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Как да „зашием” градовете
В рамките на международния фестивал за архитектура и урбанизъм, 
„Architecture Week”, в Българския културен институт в Прага се състоя уъркшоп 
на тема: „Мост от спагети”. В съответствие с идеята на организаторите, 
участниците получиха лепила, конци, линийки и най-вече пакет със спагети. 
Неофициални “гуру” на събитието бяха българските студенти, пристигнали за 
откриване на изложбата „Транспортът в града – средство за движение, общуване 
и развитие“, за която пишем на предишните страници.

Починът безспорно е нео-
бичаен, освен това креа-
тивен и не на последно 
място – забавен. Юлия 
Иванова, Пламен Апос-

толов и Димитър Андонов, студенти в 
специалността „Урбанизъм” в София,  
преди пътуването си до Чехия, в про-
дължение на няколко дни обмислят 
каква да бъде темата на уъркшопа. В 
крайна сметка се вдъхновяват от све-
товно известните международни със-
тезания, в които целта на участниците 
е да създадат различни съоръжения от 
спагети. Когато хрумването е одобрено, 

всеки от тях рисува скица на мост, кой-
то се превръща в първообраз и задание 
за участниците в уъркшопа.

Въпросните участници бяха учени-
ците от българското училище „Д-р Пе-
тър Берон” в Прага. На 2 октомври, три 
ученически екипа седнаха пред масите 
и получиха еднакво количество спаге-
ти, лепило, конци, линийки и макетни 
ножчета. На масите ги чакаше по една 
скица на мост, който трябваше да бъде 
построен и, което беше най-важното 
– всеки екип получи по един гуру, в 
лицето на един от студентите от Бълга-
рия, заедно с които започнаха да строят 
мостчетата.

Специалността „Урбанизъм” в Архи-
тектурния факултет на Университета 
по архитектура, геодезия и строител-
ство в София, е сравнително нова, през 
тази година навършва първото си де-
сетилетие.

„За разлика от архитектурата, на-
шата дейност е по-скоро планиране – 
от най-ниско ниво, дори в рамките на 
отделните имоти и квартали, до регио-
нално и световно планиране на всички 
аспекти на живеенето” – разказва за 
специалността Димитър Андонов.

Пламен Апостолов признава, че в на-
чалото се е насочил към друга специал-
ност – „Водоснабдяване и канализация”. 
Впоследствие обаче променя мнението 
си „Оказа се, че специалността “Урбани-
зъм” се припокрива с това, което искам 
да правя, дори го дообогатява. Харесва 
ми възможността, която специалност-
та ми дава да контактувам с различни 
специалисти, което разширява моите 
лични хоризонти и мироглед. Освен 
това, малко или много, специалност-
та определя политиките за управление 
на градовете и условията за живеене в 
тях. Когато направим план за развити-
ето на даден град, той определя поне 
за двайсет години напред съдбата на 
жителите и гостите му. На първо място, 
това е предизвикателство, освен това е 
и отговорност. Въвлечени са изключи-
телно много специалисти. Научаваме 
как функционират градовете.”

„Специалността е много интересна 
и много обширна – смята Юлия Ива-
нова. – Най-вече с това, че обхваща 
различни научни сфери. Повечето хора 
я подразбират като градоустройство, 
но то е само част от урбанизма. Най-
кратко и обобщено казано, урбанизмът 
е планиране на територията. Включва 
икономика, екология, социология и 

много други науки. Харесва ми, че се 
съчетават толкова много неща на едно 
място и не е специалност, която огра-
ничава само в едно поле.”

Димитър Андонов сравнява София 
и Прага. По времето, когато подготвя 
дипломната си работа, той е на обмен-
ни начала в Техническия университет 
(ČVUT) в Прага и прави сравнение на 
софийския метрополитен и Пражкото 
метро.

„Софийското метро – смята той – е 
интересна тема, тъй като през послед-
ните години стана значим строителен 
обект и оказва сериозно влияние върху 

града. Дипломната ми работа е свър-
зана именно с влиянието на метрото 
върху града. В работата си разгледах 
третата линия, чийто строеж се очаква 
да се осъществи през 2014 – 2018 годи-
на. Нашите метросистеми са сходни, по 
един и същ модел – използван е руският 
метод, тоест три линии, които се преси-
чат в центъра на града. Разликата е, че 
Прага открива своето метро в началото 
на 70-те години, докато София – през 
1998 г. И едва от тази година имаме 
втора линия.”

В работата си, Димитър Андонов 
използва пражкия опит, за да изслед-
ва какво влияние ще окаже бъдещата 
софийска трета линия върху околните 
територии и по какъв начин това може 
да се използва за развитието им. „Из-
хождах от опита в Прага и съществу-
ващата вече първа линия в София, за 
да предложа решения за развитието 
на третата линия по начин, който да е 
възможно най-ефективен и интегриран 
с останалата среда.”

Димитър Андонов не е попаднал в 
специалността съвсем случайно и как-
то сам признава – в семейството има 
традиции. „Дядо ми е дърводелец, баща 
ми е строител. От малък си драсках 
къщички и посещавах Детската школа 
към „Международната школа по архи-

Какво би  
станало, ако 

административните 
структури не са 
съсредоточени  

в столицата?
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тектура и строителство”, където съм 
правил и проекти на сгради. Разбира 
се, на любителско ниво. Когато дойде 
време да кандидатствам, се насочих 
към архитектурата. По време на прием-
ните изпити попаднах в специалност-
та „Урбанизъм” и смятам, че намерих 
мястото си в нея.

Пламен Апостолов се е ориентирал 
по-скоро към социалната страна на 
специалността. „Акцентирам на пуб-
личните пространства, иновациите, 
стратегиите за развитие и интегрира-
ните планове. Всичко това е новост в 
България, но помага на доста по-голям 
кръг от хора.”

Бакалавърската му дипломна рабо-
та е изцяло теоретична и – най-общо 
казано – описва как евентуалната де-
централизация на структурите в Бъл-
гария може помогне за развитието на 
стратегическото планиране. „Акцентът 
в дипломната ми работа беше регио-
налното развитие в България. Какво 
би станало, ако административните 
структури не са съсредоточени в сто-
лицата  и ако общините и регионите 
имат свои правомощия, реална власт 
да вземат решения и да разполагат със 
съответните финансови инструменти 
за прокарване на политики. До какви 
резултати би довело това в абсолютно 
всяко населено място в конкретния ре-
гион.” И дали биха били добри? Пламен 
Аспостолов се усмихва: „Според моите 
изследвания, това би довело до много 
добри резултати, до развитието на ре-
гионите и балансираното развитие на 
България като цяло.”

В момента, Пламен Апостолов под-
готвя дипломната си работа за магис-
търска степен. „Това, върху което ще се 
съсредоточа, е как различните части на 
града, които малко или много са отде-
лени една от друга, биха се обединили 
така, че това да доведе до по-синерги-
чен ефект. Жаргонно казано: как да 
зашием градовете.”

Юлия Иванова е заместник-предсе-
дател на Асоциацията на студентите 
по урбанизъм в България (АСУБ). 
Както и специалността, така и АСУБ 
е млада – създадена е от студентите по 
специалността през 2005 година. „През 
тази година – казва Юлия Иванова, – в 
деня на Световния ден на урбанизма, 
8 ноември, подготвяме тъжествено 
представяне на рекламната книга, ако 
я наречем така, на специалността, ко-

ято проследява историята й от идея-
та за създаването на специалността в 
България до днешния момент. Книгата 
и събитието се подготвят изцяло от 
студенти, с подкрепата, разбира се, на 
Университета и завършилите колеги от 
Съюза на урбанистите в България.”

Юлия Иванова е започнала да следва 
специалността „Урбанизъм” случайно, 
но в момента безкрайно много я харес-
ва и, според собствените й думи, не би 
избрала нищо друго. Явно е откровена, 
защото я защитава с плам, който е... 
чист и заразителен. „Според мен – каз-
ва тя – днешните безразборни строежи 
са резултат не на липса на планиране, а 
на корупция. Планиране има, но някой 
допуска то да не се спазва. Виновна, 

следователно, е администрацията, а 
не хората, които са направили проек-
та. Проектът зависи от нас, които го 
правим, но реализацията не е в наша 
власт.”

Има ли бъдеще специалността в Бъл-
гария?

И тримата студенти, посетили Пра-
га, са единодушни – има.

„Призната е в световен мащаб – каз-
ва Димитър Андонов. – Интересна е ка-
то дейност. В началото на 90-те години 
е имало период, когато се е смятало, че 
няма нужда от планиране. Впослед-
ствие става ясно, че има нужда и от 
правила и от някаква подредба. Различ-
ните интереси се сблъскват и трябва да 
има нещо, което да ги регулира.”

Резултатът от всяка дейност зави-
си от хората, които се заемат с нея. 
В случая – урбанистиката зависи от 
студентите по „Урбанизъм”. В това 
отношение няма как да не ни вдъхне 
доверие темата, която Юлия Иванова 
смята да развие в дипломната си работа 
за бакалавърска степен. И вярата, с ко-
ято говори за нея. „Не съм обмислила 
точно темата, но аз съм от Перник. Там, 

Планът за развитието 
на даден  

град определя 
съдбата му поне 

за двайсет години 
напред.

в близост до централната част на града, 
има цял комплекс от големи произ-
водствени територии, които вече не 
функционират. Представляват пустещи 
халета, обрасли с растителност, които 
се саморазрушават и са опасни. Общата 
визия е за много неприветлива и пуста 
територия, която, както казах, се нами-
ра на няколко минути от централния 
площад на града. Искам да се съсредо-
точа върху тази проблемна територия 
и да предложа концепция за градско 
обновяване. Все още обмислям какво 
точно.” 


