhina@gmail.com  
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CONTEMPORARY KINDERGARTEN EXTERIOR DESIGN: 

     BASIC PRINCIPLES 

Georgieva S.1, 

Keywords: kindergarten, exterior design, principles, thematic, coloristic, ecological 

ABSTRACT 

The contemporary kindergarten exterior design – how does it look? Recognizable or 

abstract, calming or dynamic, monochrome or polychrome , ecological or high-tech?  

The basic principles of contemporary kindergarten exterior design could be summarized 

as follows: 

� Thematic principle, relying on communication. 

� Coloristic principle, relying on abstract shape and color emphasis. 

� Ecological principle, relying on harmonious coexistence between human and nature. 
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АРХИТЕКТУРА НА ДИПЛОМАЦИЯТА – БАЛАНС МЕЖДУ 

СИГУРНОСТ, ДИЗАЙН И ОТКРИТОСТ 

ас. д-р арх. Б. Козлев,1 

Ключови думи: архитектура, дипломация, дипломатически представителства, 

сигурност, откритост 

 

РЕЗЮМЕ 

Повечето посолства са заобиколени от високи стени и охранявани от тежко 

въоръжени войници. Те са далеч от представата за открити и уютни пространства. 

Дипломатическите представителства имат трудната задача да представляват две 

диаметрално противоположни понятия: сигурност и откритост. Балансът между тях е 

задачата, която архитектите са длъжни да решат при проектиране на сгради на 

дипломацията. 

След подробно анализиране на проблема се утвърждава един принцип – Добрите 

мерки за сигурност се виждат веднага, отличните въобще не се забелязват.  

В крайна сметка това как ще се възприеме една сграда на дипломатическо 

представителство от обществото, зависи от посланията, които същата сграда внушава с 

архитектурния си образ.  

. 

                                                           
1
 ас. д-р арх. Б. Козлев, УАСГ, Архитектурен факултет, кат. Обществени сгради, 

bkozlev@gmail.com 



 

 2 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

 

ARCHITECTURE OF DIPLOMACY - BALANCING SECURITY, 

DESIGN AND OPENNESS 

Arch. B. Kozlev1 

Keywords: Architecture, Diplomacy, Embassies buildings, Security, Openness 

 

ABSTRACT 

Most Embassies are surrounded by high walls and guarded by heavily armed soldiers. 

They are far from the idea of open and cozy spaces. 

Diplomatic missions have the difficult task of representing two diametrically opposed 

concepts: security and openness. The balance between them is the task that architects are 

required to solve when designing buildings of diplomacy. 

After a detailed analysis of the problem, one principle is established: Good security 

measures are immediately visible, and excellent ones are not noticed at all. 

Ultimately, how a building of a diplomatic representation will be adopted from society 

depends on the messages that the same building implies with its architectural image. 

. 
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ФАСАДНО ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ - НОВИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

З. Хаджийски1 

Ключови думи: архитектура, фасада, художествено осветление, нови 
технологии, миниатюризация, източници на светлина, led, светодиоди, осветителни 
тела, светлина, осветление 

РЕЗЮМЕ 

Преглед на новите технологии и технически средства за реализиране на фасадно 
художествено осветление. 

Използването на художествени похвати при моделирането на обемно-
пространственото възприятие на архитектурата в тъмните часове на денонощието 
намира все по-широко приложение в съвременната градска среда. За тази цел се 
използват различни сценични похвати и техники, които с развитието на технологията за 
създаване на светлина, дават много повече изразни средства на творците. 

Съвременните технологии предоставят възможност за получаването на 
неизчерпаем арсенал от оптични ефекти посредством малогабаритни осветителни тела. 
 

                                                           
1 З. Хаджийски, арх., УАСГ бул. Хр, Смирненски 1, zamfir.h@italstile.eu 
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CREATIVE FAÇADE LIGHTING DESIGN - THE LATEST 
TECHNOLOGIES 

Z. Hadjiyski1 

Keywords: architecture, façade, creative lighting, new technologies, miniaturization, 
light sources, led, lighting fixtures, light, lighting 

 

ABSTRACT 

A review of the latest technologies and state-of-the-art technical devices used in the 
realization of creative facade lighting. 

Lately, we witness an increasingly broad application of the modelling of specific spatial 
perceptions of urban architecture at night through an array of contemporary artistic lighting 
means. For this purpose, various scenic devices and techniques are being employed. The most 
recent developments in light-emitting technology offer a rich palette to the contemporary 
creators of facade lighting design. 

These state-of-the-art technologies present a practically limitless range of optical effects 
achieved by the use of small-sized light fixtures. 
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АРХИТЕКТУРНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ЛОКАЛНАТА 
КЛИМАТИЗАЦИЯ В СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ 

Ангел Мазников 1 

Ключови думи: архитектурен образ, технически инсталации, сградни 
инсталации, сградни системи, локална климатизация, устойчива архитектура, 
архитектурно проектиране 

 

РЕЗЮМЕ 

Техническите инсталации за отопление, вентилация и климатизация са основен 
елемент на архитектурната конструкция. Функционирането им осигурява необходимия 
микроклимат на жизнената среда на закритите пространства в сградите.  

Локалните средства за климатизация с автономно действие поддържат 
самостоятелно параметрите на въздуха на едно помещение или група помещения, и са 
цялостни завършени инсталационни системи. Изграждането на локални инсталации се 
съобразява с функционалната характеристика на помещенията, и с всички външни и 
вътрешни въздействия, за постигане на енергийно ефективни решения и цялостна 
икономическа ефективност. В съвремието отделните видове локални  средства за 
климатизация са част от цялостната взаимосвързана система на сградните инсталации.  

Локалните климатични инсталации са взаимообвързани с архитектурните 
конструктивни елементи на архитектурния обект. Съществена е ролята на 
инсталационните елементи в архитектурните пространства и в цялостния архитектурен 
образ на отделните видове сгради, както и за постигането на безопасност и  устойчиво 
развитие. 

 
 

  

                                                           
1 Ангел Мазников, арх. д-р, катедра Технология на архитектурата, УАСГ,  бул.”Хр.Смирненски” 1, 
София 1046, РБългария, тел.: 0888/628123, ел.поща: arinteh@mail.bg 
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ARCHITECTURAL CHALLENGES OF BUILDING LOCAL 
AIR-CONDITIONING SYSTEMS 

Angel Maznikov 1 

Keywords: building services, special services, local air-conditioning systems, 
air-source heat pump unit, sustainable design, architectural design, sustainable architecture, 
sustainable development 

 

ABSTRACT 

The present report is made to identify some key issues of the building air-conditioning 
systems in terms of the architectural technology and the sustainable design. The proper 
functioning of services ensures the human comfort in the living and working environment of 
indoor buildings areas.  

Local air-conditioning systems are complete installation systems that individually  
maintain the air parameters in a separate room or related premises. The construction of local 
instalations comply with building area function and with all indoor influences and outdoor 
conditions to achieve energy efficient solutions and a reducing of the total building cost. 
At present the different types of local air-conditioning elements are increasingly considered as 
an integral part of the overall interconnected system of building services. 

The components of local air-conditioning installations interact with the architectural 
structural elements in building spaces. Тhis service system has an essential role for 
architectural space image and the architectural appearance of buildings, and for building safety 
and sustainable development. 

                                                           
1 Angel Maznikov, arch. PhD MSc,, Department of Architecture Technology, UACEG, 1 Hristo 
Smirnenski Blvd. 1046 Sofia, Bulgaria, mobile: 0888/628123, е-mail: arinteh@mail.bg 
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СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ПРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЯТА НА 

МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ПАНЕЛНИТЕ 

КОМПЛЕКСИ В СОФИЯ  

С. Аспарухов1, В. Ганчева2, М. Гюнелиев3   

Ключови думи: обновяване, градски дизайн, панелни комплекси, жилищни 

територии, енергийна ефективност, културна идентичност 

РЕЗЮМЕ 

Докладът представя напреднали резултати от научно-изследователски проект, 

финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН на тема „Културна идентичност и 

енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на 

панелните комплекси в София“.   

Акцентът е поставен върху новаторска концепцията за интегрирано 

ревитализиране на пространствата с „отворен код“ чрез синтез на три подхода – 

потребителски ориентиран дизайн, плейсмейкинг и комуникативно планиране – 

формиращи хардуера, софтуера и оргуера за устойчивото обновяване на жизнената 

среда. 

Като следствие на теоретико-приложните изследвания са предложени вариантни  

планировъчни решения, базиращи се на концепцията за „отворен код“, чрез система от 

модулни преместваеми обекти, апликирана за три казуса в жилищните квартали 

„Дружба-2“, „Васил Левски-В“ и „Обеля-1“.  

                                                           
1
 Стефан Аспарухов, д-р, арх., гл. асистент в УАСГ-София, бул. „Христо Смирненски“ 1, каб. 320, 

e-mail: asparuhov_stefan@abv.bg 
2
 Вяра Ганчева, социолог, д-р, гл. асистeнт в ИИОЗ - БАН, e-mail: ganchevav@yahoo.com 

3
 Мирослав Гюнелиев, арх., асистент вУАСГ-София, бул. „Христо Смирненски“ 1, e-mail: 

contact@vgarch.com 
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ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИЛИЩНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ И СГРАДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН 

МИКРОКЛИМАТ 

В. Иванов1, О. Симов 2, С. Аспарухов
3
 

Ключови думи: жилищни територии, пространствена организация,  

градоустройство, архитектура, енергийна ефективност, здравословен микроклимат 

РЕЗЮМЕ 

Докладът извежда резултати от теоретични и приложни изследвания на 

авторите, свързани с активните и пасивните мерки за подобряване на средата за 

обитаване чрез оптимизиране на пространствената организация на жилищните 

територии. Предложен е интегриран подход за решаване на проблема “енергийна 

ефективност – влага – плесени – мухъл” (ЕВПМ) чрез прилагане на пакет от мерки, 

подобряващи енергийно-ефективното поведение на жилищните сгради като отделни 

композиционни единици и като работещи в обща структура организъм.  

Първата група мерки се отнася до градоустройствените техники за 

пространствена организация, а втората – до проектантските решения от по-ниско 

равнище, като подобряване на коефициента на компактност на сградите и рационалното 

проектиране на сградните елементи. Представени са примери от практиката и резултати 

от научно-изследователски проект с конкретни технически характеристики за прилагане 

на иновативни подходи за обработване на фасадните повърхности, доказващи 

позитивния ефект от целесъобразното прилагане на подходa. 
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THE URBAN SPATIAL ORGANIZATION OF THE RESIDENTIAL 

TERRITORIES AS А COURSE FOR ACHIEVING HEALTHY 

BUILDINGS  

V. Ivanov
1
, O. Simov

2
, S. Asparuhov

3
 

Keywords: residential territories, urban spatial organization, urbanism, architecture, 

energy efficiency, healthy microclimate 

 

ABSTRACT 

The paper presents a new approach for planning and optimizing the spatial organization 

of residential areas and designing the blocks of flats in the context of energy efficiency and 

healthy buildings. The method is called by the authors EMHB which came from the triad 

“Energy efficiency – Moisture/mold – Healthy Buildings”. There is proposal of several 

measures for improving the energy-efficient behavior of the buildings from urban and 

architectural perspective. These measures are combined in three groups.   

The first group refers to urban spatial planning techniques. 

The second one to lower-level design solutions such as amending the coefficient of 

compactness of buildings’ heated volume and the rational design of building elements.  

The third, very specific group of measures, is partly resulted by an operative case study 

research on façade surface treatment with innovative nano materials.  

In addition, the authors are composed a simple pyramid on the Maslow system that 

organize the techniques of residential areas spatial organization into instrument for achieving 

healthy microclimate outside and inside the residential buildings.    
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ХАРТИЯТА В АРХИТЕКТУРАТА - ПРОЕКТИ И КОНЦЕПЦИИ 

арх. Веселина Мирева1 

Ключови думи: хартия, архитектура, преизползване на материалите, екология, 

устойчиво развитие 

РЕЗЮМЕ 

Предложената тема разглежда приложението на хартията в проекти и концепции в 

областта на архитектурата и дизайна. Разглеждат се социалното и екологично 

отношение на проектантите в посока на алтернативен материал като хартията.    

Цели се систематизиране и класифициране на архитектурните и строителните 

възможности, които предлага посоченият материал. 

Очакваните резултати са в областта на съвременната архитектурна теория. Това е 

част разработката на дисертацията ми в ИИИзк-БАН, което бих искала да споделя с 

аудиторията на Международна юбилейна научна конференция "75 години УАСГ", 2017. 
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ЦВЕТОВЕТЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО КАТО СЪЩЕСТВЕНИ 

КОМПОНЕНТИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНТЕРИОРНИТЕ 

ПРОСТРАНСТВА 

Д-р.арх.Иванка Иванова Велчева  

Ключови думи: цвят в интериора,интериорно озеленяване,цветопсихология 

 

РЕЗЮМЕ 

Интериорният дизайн е синтез от практически и художествени идеи и решения , 

които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите в цялостно 

завършена естетическа форма. Присъствието на цветове и озеленяване задава 

параметрите на дадено жизнено пространство , моделира неговия стил и разкрива 

индивидуалността на обитателите. Цветът е едно от най-ефикасните средства в 

архитектурата и вътрешния дизайн за постигане на хармонична и гостоприемна жизнена 

среда. 
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COLORS AND LANDSCAPING AS SIGNIFICANT COMPONENTS IN 

BUILDING INTERIOR SPACES 

Ph.D.arch.Ivanka Velcheva 

Keywords: manuscript, preparation, typeset, format 

 

ABSTRACT 

Interior design is a synthesis of practical and artistic ideas and solutions that aim to 

improve the living conditions of people in the buildings in a completely finished aesthetic 

form. The presence of colors and landscaping sets the parameters of a given living space, 

shapes its style and reveals the individuality of the inhabitants. Color is one of the most 

effective tools in architecture and interior design to achieve a harmonious and hospitable living 

environment. 
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КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА И ГРАДСКА 

СТРУКТУРА – ВЗАИМНИ ВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ 

Петър Николаев Николов
 1 

Ключови думи: градоустройство, комуникационно-транспортни планове, 

градска структура, градско развитие, градски организъм, устойчиво развитие. 

РЕЗЮМЕ 

Транспортната система на градовете улеснява движението на стоки и население 

между различни отправни точки в градовете и извън тях. Основните начини на 

придвижване включват обществен транспорт, личен транспорт (автомобил, мотоциклет), 

велосипеден и пешеходен транспорт. Подходящо планираната транспортна 

инфраструктура е от съществено значение за съвременните градове, като се има предвид 

постоянно нарастващата моторизация на населението. Много от планираните и 

изградени преди десетилетия транспортни артерии в днешни дни не могат да понесат 

ритъма на увеличаващият се трафик. Еволюцията на градската структура без съмнение 

оказва съществено влияние върху локалните транспортни системи и предпочитаният 

начин на придвижване. Моделите за развитие на града и транспорта са взаимно 

свързани, като често имат сложни и динамични отношения помежду си. 

Местоположението, интензивността и функционалното разнообразие, свързани с 

градското развитие, влияят върху факторите, които определят дали и как пътуваме, 

включително: разстояние, време, стойност, сигурност, комфорт, удобство, маршрут, 

задръстване, паркиране. Функционалната и пространствена структура на градовете често 

принуждават хората да ползват моторизиран транспорт, което би могло да се редуцира с 

подходящо планиране. Поради тези взаимовръзки в наши дни е все по – очевидно, че 

интегрираният и координиран подход в градското и комуникационно-транспортно 

планиране е особено необходим за осигуряване на устойчиво развитие.   
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TRANSPORTATION SYSTEM AND URBAN FORM – 

INTERCONNECTIONS AND DEPENDENCIES 

Peter Nikolaev Nikolov
 1 

Key words: urban planning, transportation system, urban form, urban development 

patterns,integrated approach 

ABSTRACT 

Cities’ transportation systems facilitate the movement of people and goods from one 

location to another, both within and beyond the city. Major travel modes include public 

transport, private transport (car, motorcycle), cycling, walking. Appropriate planned 

transportation infrastructure is in great importance for the contemporary cities facing the fact of 

ever-increasing motorization. Most of the previously planned and build networks of roads and 

streets now fail to keep pace with explosive increases in traffic. The evolution of urban form 

undoubtedly has a great influence on local transportation systems and subsequent preferences 

for travel modes. Transportation and urban development patterns are interdependent, 

influencing each-other in often complex and dynamic ways. The location, intensity, and mix of 

land uses associated with urban development affects factors that determine whether and how 

we travel, including: distance, time, cost, safety, comfort, convenience, travel route, traffic 

congestion, and parking. Land – use patterns and the build environment often force people to 

use motorized transport and actually their proper planning can reduce these needs. Because of 

this correlation nowadays is more obvious than ever that integrated and coordinated approach 

in urban and transportation planning is crucial for ensuring a sustainable future. 
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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТА 

Петър Николаев Николов
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Ключови думи: градоустройство, транспортни средства, комуникационно-

транспортна система, интелигентни градове, информационно-комуникационни 

технологии (ИКТ), устойчиво развитие. 

РЕЗЮМЕ 

Транспортът е основополагащ двигател на икономическия растеж. Довежда 

хората до работните им места, свързва бизнеса, влияе върху здравето, околната среда и 

общественото благополучие. Промените в транспортния сектор се повлияват от 

разнообразни фактори, свързани с нарастване на населението, климатичните промени, 

технологични иновации и др. През XXI в. развитието на технологиите е стремглаво, 

новостите са ежедневие, а интелигентните устройства са все по – свързани помежду си. 

Това прави възможно събирането и обработката на голямо количество данни и 

позволява на специалистите да разбират и планират по – успешно комуникационно – 

транспортните системи. С технологичните промени транспортните средства също биват 

изменяни за да отговорят на нуждата от ефективна и интелигентна комуникационно – 

транспортна система. Технологиите, в лицето на смартфони, навигационни системи, 

електронни билети и др. значително увеличават събираемостта на информация относно 

нагласите и предпочитанията на хората, свързани с пътуването (как, кога, защо). Тази 

информация може да е полезна за подобряване ефективността на транспортното 

планиране, а връзката с нея и анализите в реално време позволяват вземането на 

решение и дори направата на промени на момента. Повишената автоматизация на 

транспортните дейности е част от тенденциите за развитие на технологиите. Безпилотни 

влакове отдавна вече навлязоха в употреба, а системи за управление на паркирането и 

поддържане на правилната траектория за движение вече навлизат в серийно 

произвежданите автомобили. 
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CONTEMPORARY TENDENCIES IN THE TRANSPORTATION 

DEVELOPMENT 

Peter Nikolaev Nikolov
 1 

Key words: urban planning, transport means, transportation system, smart cities, 

information and communication technologies (ICT), sustainable development  

ABSTRACT 

Transport is a key driver of economic growth. It links people to their workplaces , 

connects businesses, affects health, the environment and societal wellbeing. Changes to the 

transport sector are driven by a variety of factors. Some of them can be linked to the increase in 

urban population, climate changes, technological inovations. In XXI-st century technologies 

are rapidly changing. Smart devices are more and more connected to each other, enabling large 

amounts of data to be collected and analysed. This allows transport systems to be better 

understood and planned. With the change in technologies transport means are also changing to 

give a feedback to the needs for an effective and smart transportation system. Technologies 

including smartphones, GPS devices and digital ticketing are driving an increase in the 

collection of data about how, why and where people travel. These data can be used to improve 

the way transport networks are planned and real-time analysis gives access to time sensitive 

information, allowing decisions to be made in real time. Another technology trend is the 

increasing use of automation. Technologies such as parking assist and lane keeping are already 

being introduced to the vehicle market and driverless trains have long been used. 
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ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ  НА ПОДЗЕМНИ И 

НАДЗЕМНИ  ПЕШЕХОДНИ  И ВЕЛОСИПЕДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ  

В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ  

П.Сотирова 1  

           Ключови думи: подземни пешеходни  и велосипедни съоръжения , пешеходни  и 

велосипедни мостове,  инфраструктура за устойчива градска мобилност 

РЕЗЮМЕ 

Докладът разглежда ролята на подземните  и надземни  пешеходни  и 

велосипедни съоръжения в контекста на съвременните изисквания към средата за 

устойчива градска мобилност. Анализирани са фактори и условия, обуславящи тяхното 

планиране, изграждане  и избор на вид на съоръжението. Прилага се анализ на 

основните алтернативи – подземно и надземно преминаване на пешеходци и 

велосипедисти. Систематизират се основни функцианални, конструктивни и нормативни 

изисквания. Обобщават изводи за ефектите и рисковете от тяхното планиране и 

изграждане. Акцентира се на пространственото въздействие на надземните съръжения  в 

специфичен урбанистичен контекст. 
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BENEFITS AND RISKS OF CONSTRUCTION OF PEDESTRIAN AND 

BICYCLE UNDERPASSES AND BRIDGES IN URBAN AREAS             

P.Sotirova 1 

Keywords: pedestrian and bicycle underpasses and bridges, sustainable urban mobility 

ABSTRACT 

          The paper considers the role of pedestrian and bicycle underpasses and bridges in the 

context of contemporary requirements for sustainable urban mobility. The factors influencing 

the type selection, planning and construction are analyzed. Underground and overhead 

alternatives are compared. Conclusions regarding construction benefits and risks are made. The 

spatial influence of pedestrian and bicycle bridges in a specific urban context is considered. 
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УРБАНИСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ  НА 

УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ 

П.Сотирова 1  

           Ключови думи: планиране на устойчива градска мобилност 

РЕЗЮМЕ 

          Докладът акцентира на основни проблеми при планирането на устойчива градска 

мобилност в големите градове. Анализират се подходи, условия и ключови етапи от 

съвременните  Планове за устойчива градска мобилност. Коментират се изводи от 

оценката на Европейската комисия за влиянието на Плановете за устойчива градска 

мобилност в държави от Европа и извън нея. Обобщават се изводи за проблемите и 

очакванията към тези планове в големите български градове.
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URBAN PLANNING PROBLEMS IN PLANNING SUSTAINABLE 

MOBILITY IN BIG CITIES 

P.Sotirova 1 

Keywords: urban planning problems, sustainable urban mobility  

ABSTRACT 

                The paper considers essential problems of sustainable urban mobility planning in big 

cities. Approaches, conditions and key stages of contemporary Sustainable mobility plans are 

analysed. EU commission conclusions about the influence of sustainable mobility in states in 

Europe and elswhere are analyzed. Problems and expectations towards Sustainable mobility 

plans in big Bulgarian cities are generalised.   
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ТРАНСФОРМАЦИИ НА МОБИЛНОСТТА В СОФИЯ ОТ 

СРЕДАТА НА XX В ДО ДНЕС. ПОУКИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ 
 

В. Маджирски1 

Ключови думи: мобилност, планиране, устойчив 

РЕЗЮМЕ 

Докладът проследява пространственото, демографско, социално-икономическо  и 

социо-културно развитие на София в периода от 50-те години на XX в. до наши дни, 

отчитайки промените в нивата на моторизация и разпределението на пътуванията по 

видове транспорт в съответния период. Анализирани са актуалните документи, 

изследващи и определящи развитието на градската мобилност в София. Направени са 

изводи за съвременното състояние на транспортната система на столичния град и 

възможността й да отговаря адекватно на търсенето на устойчиви форми на 

придвижване – пешеходно, с велосипед и с обществен транспорт.  Авторът акцентира 

върху съвременните методи за планиране на мобилността в столицата и връзката на 

мобилността с възможните сценарии за пространственото развитие на града. 

Формулирани са препоръки за промени в методиката на изследване и оценяване на  

градската мобилност, свързани с необходимостта от събиране на данни, техния вид и 

начин на приложение с цел проследяване и диагностициране на процесите и 

подпомагане взимането на решения.  
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TRANSFORMATIONS OF URBAN MOBILITY IN THE CITY OF 

SOFIA BETWEEN MID-20TH CENTURY AND TODAY. LESSONS 

LEARNED FOR FUTURE DEVELOPMENT 

 

V. Madzhirski1 

Keywords: mobility, planning, sustainable 

 

ABSTRACT 

The paper traces the spatial, demographic, socio-economic and socio-cultural 

development of Sofia in the period from mid-20th century to the present day, taking into 

account the changes in the motorization levels and the distribution of trips by transport mode. 

The current documents regarding and defining the development of urban mobility in Sofia are 

analyzed. The author draws conclusions about the state of the transport system of the 

metropolitan city and its ability to adequately respond to the demand for sustainable forms of 

mobility– walking, cycling and by public transport. An emphasis is placed on the modern 

methods of planning the urban mobility in the capital city and its relation with possible 

scenarios for the spatial development of Sofia. Recommendations are made for changes in the 

methodology for the study and assessment of urban mobility related to the need for data 

collection, of information type and manner of application for the purpose of tracking and 

diagnosing the processes and supporting decision making. 
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ГРАДЪТ НА КРЪСТОПЪТ , КРАЯТ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И 

ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩИТЕ СВРЪХГРАДОВЕ 

Минчо Нетов Ненчев1,  

Ключови думи: генезис на града, нови класификационни характеристики, 

краят на глобализацията, тезата за „гъвкавия град“ 

РЕЗЮМЕ 

 

Градът на кръстопът , краят на глобализацията и прогнозите за бъдещите свръхградове 

Генезис на града. Развитието на града като непрекъснат процес. Непознаването на 

историята за градската организация и реалните взаимоотношения и несполуките в 

историческото развитие и управление на градовете. Нови класификационни 

характеристики и периоди в структурно-функционалното развитие на града. Градът като 

феномен и основа за общественото развитие през последните два века. Особени 

търсения във формирането на структурната форма и териториален обхват-своеобразните 

пикове при метаболистите. Градът като обект и на художествените възприятия – 

принципи за съхраняване на градската памет и синтеза на изкуствата в градската среда . 

Очакваните промени в обществено-икономическото развитие и прокламирането на края 

на глобализацията. Мегаполисите като съответствие на икономическия просперитет и 

визитна картичка на все още екстензивно развиващите се икономики. 

Свръхиндустриализацията на градската среда. Тезата за „гъвкавия град“ или 

съответствието на градската среда и гражданския идеал. 
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THE CITY OF THE CROSSROAD, THE END OF GLOBALIZATION 

AND A PROGNOSIS OF THE FUTURE OF MEGACITIES 

Mintcho Netov Nentchev 1,  

Key words: genesis of the city, new classifications characteristics , the end of 

globalization , the thesis of „the agile city“ 

RESUME 

 

Genesis of the city. The development of the city as an unending process. The unfamiliarity of 

the history, of the organization of the city and the real commonalities and mishaps in the 

historical development and management of the city.  New classifications characteristics and 

periods in the structural-functionality  development of the city. The city as a phenomenon and 

the basis of societal development in the last two centuries. A societal search of the formation 

the structural form and territorial range peculiar peaks in the metabolists. The city as an object 

of artistic perceptual-principles of containing city memory and the synthesis of the arts in the 

city sphere. The expected changes in societal economic development and proclaiming of the 

end of globalization. Megalopolises as corresponding to the economic prosperity and a 

business card on the still extensive developing economies. Hyper-industrialization of the city 

sphere. The thesis of “the agile city” or the correspondence of the city sphere and the city ideal. 

 

                                                           
1
 A. Mintcho Netov Nentchev, Prof. Dr Arch., Sofia , 1 Blvd.,Hr.Smirnenski ,e-mail= modus@mail.bg 



 

 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

ГРАДСКИТЕ ПЛОЩАДИ 

В ИСТОРИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР НА СОФИЯ ДНЕС 

Д. Ковачева1 

Ключови думи: площад, открито градско пространство, градска среда, 

исторически център, София 

РЕЗЮМЕ 

Улиците и площадите са основни елементи на градската среда. Те образуват 

система от открити градски пространства и изпълняват разнородни функции – 

транспортни, икономически, социални, рекреационни. Площадите се явяват сърцето на 

градския живот още от древността – мястото, където хората се срещат и общуват. Като 

едни от най-устойчивите елементи на градската среда, те определят имиджа на града, 

носят духа на мястото, идентичността и паметта на градската среда и обществото. 

Поради бързите темпове на урбанизация, развитие на технологиите и променящи 

се нужди на обществото, през последните години се наблюдава пренебрегване на тези 

пространства, дава се превес на транспортните функции и частните интереси, наблюдава 

се липса на поддръжка. 

В статията са изследвани площадните пространства в историческия център на 

София, тяхната настояща функция и форма. Изведени са препоръки за тяхното 

обновление и управление, за да могат да посрещнат съвременните нужди на обществото 

като същевременно съхранят идентичността на средата.  
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THE URBAN SQUARES 

IN THE HISTORICAL CENTER OF SOFIA TODAY 

D. Kovacheva1 

Keywords: urban square, open public space, built environment, historical center, Sofia 

ABSTRACT 

Streets and squares are fundamental elements of the built environment. They create a 

network of open urban space and fulfill various functions – transport, economic, social, and 

recreational. Urban squares have been the heart of public life since ancient civilizations – the 

place where people gather and communicate. Squares are also the most sustainable elements of 

the built environment that keep the spirit of the place, contribute to the image of the city, and 

preserve the identity of the place and the shared memories of the communities in that city.  

In the recent years, many squares have been neglected due to the rapid urbanization, the 

technology development and the changing needs of society. Transport functions and private 

interests have taken predominance over their principal function.  

The paper aims to investigate the current function and role of the urban squares in the 

historical center of Sofia. It outlines guidelines for their renewal and management in order to 

meet the contemporary needs of society.   
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СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБНОВЯВАНЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА 

Д. Ковачева1 

Ключови думи: обществено пространство, идентичност, градска памет, 

градска среда, културно наследство 

РЕЗЮМЕ 

Обществените пространства в съвременния град имат все по-комплексна роля в 

градската среда. Освен утилитарните транспортни и икономически функции, които 

изпълняват, това са местата за социални контакти и рекреация на обитателите. Поради 

бързото развитие на технологиите и промените в начина на живот, следва и 

обществените пространства да бъдат обновени, за да задоволят променящите се нужди 

на обществото.  

От една страна градската структура носи в себе си идентичността и паметта на 

мястото, но от друга –  съвременната градска среда е все по-хетерогенна, мултикултурна 

и променящата се.  

Кои са съвременните предизвикателствата в обновяването на обществените 

пространства и къде попада културното наследство и идентичността на средата в този 

комплексен процес?  
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CONTEMPORARY CHALLENGES IN THE RENEWAL OF          

OPEN PUBLIC SPACES 

Д. Ковачева1 

Keywords: open public space, identity, urban memory, built environment, cultural 

heritage 

ABSTRACT 

Nowadays, open public spaces in cities play a complex role in the built environment. 

They do not only perform the utilitarian transport and economic functions, but also serve as 

places where people gather, communicate and rest. Due to the rapid development of 

technology and the changes in the way of living, these places should be regenerated in order to 

fulfill the changing needs of society.  

Open public spaces as part of the urban fabric keep the identity and the memory of the 

place. On the other hand, the built environment nowadays is more diverse, more multicultural 

and more multiethnic.  

What are the contemporary challenges in the renewal of open public space? How could 

we preserve the identity of the place in this complex process?  
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СОФИЯ – ГРАД ЗА ПЕШЕХОДЦИ 

Силвия Чакърова1 

Ключови думи: пешеходно движение, София, градско планиране, градски 

политики 

РЕЗЮМЕ 

Пешеходството е исторически първата и най-разпространена форма на градска 

мобилност. Функциите, гъстотата и морфологията на градската среда са в тясна 

взаимовръзка със способностите на пешеходците. Въпреки това през 20 в. градското 

планиране и проектиране често неглижират човешкия мащаб и местния контекст. Този 

модел на планиране и градски политики биват силно критикувани за негативните ефекти 

върху градовете още от средата на 20 в. Днес има глобален фокус върху планирането и 

проектирането на градове, приветстващи и благоприятни за хората, и за градска среда, 

чувствителна към нуждите на пешеходците. Все още обаче има много 

предизвикателства в практическото приложение на тези принципи. 

Настоящият доклад разглежда опита на градската политика на София да намери 

място на пешеходството в съвременното развитие на града с фокус върху централните 

градски части. Изследвани са пространствените характеристики на средата и тяхното 

влияние върху броя и вида на пешеходците. Тези данни са съпоставени с политиките на 

градско планиране, които Столична община прилага в периода 2013 - 2017 г. 

Представени са заключения относно необходимите бъдещи подходи за развитие на 

София като град за пешеходци. 
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SOFIA – A WALKING CITY 

Silvia Chakarova1 

Key words: walking, Sofia, urban planning, urban policies 

 

 

Walking was the first mode of city mobility and the most common one for ages. Urban 

functions, densities, and morphologies complied with pedestrians’ needs and abilities. During 

the 20th century, however, urban planning and design practice often neglected the human scale 

and the local context. This type of planning has been highly criticised for its destructive effect 

on cities. Since the second half of the 20th century there is again a shift in the field of urban 

planning and design towards people-oriented and walkable cities but it still remains a challenge 

to planning and design practice. 

This paper examines the experience of Sofia’s urban policy towards reviving a city 

culture of walking in its contemporary development with a focus on the city centre. The spatial 

characteristics of the urban environment and their influence on the number and type of 

pedestrians are studied. These data are compared to Sofia Municipality’s urban planning 

policies between 2013 and 2017. Conclusions about the needed planning and design 

approaches for making Sofia a more walkable city are presented. 
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СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА В БЪЛГАРИЯ – ПЕРСПЕКТИВИ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ОБВЪРЗВАНЕ С ПЕШЕХОДНИТЕ ЗОНИ 

 Младен Танов 1 

Ключови думи: централни градски пространства, пешеходни зони, споделени 
пространства, градски дизайн, градска среда 

РЕЗЮМЕ 

Докладът представя аналитично положителния опит от реализиране на споделени 
между пешеходци и автомобили централни градски пространства, изградени и 
експлоатирани през последните 20 години в Европа, като акцентира на спецификите, 
наложили този тип зони като допълнение на чисто пешеходните зони.  

На базата на този анализ се търсят възможности за прилагането на модела на 
споделените пространства у нас и се прави прогноза за ефектите от такива реализации, 
както и начините за увеличаване на ползите от тях. Търсят се най-ефективните 
механизми за обвързването им с вече изградените пешеходни зони. Засяга се въпросът за 
обвързване в тази система на елементите на градската зелена система и повишаване на 
качеството на градската среда като цяло. Акцентира се на аспектите на градския дизайн 
и обзавеждане в историческа градска среда. 
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ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИТЕ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ОЦЕНКИ 

НА ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ИНДИКАТОРИ ЗА 

МОНИТОРИНГ И ЦЕЛИТЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ  

М. ТАШЕВА-ПЕТРОВА1, А. ДАСКАЛОВА2  

Ключови думи: екологична оценка, общ устройствен план на община, 

индикатори, устойчиво развитие 

РЕЗЮМЕ 

Екологичната оценка, като неразделна част от общия устройствен план е 

документ, който предоставя рамка за защита и опазване на околната среда и допринася 

за постигане на екологични съображения в процеса на разработването и прилагането му. 

При базиране на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда, 

социалното развитие и общия просперитет, е възможно разработването и прилагането на 

различни системи и групи от индикатори за мониторинг. Комплексното прилагане на 

тези групи и системи от индикатори може да се проследява не само преди, по време и 

след осъществяването на предвидените в плана дейности и заложени цели, но и да се 

оценява степента на въздействие върху компонентите на околната среда, здравето на 

хората и устойчивото използване на природните ресурси.  

В доклада е обобщен проведения сравнителен анализ на 30 одобрени Екологични 

оценки към Общи устройствени планове на общини. Анализирани са връзката между 

индикаторите за наблюдение и контрол по време на прилагане на устройствените 

планове и целите на устойчивото развитие. Направенa e оценка на целесъобразността на 

използваните индикатори и са отправени препоръки към процедурните и съдържателни 

аспекти по оценяване на плановете и резултатите от прилагането им с цел постигане на 

по-високо ниво на комплексност и интегритет по отношение на останалите планови 

инструменти, дизайна и провеждането на политики и управленските механизми, 

свързани с оценката и наблюдението на пространственото развитие. 
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МЕСТНОТО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПРОЦЕС НА ЕНЕРГИЙНА ТРАНСФОРМАЦИЯ – 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИ ФАКТОРИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

Е. Димитрова1, М. Ташева-Петрова2, А. Буров3, И. Мутафчийска 4 

Ключови думи: енергийна трансформация, социотехнически изследвания, 

ECHOES, България 

РЕЗЮМЕ 

Докладът разглежда протичащия процес на енергийна трансформация в ЕС и 

представя концепцията и методическия подход на изследователски проект ECHOES, 

финансиран в рамките на програма ХОРИЗОНТ 2020.  Коментирани са резултати от 

проведен в рамките на проекта литературен обзор въху изследвания върху местното 

ниво на управление и ролята му в промяната на енергийната култура и енергийното 

поведение на общностите. Те са съпоставени с резултатите от предварителни емпирични 

изследвания в България. Oткроени са основни бариери пред иновациите и възникващи 

предизвикателства, влияещи върху избора на  конкретни стратегически и оперативни 

действия в рамките на управленския процес. Направени са изводи за влиянието на 

специфичния социотехнически контекст върху ефективността на приложение на 

европейската политика за енергийна трансформация на локално ниво и за 

необходимостта от обогатяване на спектъра на научните изследвания върху процесите 

на управление на градската среда с оглед постигане на енергийна ефективност. 

Отправени са препоръки за действия по изграждане на капацитет за интердисциплнни 

социотехнически изследвания и за ефективен диалог между теорията, градската 

политика и практиката по реализация на енергийната трансформация в страната. 
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THE LOCAL LEVEL OF GOVERNANCE IN THE EUROPEAN 

PROCESS OF ENERGY TRANSFORMATION –SOCIOTECHNICAL 

FACTORS OF EFFECTIVENESS 

Elena Dimitrova1, Milena Petrova-Tasheva2, Angel Burov3, Irina Mutafchiiska
 4 

Key words: energy transformation, sociotechnical research, ECHOES, Bulgaria 

ABSTRACT 

 

The paper addresses the ongoing process of energy transformation in the EU and 

presents the concept and methodological approach of ECHOES research project funded under 

HORIZON 2020 programme of the EC. The authors comment literature review results 

concerning the local level of governance and its role in changing the energy culture and energy 

behavior of local communities. These are then related to the analysis of results from a 

preliminary empirical study in Bulgaria. Identified major barriers to innovation and emerging 

challenges and influencing the choices concerning particular strategic and operational action 

within the governance process are commented. Conclusions are drawn about the impact of the 

peculiar sociotechnical context in Bulgaria on the effectiveness of EU policy implementation at 

the local level and about the necessity for enriching the spectrum of research on the processes 

of urban governance aimed at energy efficiency. Recommendations are made about needed 

steps in capacity building for interdisciplinary sociotechnical research and for undertaking and 

effective dialogue between theory, local policy and practice aimed at achieving energy 

transformation in the country. 
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ПРАЗНИНИТЕ И ИЗЛИШЪЦИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА 

ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ И КЛЮЧОВАТА 

РОЛЯ НА АКТИВНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Ир. Мутафчийска1 

Ключови думи: стратегическо пространствено планиране, планови 

инструменти, заинтересовани страни 

РЕЗЮМЕ 

Статията разглежда в дълбочина процесът на стратегическо пространствено 

планиране и развитие, като изследва нормативните постановки, въведеният 

инструментариум и практика. Поставя акцент върху правото и възможността за участие 

на широк кръг от заинтересовани страни в него. Проследявайки казусът на Столична 

община са изведени липсващи практики и компоненти на системата за планиране, и 

такива, които са налични, но възпрепятстват логичния и целесъобразен ход на процеса. 

Изтъкнати са промените условия и изисквания на днешния ден и навлизането на нови 

участници при взимане на стратегическите и оперативните решения и наблюдението на 

реализирането на заложените мерки и проекти за развитие на градската среда. 

Предложени са промени в инструментариума за планиране и в системата за включване 

на граждани, бизнес и неправителствен сектор в процеса на стратегическо 

пространствено планиране и развитие.  
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THE GAPS AND THE SUPERFLUITIES OF THE ELEMENTS IN THE 

SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT SYSTEM AND THE 

KEY ROLE OF THE ACTIVE STAKEHOLDERS 

Ir. Mutafchiyska1 

Keywords: spatial planning, strategic planning, planning instruments, stakeholders  

ABSTRACT 

  

The paper examines in depth the process of strategic and spatial planning and 

development, studying the related legislation, the existing planning instruments and practice. It 

places emphasis on the rights and the possibilities for a wide range of stakeholders to take part 

in it. Tracking the case of Sofia Municipality, missing practices and components of the 

planning system were found as well as established ones, that prevent the logical and 

appropriate course of the process. Changed conditions and requirements of these days and new 

actors in planning policy are highlighted. Conclusions are drawn about updating of the existing 

planning instruments and the introduction of new ones like tools make possible citizens 

participation in the process of strategic spatial planning and development. 
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ПАНОРАМНО-РЕЛЕФНА, 

УРБАНИСТИЧНО-АРХИТЕКТУРНА 

ТЕОРИЯ 

Веселин Т. Дончев 

 

Резюме.  

През цялата си история човекът, човечеството непрекъснато експериментира в търсене и 

конструиране на устойчиви модели на своето социално-пространствено живеене, тоест на 

архитектурата, на архитектониката на това живеене, в най-широкия смисъл на тези 

понятия. Въпросът е, съществува ли възможност за конструиране на устойчив модел на 

социално-пространствена реалност, което е философска дискусия започната още в 

древността, или това е не повече от една утопия, която в последните години се спекулира 

с антиномията „устойчиво развитие“. Целта на тази статия е да покаже зависимостите и 

взаимодействията между категориите „устойчиво“ и „неустойчиво“, като философски 

парадигми и тяхното влияние върху социално-пространственото, урбанистично-

архитектурното конструиране на реалността, на вътрешните  (имплицитни) и външните 

(експлицитни) закономерности на това конструиране. Панорамното в случая е 

конструирането на теоретически парадигми, тоест парадигмите като особен вид панорами 

и обратното, а релефното като фалсифициране, верифициране на парадигмите-панорами. 

В този контекст урбанистиката се разглежда като изкуство за конструиране на 

социокултурни парадигми, а архитектурата като изкуство за тяхното интерпретиране в 

реалии. Урбанистиката кодифицира, а архитектурата интерпретира социалната реалност. 

 

Ключови думи: панорами, релефи, парадигми, патърни, урбанистика, архитектура. 
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PANORAMIC-RELIEF 

URBANISTIC-ARCHITECTURAL 

THEORY 

Veselin T. Donchev 

 

Abstract. 

Throughout its history, humanity has been experimenting to search and construct sustainable 

models of its social and spatial living, i. e. of architecture, of the architectonics of this habitation, 

in the broadest sense of these concepts. The question is, is it really possible to construct a 

sustainable model of social and spatial reality, which indeed is a philosophical discussion that 

has begun in antiquity, or it is no more than a utopia that has been speculated in recent years 

under the "sustainable development" antinomy. The purpose of this article is to show the 

dependencies and interactions between the two categories "sustainable" and "unsustainable", 

seen as philosophical paradigms, as well as their influences on the socio-spatial, urban-

architectural construction of reality, the internal (implicit) and external (explicit) logics of 

development or in other words – the logics of that construction. The panoramic dimension in 

this case concerns the construction of theoretical paradigms, that is to say, the paradigms as a 

special kind of life panoramas and vice versa, while the relief is seen as a falsification, a 

verification of paradigms-panoramas. In this context, urbanism is seen as an art for constructing 

socio-cultural paradigms, and architecture as an art for their interpretation in real forms. 

Urbanism codifies, and architecture interprets social reality. 

 

Keywords: panoramas, reliefs, paradigms, patterns, urbanism, architecture. 
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РАЗВИТИЕ НА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВЪЧНATA 

СТРУКТУРA НА СЕЛИЩАТА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ 

ТЕРИТОРИИ В ГРАНИЧНИ ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ НА 

БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ПОД  ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИКО-

ГЕОГРАФСКИТЕ УСЛОВИЯ 

ланд. арх. Милен Сариев 

Ключовидуми:планински райони, селищна структура, физико-географски условия 

РЕЗЮМЕ 

Изследването е направено във връзка с установени структурни различия при 

селищни структуриразвиващи се при еднакви физико-географски условия, и при 

различно социално-икономическо управление и влияние върху тяхното създаване от 
страна на държавата. Изследвани са селища в планинските райони на Родопите в 

пределите на Република България и Република Гърция. Разгледаните населени места са 
разположени в границите на съседни общини в източната частна Средните Родопи и 

част от Източна Македония и Тракия според районирането за Р. Гърция. 
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DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURAL-PLANNING 

STRUCTURE OF THE SETTLEMENTS AND THEIR ADJACENT 

TERRITORIES IN BULGARIAN AND GREEK BORDER 

MOUNTAINREGIONS UNDER THE PHYSICO-GEOGRAPHIC 

CONDITIONS 
 

Key words: mountain regions, settlement structure, physico-geographic conditions 

 

ABSTRACT 

 

The study has been done in relation to established structural differences in settlement 

structures developing under the same physico-geographic conditions and in different socio-

economic governance and influence on their creation by the state. Settlements in the mountain 

regions of the Rhodope Mountains within the borders of the Republic of Bulgaria and the 

Republic of Greecehave been studied. The examined settlements are situated within the 

boundaries of neighboring municipalities in the eastern part of the Middle Rhodopes and part 

of Eastern Macedonia and Thrace, according to the regionalization for the Republic of Greece. 
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УРБАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯ НА ДЕМОГРАФСКА КРИЗА 

 М. Славова1 

Ключови думи: урбанизация, демографска криза, намаляване на население 

 

РЕЗЮМЕ 

След като повече от половината от населението на света живее в градове (от 2008 

год.), може да се твърди, че урбанизацията е феноменът на началото на 21-ви век. От 

друга страна в развитите страни в края на 20-ти и началото на 21-ви век се наблюдава 

още една тенденция: застаряване и свиване на населението. България се счита за 

развиваща се страна, но според демографските и урбанистичните процеси може да бъде 

сравнявана с развитите страни. Целта на настоящата статия е да покаже кой от двата 

процеса взима превес: урбанизацията или свиването на населението. За целта е 

предложен набор от методи: пресмятане на темпа на урбанизацията и сравняване с темпа 

на намаляване на населението. Урбанизацията в условия на демографска криза има 

своите специфики, които се различават от традиционния смисъл на термина 

„Урбанизация“. Демографската криза от своя страна е във фокуса на много научни 

изследвания, но основно в областите на демографията и социологията. Тази статия е 

опит да се допълни урбанистичната теория, да се предложи по-добро разбиране на 

обезлюдяването от гледна точка на урбанизма и да се предоставят важни изводи за 

настоящото и бъдещото планиране на населените места като планирано свиване на 

градове. 
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URBANIZATION UNDER CONDITIONS OF DEMOGRAPHIC CRISIS 

M. Slavova1 

Keywords: urbanization, demographic crisis, population decline 

 

ABSTRACT 

As more than half of the world’s population lives in cities (since 2008), it can be 

claimed that urbanization is the phenomenon of the beginning of 21st century. On the other 

hand, another trend has been observed in developed countries at the end of 20th and the 

beginning of 21st century: ageing and shrinking of the population. Bulgaria is considered to be 

a developing country, but in term of urbanistic and demographic trends it can be compared to 

the developed countries. The aim of this paper is to reveal which process happens faster: 

urbanization or population shrinkage. For the purpose different methods have been proposed: 

counting the pace of urbanization and comparing it with population pace decline. Urbanization 

under conditions of demographic crisis has specific characteristics, which differ from those in 

its traditional meaning. Demographic crisis is in the focus of scholars, but it is mainly 

examined in the fields of demography and sociology. This paper is an attempt to fill the gap in 

urbanistic theory, to propose better understanding of depopulation from the perspective of 

urbanism and to propose significant outcomes to be used in present and future urban planning 

such as planned shrinkage of towns. 
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ЦВЕТЪТ В ГРАДСКАТА СРЕДА КАТО СПОСОБ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗА НА ГРАДА 

Й. Колева1 

Ключови думи: град, образ на града, цвят, колористика на града; 

РЕЗЮМЕ 

Докладът обобщава възможностите за употреба на цветовете в градската среда с 
цел организация и подреба на пространството чрез утилизация на физическите свойства 
на цвета. 

Образът на града по отношение на колористиката се изгражда на две базисни нива 
– априорни природни цветове – цветовете на небето, земята, градска фауна и флора и 

вторични цветове – цветове съзнателно подбрани от човека за неговия непосредствен 

хабитат, които могат да бъдат „природни“ нюанси и химически синтезирани нюанси, 

които не се срещат в природата. 
Цветът в градската среда се различава и по начин на употреба. Колористиката се 

употребява планирано и стихийно. Знаково – символната система на транспортната 
система е пример за строго планиран начин на употреба на цвета, докато цветовете на 
фасадите на жилищните сгради са пример за стихийна употреба на цвета в градската 
среда. 

Докладът представя примери за различен начин на употреба на цвета, които водят 
до изграждането на различен градски образ. Синтезирани са препоръки за урегулирането 

на употребата на цвета в градската среда, с цел изграждането на четим градски образ, 
който да има качествени характеристи като: естетика, достъпност, безопасност, човешки 

мащаб. 
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THE COLOR OF THE BUILT ENVIRONMENT AS A TOOL FOR 

CREATION OF IMAGE OF THE CITY.  

Y. KOLEVA1 

Keywords: city, image of the city, color, color of the city; 

SUMMARY  

The report summarizes the possibilities of using colors in the built environment in order 

to organize and design the space by utilizing the physical properties of the color. 

The image of the city in terms of colors has two basic levels - apriori natural colors - the 

colors of the sky, earth, urban fauna and flora and secondary colors - colors consciously 

selected by man for his immediate habitat, which can have "natural" nuances or chemically 

synthesized nuances that are not found in nature. 

The color in the urban environment also differs in the way оф its use. Color is used in a 

planned and random manner. The sign-symbolic system of the urban transport system is an 

example of a strictly planned use of color, while the colors of the facades of the residential 

buildings are an example of the random use of color in the urban environment. 

The report presents examples of different uses of color that lead to the creation of a 

different city image. Recommendations have been made to regulate the color use in the urban 

environment in order to build a comprehendible urban image that has qualities such as: 

aesthetics, accessibility, safety, human scale. 
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МОБИЛНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ТУРИЗЪМ  

И ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ 

Д. Ников1 

Ключови думи: мобилни структури, туристическа инфраструктура, кемпери, 

каравани, пространствено планиране 

РЕЗЮМЕ 

През втората половина на 20-ти век и началото на 21-ви век кемперите и 

караваните се увеличиха значително като брой легла и обем на предлаганите обитаеми 

пространства. Според данните от Евростат те предлагат повече легла в сравнение със 

стационарните обекти за настаняване в Европа. Подобни са данните и от други 

континенти. Съществуващата специализирана инфраструктура не може да поеме този 

обем. В България, мрежата от къмпинги от 70- те години на 20 век е унищожена. 

Прегледът на наличната литература в тази сфера показва, че изследванията са не 

достатъчно и могат да бъдат допълнени. 

Статията разглежда мобилните единици за туризъм, които се движат по сушата като 

кемпери, каравани и други подобни, и инфраструктурата, необходима за 

функционирането на тази мобилна среда за обитаване. 

                                                           
1
 Арх. Д. Ников, докторант, катедра Градоустройство, Архитектурен факултет,  УАСГ, 

дом. адрес: 1510 София, ЖК Хаджи Димитър, бл.191, вх. А, ап. 22, e-mail: dimitar.nikov@mail.bg 



 

 2 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

MOBILE STRUCTURES FOR TOURISM  

AND SPATIAL PLANNING 

D. Nikov1 

Keywords: mobile structures, tourism infrastructure, caravans, motor caravans, mobile 

homes, recreation vehicles, spatial planning 

ABSTRACT 

During the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century 

caravans and motor caravans have increased significantly in terms of numbers of offered beds 

and the volume of offered habitable spaces. According to Eurostat recreational vehicles offer a 

higher number of beds compared to static establishments for accommodation in Europe. There 

are similar datas for other continents. Existing specialized infrastructure can’t absorb this 

volume. The network of camp grounds in Bulgaria during the 70s is destroyed. 

The scientific papers for Europe related to this topic could be enriched.  

The article examines mobile units for tourism traveling on land like caravans, motor caravans, 

mobile homes, recreation vehicles and others, and the infrastructure necessary for the operation 

of these mobile living spaces. 
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ПОКРИВНО И ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: ПОЛИТИКИ, 

РЕГУЛАЦИИ, СТАНДАРТИ И СТИМУЛИ  

С. ГЕРГОВА1, М. ТАШЕВА-ПЕТРОВА2 

Ключови думи: покривно и вертикално озеленяване; политики, регулации, 

стандарти и стимули за изграждане на зелени покриви и фасади 

РЕЗЮМЕ 

В доклада са систематизирани основните принципи на политиките, стимулите и 

стандартите за изграждането на зелени покриви и фасади в различни държави в Европа, 

Северна Америка и Азия. Разгледани са и начините за популяризиране на полезния 

ефект от изграждането на зелени покриви и фасади. Обобщени са механизмите за 

насърчаване на изграждането на зелени покриви и фасади и са изведени насоки за 

вграждане на покривното и вертикалното озеленяване в стратегически и нормативни 

документи, свързани с устойчивото строителство, енергийната ефективност на сградите, 

зелената инфраструктура и зелената система на урбанизираните територии. Направени 

са конкретни препоръки за интегрирането на насоките в българското законодателство, 

свързано с разработването на стратегически и оперативни планови инструменти и 

инвестиционни проекти.   
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ С 

КУЛТИВИРАНИ БИЛКИ  

 Евдокия Лилова 1, Евгения Димитрова 2, ИванЛилов3 

Ключови думи: екология; култивирани билки, покривно озеленяване; 

РЕЗЮМЕ 

В посочения доклад се споделя опита и проучването на възможността за 

приложение на произведените екологично култивирани билки в Демострационен пункт 

за билки "Ерма", намираш се в екологична местност "Трънско ждрело". Акцентира се 

върху предимствата на покривното озеленяване при реализацията на концепцията за 

екологично строителство. Посочени са конретни схеми за подходящо оформление на 

озеленените пространства. В направените изводи са дефинирани тенденции 

позволяващи изпълнение на иновативни разработки и образователни програми. 
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OPPORTUNITIES FOR ECOLOGICAL LANDSCAPING WITH 

CULTIVATED HERBS   

 Evdokia Lilova 1, Evgenia Dimitrova 2, Ivan Lilov3 

Key words: ecology; cultivated herbs, roofing landscaping;  

SUMMARY 

This report shares the experience from the research of the possibility for using the 

ecologically cultivated herbs produced in the “Erma” Demonstration Station, located in the 

ecological area "Erma River Gorge, Tran" 

The report emphasis on the advantages of roofing landscaping in the realization of the 

concept of ecological construction. Concrete schemes for appropriate layout of landscaped 

spaces are specified. The conclusions draws the trends that allow the implementation of 

innovative developments and educational programs. 
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