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Идентичност и урбанистични
проблеми на средата за млади хора
•

Мотиви за избора на тема

•

Личното отношение към проблемите

– Публичните инвестиции се насочват към техническа инфраструктура и обновяване на
градската среда
– Истинско предизвикателство е качествената промяна в средата, а не само нейното
физическо обновяване
– „Живите“ ползватели на публичните пространства са младите хора
– Средата влияе върху формирането на новото поколение и от там – на развитието на
бъдещото общество
– Ако ползите от урбанистичните намеси – след половин/до цяло поколение, то от средата
за млади хора – след две поколения
– Няма смисъл да изследваш нещо, което не харесваш
– Връзка с професионален опит и интереси
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Въведение
• Значение на публичните пространства, зелената система и
социалната инфраструктура при плановото изграждане на
населените места в България от втората половина на XX век

– Място в обемно-пространствените композиции на градските и
квартални центрове
– Степен на реализация, отсъствие на социална инфраструктура и
състояние на материалната база

• Сблъсък на интегрирани подходи на планиране със заварените
нормативно-директивни системи

– може ли формулирането на стратегическа цел и финансова рамка
да доведат до по-качествени реализации
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Обект
урбанистичната среда, която общинската
и централната власт целенасочено
изграждат и поддържат за провеждане на
дейностите, свързани със свободното
време на младежите и подрастващите
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Спортна инфраструктура
• Специфични проблеми, свързани с
конкретния спорт
• Отваряне на комплексите към клиенти –
туристическа инфраструктура
• Трансформация на градските зоните за
високо спортно майсторство в публични
пространства
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Актуалност на проблема
• Социално-икономическите промени от последните
25 години и отражението им върху
– Системите за пространствено планиране
– Младежките дейности

• Представляват голяма част от публичните разходи

– Малко изследвания по темата
– Ефектите са косвени: връзка достъп до младежки дейности
като услуги – професионална реализация
– Разполагат ли младежките дейности с адекватно планирана
градска среда?
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Предмет на изследването
урбанистичната среда за млади хора, която се
изгражда и поддържа от общинските власти

– Местно самоуправление – държавно финансиране
– Сравнение с обектите от национално значение в
техническата инфраструктура – финансово
подпомагане, а не директно възлагане
– Как средата за млади хора да бъде ограничена (в
изследването, а не отделена) от социалната
инфраструктура и публичните пространства
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Ограничаване на териториалния
обхват: България

• Международна практика, добри примери и
приложими изводи
• Национална рамка: 20 общини и конкретни
количествени измерения за „средна
община“
• Фокус върху конкретна „значима“ община
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Цел
Първоначално формулирана:
Изследване на проблемите на
социалната инфраструктура за
свободното време на младите
хора, изграждане на модели за
нейното физическо и
функционално изграждане и
обновяване, съчетано с
доближаването ѝ до нейните
ползватели, на базата на
устойчиви и ценностни
принципи

Предложение:
Изследване на облика и
урбанистичните проблеми
на средата за млади хора,
която общините създават и
поддържат в контекста на
съвременните изисквания и
интегрираното
пространствено планиране
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Цел – очакван резултат
Предложение:
Изследване на облика и
урбанистичните проблеми
на средата за млади хора,
която общините създават и
поддържат в контекста на
съвременните изисквания и
интегрираното
пространствено планиране

насоки за пространствено планиране на
средата за младежки дейности, като
неразделна част от социалната
инфраструктура и градското възстановяване
и развитие
съвременният облик на младежките
дейности поставя изисквания към средата,
които трябва да бъдат отчетени при
нейното планиране
фокус малките промени, които могат да се
случат при устройственото планиране на
територията, но в резултат младите хора да
припознаят средата като своя
10

Първоначално формулирани задачи
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Исторически преглед
Преглед на действащото българско и европейско законодателство в областта на
устройственото планиране и младежките дейности
Анализ на функционалните подсистеми и мястото на социалната инфраструктура
Изследване на ключови примери (case studies)
„Разказ за поколенията и тяхната идентичност” – отражение върху средата и социалната
инфраструктура
Отношение образование-култура-спорт – взаимно проникване на отделните модули
Изследване на фундаменталните ценности в съвременното общество и отношението им към
разглежданата проблематика: демократичност на достъпа, екология, устойчиво развитие
Изисквания към средата
Съществуващи урбанистични проблеми
Неправителствен сектор, публично-частно партньорство и достъп до фондове за
финансиране, програми на ЕС
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Пре-формулиране на задачи
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Законодателство
Изследване на ключови
примери (case studies)
„Разказ за поколенията и
тяхната идентичност”
Отношение образованиекултура-спорт
Изследване на
фундаменталните ценности
ЕС финансиране, програми

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Отпада, промяна на
модела „програмиране“
Ограничаване в няколко
значими за България
Идентичност от конкретни
изследвания
Ограничаване на обхвата
В идентичност
Конкретни проекти за
дадена територия
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Задачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Въведение включващо предмет, цел, задачи, описание на методологията и очаквани
резултати
Уводно изследване: преглед на системите за пространствено планиране от средата на
миналия век до днес и отношението към средата за млади хора и социалната
инфраструктура
Идентичност на средата за млади хора, съвременен облик на младежките дейности и
изискванията, които те обуславят и предполагат
Анализ на примери от международната практика
Състояние на средата за млади хора с обобщени количествени показатели и изводи
Фактори
Урбанистични проблеми и теоретичен модел
Включване на младите хора в разработването на стратегии за развитие и младежки
политики
Изводи: насоки за пространствено планиране на средата за младежки дейности
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Структура
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Въведение
Исторически преглед
Идентичност на средата за млади хора
Анализ на примери от международната практика
Състояние на средата за млади хора
Фактори factors.petkovstudio.com
Урбанистични проблеми и теоретичен модел
Участие на младите хора
Обобщение и резултати
14

Описание на методологията и приложение на отделните научни
методи в отделните части

МЕТОДИ
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Класически методи: анализ и синтез
• Този подход, макар и най-разпространен, е изключително
подходящ за всяка секция от изследването
• Моят стремеж е и по деветте точки да мога да „изляза“ с едно
изречение като извод или силен факт
• Да направя своеобразен превод от „професионален“ на
„ежедневен“ език и обратно на „професионален“

– Този преход е характерен за маркетинговите изследвания, където
няколкократно се налага транскрипция между професионалната
специфика на изследването, езика на изследователя и въпросите и
отговорите на респондента
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Количествени методи
• Избор на подходящи статистическа методи
обработка на събраните данни
• Невъзможно и непосилно е да се разгледат всички
общини в България, но за да имат стойност
изводите е необходимо да се поберат точните
методи за обработка на количествените данни от
двадесетте разгледани предварителни проекта на
общи устройствени планове (ОУП)
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oup.petkovstudio.com
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Качествени методи: наблюдение,
анализ на документи, интервю, анкета

• Наблюдението като качествен научен метод е
изключително подходящо при анализа на
идентичността на средата за млади хора
• За съжаление методът е неприложим при анализа
на чуждестранните примери и там съм потърсил
обратна връзка (за всеки разгледан пример) и
приложение на интервю с човек, ангажиран с
процеса на планиране при реализациите
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Наблюдение и анализ на документи
• Анализа на документи, но при спазване на
изискванията в качествените ЕСИ, е приложим при
анализ на ОУП и участието на младите хора в
изработването на стратегии и политики
– Не мога да присъствам на всеки форум, кръгла маса
– Значение на личното наблюдение (без участие)
– Да изследвам, а не да създавам фактите

• Съвкупно, наблюдението и анализа на документи са
подходящи при разглеждането на вече проведени ЕСИ
за територията на град София
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Интервюта и анкети
• Качествените методи ще намерят приложение и при
изработването на пробна анкета (на база интервюта,
дискусии) с отворени въпроси, която да предхожда
провеждането на допитване в електронна форма

– Направен е анализ и на социологическото изследване към
предварителния проект на ОУП на Община Съединение

• Резултати на адреса на самата анкета (в реално време –
попълвам и получавам среден резултат до момента)
• Обобщителен доклад – в отделна секция на адрес
youth.petkovstudio.com
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Съвременни методи за групова работа
•
•
•
•

гласуване на предложения
степенуване по важност
SWOT анализ в група и т.н.
избор на подходящи методи за провеждане
на групова дискусия / кръгла маса /
работилница / практически семинар за
проблемите на конкретна територия
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a) Създаване на система от насоки
за пространствено планиране на
средата за младежки дейности
на базата на теоретичен модел
b) Конкретни насоки за дадена
територия

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
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Предизвикателствата към Пловдив
Изводите, тези малки промени в планирането да послужат като насоки за:

1. Превръщането на един комплекс за високо
спортно майсторство в парк Отдих и култура –
притегателен и градо-образуващ елемент с
публична спортна инфраструктура
2. Парк Лаута – от „река“ в „мост“
3. Превръщането на младежкия хълм в „хълм с
младежи“, а не просто физическо обновяване на
средата за Пловдив 2019
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Гребна база
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Младежки хълм
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Парк Лаута
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КПРО plovdiv.bulplan.eu
• Мястото на трите мащабни реализации в системата
публични пространства – социална инфраструктура
и урбанистичното развитие на града
• Никой от трите проекта не е в ИПГРВ, но това са
инициативи, които даже са започнали
– Решено е да се случат и вече се инвестира в тях
– Не е „заковано“ как да се случат

Анализ на КПРО през призмата на темата plovdiv.petkovstudio.com
28

29

Степен на развитие на обособените етапи в труда

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
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Емпирични социологически изследвания (ЕСИ)
Анализ на класически текстове:
–
–
–
–

„Нелегитимното господство (Типология на градовете)“, Вебер, Макс;
„Големият град и духовният живот“, Зимел, Георг;
„Градският план и местната организация“, Парк, Робърт;
„Урбанизмът като начин на живот“, Уърт, Луис.

Наблюдението, като научен метод – изследване на статиите

„Визуалните методи в социалните науки“, Найденова, Вихра
„Теренно наблюдение и етнография“, Люрдес, Кристиян от сборника
„Качествени методи в социалните науки“, научни редактори Кабакчиева,
Петя и Якимова, Милена, Университетско издателство „Св. Климент
Охридски”, София, 2008
31

rcss.eu
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Разгледани примери (извадка)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Реконструкция на площад „Централен“ в гр. Пловдив, plovdivsquare.com
Прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за пешеходна алея на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ пред
Националния стадион „Васил Левски“, гр. София, www.sofia-agk.com
Изявяване на социалната и търговска инфраструктура на района (Local Guide) в маркетинговата стратегия на жилищния комплекс
Mulberry Mews, Aberdeen Lane, Лондон, www.mulberrymewsislington.com
„Замяната“ на историческа болница с друга социална инфраструктура в Argyll Place, North Kensington, развитие на проекта и промяна на
инвестиционните намерения на общинските власти във времето, анализ – от мотивираното предложение (Design and access statement)
до одобрения работен проект petkovstudio.blogspot.com/2014/06/argyll-place.html
Втори етап от реконструкцията на пристанището на Челси – отношението на търговската инфраструктура в публичните пространства в
реализацията на комплекса Chelsea Creak, Лондон, www.chelseacreek.co.uk
Изява на крайречната алея за разходки във Fulham Reach, Лондон – от визията на общината към инвестиционния проект,
www.fulhamreach.co.uk
Dickens Yard – обновяване на „сърцето“ на Ealing, западен Лондон, petkovstudio.blogspot.com/2014/08/dickens.html
Кулите Hoola, Royal Victoria Docks, Лондон – промениха ли се принципите за планиране на пунктови жилищни сгради в обширни
обществени пространства след Canary Wharf, hoola-london.co.uk
City Quarter и Goodman's Fields – град на две нива в сърцето на Лондонското сити, еволюция на урбанистичната стратегия или просто поголяма плътност на застрояване, goodmansfields.com
Емблематичният адрес 190 Strand, Лондон – има ли какво да предложи новият жилищен комплекс на най-старите висши учебни
заведения, с които е ограден, petkovstudio.blogspot.com/2014/11/strand.html
Интегриран подход и участие на местните жители в „замяната“ на зала Earls Court, Лондон с комплексна жилищна среда – значението на
завършения етап Lillie Square в обществените обсъждания на цялостния план, www.myearlscourt.com/lillie-square
15 Hollen Street и обновяването на Soho, Лондон, www.fifteenhollenstreet.com
Мащабната реконструкция на Wornington Green, www.portobellosquare.co.uk
Ladbroke Grove и обновяването на Portobello Village, www.twcl.com
Hurlingham Gate, Hurligham Walk – от стратегията за градско възстановяване на Fulham Riverside West, Лондон, до инвестиционния проект,
hurlinghamgate.co.uk
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Обобщение на примери
• броят на примерите да бъде намален,
като те се групират по териториален
признак, значение и т.н.
• идея те да бъдат публикувани:
– в отделен албум
– по подходящ интерактивен начин
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ОУП на общини oup.petkovstudio.com
• Алфатар, Ардино, Братя Даскалови, Брацигово,
Велики Преслав, Върбица, Димитровград,
град Добрич, Каолиново, Копривщица,
Лесичово, Лозница, Малко Търново, Мизия,
Никола Козлево, Правец, Самуил, Сливо поле,
Хитрино и Челопеч
• Съединение – анкета saedinenie.org/?page_id=2383
38

39

Благодаря за вниманието – Вашето мнение е
важно за мен seminar.petkovstudio.com
Проучена литература (извадка):
1.
JESSICA, Нов начин за усвояване на средствата от ЕС в подкрепа на устойчивите инвестиции и растежа в градските
зони, Европейска инвестиционна банка, 2008, bookshop.europa.eu/bg/jessica-pbQH7807297/
2.
Доклад „Нарастване на населените места в Европа“, Европейска агенция за околна среда, 2006,
bookshop.europa.eu/bg/--pbTHAM06004/
3.
Quality of life in cities. Perception survey in 79 European cities, 2013, bookshop.europa.eu/en/quality-of-life-in-citiespbKN0313433/
4.
Urban development in the EU. 50 projects supported by the European Regional Development Fund during the 2007-13
period, 2013, bookshop.europa.eu/bg/urban-development-in-the-eu-pbKN3113689/
5.
Housing conditions of Roma and Travellers in the European Union. Comparative report, 2009,
bookshop.europa.eu/en/housing-conditions-of-roma-and-travellers-in-the-european-union-pbTK3109227/
6.
Places in the Making, How placemaking builds places and communities, Silberberg, Susan, MIT Department of Urban
Studies and Planning, dusp.mit.edu/cdd/project/placemaking
7.
10 Principles of placemaking, The Berkeley Group Holdings plc, www.berkeleygroup.co.uk/media/pdf/e/d/placemakingbrochure-final.pdf
8.
Placemaking, Not just housebuilding, The Berkeley Group Holdings plc,
www.berkeleygroup.co.uk/media/pdf/e/f/berkeley-group-library-magazine-and-reports-placemaking-not-justhousebuilding.pdf
9.
Urban Design Compendium 2, Delivering Quality Places, homesandcommunities.co.uk/urban-design-compendium
10.
Публичните пространства и характерният облик на „селцата“ (villages) в периферията на Лондонския център,
анализ на статии от бр. пролет на списание &London, Strutt & Parker, www.struttandparker.com
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