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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
„Драгалевци е квартал на София в подножието на планината Витоша. Част е от административен район „Витоша“ 

на Столична община. Драгалевци  е един от най-престижните и скъпи квартали на гр. София. 

Близостта му до центъра на града и планината  Витоша, отличната панорама и комуникации го правят 

изключително атрактивен за живеене, предпочитан за средите на бизнес-елита и хората с висок социален статус. 

Възникнал преди векове, с годините се превръща в скъпа вилна зона на столицата. Кв. Драгалевци е разположен в 

подножието на  планината, между кв. Симеоново и кв. Бояна в близост до Околовръстния път на гр. София. 

До 1961 година Драгалевци е отделно селище. При избухването на Балканската война в 1912 година човек от 

селото е доброволец в Македоно-одринското опълчение. 

Кварталът е застроен преди всичко с луксозни къщи, вили с просторни дворове, еднофамилни къщи и малки 

семейни хотели. Тенденциите за строителство в района са насочени към строителство на комплекси от къщи с 

контролиран достъп. Такива има изградени вече в района, а други все още се строят. Цените на имотите в кв. 

Драгалевци поддържат едни от най-високите нива в столицата. Свободните терени намаляват. 

В квартала има едно държавно училище, 50 ОУ „Васил Левски” на ул. „Белла Донна“ №1, и едно частно училище с 

изучаване на английски език „Св. Георги”. Здравната служба е на адрес ул. „Хан Крум“ №5-7, има и много частни 

детски градини, една от които е ЧДГ „Чуден свят” на ул. „Маточина“ №2А. Кварталът има кметство и поща, 

разположени на пл. „Цар Иван Александър“. Близостта до Витоша и един от най-популярните манастири в района 

– „Драгалевския манастир”, правят мястото предпочитано за разходка през уикендите. В района има много добри 

ресторанти и няколко хотела (един от които 5-звезден). В близост се намира и манастира „Св. Богородица“, строен 

през 13-ти век. В квартал „Драгалевци“ е изградена двуседалкова въжена линия, която свързва квартала със ски–

пистите на Витоша. От страна на магазини, комуникации и т.н кв. Драгалевци има с какво да се похвали. Отличен 

доставчик на интернет и кабелна телевизия, множество магазини разпръснати из площта на огромният квартал, 

филиал на търговска верига Фантастико и магазин "Макс" със Виенски салон. 

Основната транспортна връзка на квартала с центъра на града е бул. „Черни Връх”. Оттук минават автобуси №№ 

64, 93, 98 и маршрутно такси № 21", Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/драгалевци 

Едва ли Драгалевци е само това, което казва свободната енциклопедия Уикипедия – за някой е родно 

място, за други е осъзнат избор на дом, за трети е романтичен маршрут за разходки, но уви, за повечето е 

просто автобусна спирка по пътя към Витоша. 

Редица автори твърдят, че свободното време ни е дадено от елитите в процеса на предоговаряне към 

модерност и ние подобно на движението на Модовете от 50-те години във Великобритания сме 

прегърнали идеята за туризма, като може и да успяваме да променим организирания туризъм за да 

изразим себе си. 

Аз съм роден в Пловдив. Там след промените една улица (ул. „Волга“) по северния склон на младежкия 

хълм беше постепенно украсена с нови „изтънчени“ жилища и за мен, по едно стечение на 

обстоятелствата (път до работното място, не най-прекия, но приятен) тя се превърна в мое място за 

разходка, място за отмора. Подобно зареждащо кътче открих и на метри от Студентски град, когато се 

преместих в София – разширение на дипломатическия квартал с частни къщи, от другата страна на сивите 

панелни блокове през улицата. Тогава в моите очи Драгалевци беше просто някакви мъждукащи в 

далечината светлини от творческото помещение на последния (8-ми) етаж, което получихме заедно със 

съквартиранта ми (а живеехме на 3-тия етаж) от университета. На 24.11.2008 г. Драгалевци се превърна в 

мое работно място, без да съм там – гледах го през документи (чертожник, после главен специалист в 

отдел „Кадастър и регулация“ на СО – Район „Витоша“, или по народно му – техника за Драгалевци), тъй 

като сградата, в която работя се намира в кв. Павлово. 

И въпреки, че всяко посещение на тази територия всъщност е оглед върху проблем, всеки път подхождам 

с вълнение и добри чувства. 

Фиг.7. Карта на Драгалевци 
Фиг.8-9. Снимки от Витоша, източник: www.raionvitosha.com  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/драгалевци
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A. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 
„Ако има нещо, което се набива на очи край столицата, то е бурното разрастване на вилните зони след 

1989 г. Доскоро спрягани за “селски” покрайнини на столицата, Симеоново и Драгалевци заедно с 

Княжево и Банкя станаха нарицателно за места, в които българският хайлайф се уединява. Мнозина се 

питат - прототип ли са те на капиталистическите предградия, които доминират големите американски и 

европейски градове? Какво ги отличава от социалистическите им предшественици? Какво ги прави 

толкова притегателни за живеене? И не на последно място - как съжителстват местни и новодошли?“ 

Източник: в. 24 часа, Статия на Мила Гешакова „Симеоново и Драгалевци – дуварите на прехода“ и 

интервю със Соня Хърст, урбанист 

Всички емпирични социологически изследвания от последните години водят към сблъсъка нови и стари 

обитатели и техните доклади са изпълнени с цитати от рода на „Ние сме „ние“. Те са си „те“. За мен все 

едно са от друга планета.“ и „Не сядат на моята маса, нито пък аз на тяхната.“ – думи на местните 

жители на Драгалевци изречени по адрес на „преселниците“ с огромни къщи и автомобили с тъмни 

стъкла, които напълниха квартала през годините на прехода. Може и да съм попаднал на проучвания, 

които граничат с популярната социология, търсещи сензацията, но оставам с впечатлението, че едва ли не 

драгалевчани са крайно нуждаещи се – а какво се случва с нивите, които им бяха възстановени по 

реституционните закони. Дори в своите изследвания, събрани в книгата „Село на Балканите“ Ървин 

Сандърс отбелязва повишението на цената на земята, като ключов фактор в развитието на тази територия 

и промяната в бита и ежедневните практики на местните общности. Земята е разменна монета, но това 

как всеки ще се възползва от нея е въпрос на личен избор – някой „задържат топката“ и продължават да 

вярват, че ще се появи инвеститор, който е съгласен да изкупува нива до нива, без никаква 

инфраструктура на 300 €/кв.м (парцел в покрайнините на средно голям град в Германия за строителство 

на еднофамилна къща не надвишава 160 €/кв.м), други успяха да реализират своето наследство в бума, 

свършил в края на 2008 год. (понякога и срещу немалко обезщетение в бъдещата сграда), а трети с 

умиление си спомнят, че това е била тяхната земя, вървейки покрай „новото“ лъскаво нещо, оградено с 

„плътен дувар“, чувствайки се ограбени, без да си дават сметка, че парите, които са получили някога са 

имали друго значение и тогава са имали стойност. 

Изследователите и журналистите, включително Соня Хърт и Мила Гешакова обстойно се спират на 

скъсаната връзка между обитателите на квартала (дори и по между местните) и на миграционните 

процеси от Драгалевци към други части на столицата – „Много от старите собственици продадоха 

имотите си на по-богати хора, за да има с какво да се изхранват. Чест случай е, когато старите 

собственици си отидат от тоя свят, техните деца да продават къщите им. След 10 г. за такива като нас тук 

няма да има място.” и „Едва виждам лицата им понякога. Ходя само до магазина или до автобусната 

спирка, за да отида до града. А те само отварят вратите на колата, вкарват я в гаража или пък 

обратното... Ако ги срещна, ги поздравявам и те мен също, и това е всичко, което можем да си кажем.” 

(думи на местна жителка за новозаселилите се). А аз бих попитал, не трябва ли точно това да се случи, при 

прехода от традиционна общност към модерен Софийски квартал – да се появи някаква анонимност, 

ако щете безличност, но и свобода, която носи града. Никой не може да ме обеди, че отношенията с 

„тоталитарния“ елит, нанесъл се в прилежащите вилни зони са били изключително топли и те са си 

„разменяли яйца и захар“. 

Лично аз не смятам, че миграционните процеси в посока от квартала към града са проблем, и че са 

продиктувани от крайна бедност. Малка „съборетина“ може да бъде разменена за мезонет в центъра, 

заради „обраслия“ к с тръни двор. Има хора, които предпочитат градския начин на живот в блок със 

съседи врата до врата. Финансовата криза удари не само цените, но и луксозния начин на живот – убеден 

съм, че днес е възможно човек да закупи или построи малка къща в маломерен парцел, струваща колкото 

двустаен апартамент в нова кооперация, но крайградското обитаване е свързано с много разходи на пари 

и време. 

Според мен конфликтът с миграциите към Драгалевци е пре-експониран, а цената на недвижимите имоти 

е все пак някакъв праг – това не е Красна поляна, която постепенно се завладява от прииждащите от 

Факултета роми. 

От друга страна, като че ли в Драгалевци винаги има проблем – наводнението на Околовръстен път (няма 

изграден колектор, в който да се влеят дъждовните води, а и уличната канализация по сега действащите 

норми се изчислява така, че на всеки шест години е възможно да се пренатовари от стихиен дъжд), 

Бентли-то, което за малко да събори от лагерите и устоите западния мост на новото кръгово при 

бул. „Черни връх“, връхлитайки с над 200 км/ч при среднощна гонка… слава богу престрелките и 

убийствата са вече рядкост и не са ежедневие във водещите новини по първите страници на вестниците и 

емисиите на радио и телевизия – и ако ги има, неправят силно впечатление в хората. 

Няма как истинските проблеми да не се формират само от социално-общностните отношения, а и от 

заобикалящата среда. В професионалната общност на урбанисти и архитекти съхраняването на 

природните дадености и запазването на „зелените клинове“ по северната яка на Витоша, с които София 

„диша“ е приоритет № 1 (често изтъкван от колеги на събирания, чиято цел и тема нямат нищо общо с 

екологичната обстановка в Столицата), но честно казано, когато започнах да разглеждам тази територия – 

такива не открих. С приемането на регулационните планове на вилните зони около Драгалевци през 50-

те години на XX век не са останали природни паузи водещи от планината към града и единствените зони 

за озеленяване са деретата около водните течения и реките, като в тях се е предвиждало изграждането на 

търговската инфраструктура – магазини и заведения за обществено хранене. Те сега са частна собственост 

и безпроблемно са преотреждани за жилищно застрояване (въпреки, че заради големите наклони не са 

от най предпочитаните), тъй като там няма реализирани мероприятия (по изграждане на алейна мрежа, 

благоустрояване и т.н., оформено и документално). И така връзката с Витоша остава само визуална или по 

асфалт. Този конфликт не е от вчера, макар че в годините преди промените не е намирал широка 

обществена изява. За това свидетелстват многобройните разкази за мораториуми върху строителството и 

как хората са взели строителен билет за вила, вмъквайки се в някакъв период на изключения и добра 

воля. 

Дебатът около техническата инфраструктура се води, като че ли на заден план. Нови обслужващи улици, 

водопровод и електропреносна мрежа, включително трансформаторни постове се изграждат от 
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инвеститорите, заедно със сградите, защото в противен случай те няма как да функционират и да бъдат 

въведени в експлоатация – без достъп, ток и вода. Обикновено локални пречиствателни съоръжения 

решават проблема с канализацията – това от една страна е екологично, защото например поливането на 

зелените площи може да става с по-малко разходи за обитателите и обществото, но при всеки голям дъжд 

улиците на Драгалевци се превръщат в реки. Има инфраструктура, която изисква огромни инвестиции и 

няма как да бъде изградена „на добра воля“ от предприемачите. Ще дойде момент, в който хората ще 

попитат къде отиват огромните средства генерирани от местни данъци и такси. Аз съм оптимист, че 

реконструкцията и изграждането на техническата инфраструктура в квартала постепенно ще се случва, тъй 

като това строителство за момента е печелившо, има възможност за него да се кандидатства с проекти 

по програмите на Европейския съюз и пред други структурни фондове и не на последно място – въпрос на 

лобизъм, все пак това е Драгалевци. В момента тече мащабна реконструкция на водоснабдителната 

мрежа, изготвен е проект за канализация на старата част на квартала, а в процес на възлагане са вилните 

зони и новата част – разширението в посока север. 

Фиг. 10. Палитра от снимки 

на Ървин Т. Сандърс (края на 

20-те и началото на 30-те 

години на XX век) от 

корицата на книгата му 

„Село на Балканите“ (София, 

2006 г., Издателство: „Южен 

кръст“ ЕООД), оформена от 

Даниел Калчев (Sanders, 

Irwin T., Balkan Village, 

Boston 1949, превод от 

английски език: Дани 

Чакалова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да обобщя актуалността на темата и „луксозното“ обитаване, което се очаква в Драгалевци бих цитирал 

думите на арх. Димитър Димитров от интервюто му под заглавие „Високо категорийните зони на София 

тепърва ще се изграждат“ пред списание „ИНДЕКС ЛУКСОЗНИ ИМОТИ“ (стр. 44, бр. 8/2008 г.): 

„В България все още е трудно да говорим за висикокатегорийна зона за обитаване. Най-доброто, което 

може да се случи, е да бъде построен комплекс, който да е добре уреден, да има охрана и всичко 

необходимо. А крайните зони на София като Симеоново, Драгалевци, колкото и елитни да са, имат 

редица недостатъци – разкопани улици, липса на канализация, проблеми с вода и ток. 

Когато има построени няколко сгради една до друга, те организират среда, но като цяло средата за 

живеене у нас е далече под необходимото европейско ниво и стандарти. Все пак тя тепърва ще се 

доизгражда и ще се появяват нови квартали.“ 

Арх. Димитър Димитров е създател и управител на фирма „ВЕСТА“ ООД („ВЕСТА ДИЗАН“ ООД, „ВЕСТА 

БИЛД“ ООД), създадена през 1989 г., носител на наградите „Фасада на годината“ и „Сграда на годината“ с 

комплексите „Водолей“, на които е проектант и изпълнител. За него Драгалевци е не само „чертожна 

дъска“, но и място, в което практикува своя бизнес – среда, която променя и създава, т.е. сблъсква се 

практически с конфликта инвестиционните проекти да бъдат естетически и функционално издържани, но 

и достъпни и продаваеми. Завършва интервюто си с пожелание за бъдещето на квартала: 

„Комплексите в крайградските райони имат голямо бъдеще, както става в големите градове – хората 

напускат центъра след работа и търсят своето спокойствие там, където имат всичко – поддръжка, 

охрана, чист въздух, всичко им е уредено. 

Смятам, че в България няма нужда от изграждането на прекалено големи проекти1. По-добрият вариант 

би бил, ако даден парцел бъде нарязан на по-малки2, за да се избегне еднотипността и прекалената 

застроеност в рамките на един комплекс. В Австрия например има по 2-3 къщи на една голяма площ, 

там средата за обитаване е страхотна и всичко изглежда чудесно“. 

                                                            
1 Комплексите „Резиденшъл парк“, „Симеоново ривър парк“ и дори „София скай“, изградени в Симеоново, според 
мен са направо град в града и са прекалено големи за мащаба на Драгалевци, още повече, че няма такива огромни 
свободни парцели 
2 Имотната структура в квартала е много по-дребна (или с много собственици и наследници), така че земята е 
„нарязана“ за по 2-3 къщи 
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Фиг. 11. Паметникът на падналите за родината, кв. Драгалевци, пощенска картичка от 1979 г. 
Фиг. 12. Лифтът към Алеко, кв. Драгалевци, пощенска картичка от 1979 г. 
 

 

B. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИ 
 Целта на настоящата дипломна работа е формиране на урбанистична концепция за устойчиво 

развитие на кв. Драгалевци, чрез постигане на интегрална градска среда и проникване на сферите отдих 

и обслужване в изградените и планирани жилищни ареали, осигуряване на демократичност на достъпа и 

изява на планината Витоша и природните дадености, като идентичност и обживяни практики, 

оптимизиране на комуникационните връзки с другите части на града. 

За мен най-важното е тази концепция (дори и да е непълно формулирана) да не е някаква утопия, а да е 

реалистична и да отразява конкретните социално-икономически условия в квартала, в града и в региона. С 

малки урбанистични намеси да се постигне много, чрез насочване на естественото развитие и 

инвеститорските интереси. Например площадите да не са празни пространства за видимост в 

кръстовищата, а на тях да се случва нещо, хората да ги ползват и припознават като свое пространство. За 

тази цел следва урбанистичната визия за развитие да стъпва на всеобхватен, включително пространствен 

анализ. Ако се спрем единствено на конфликта местни жители срещу новодошли, без да се интересуваме 

от живота на хората, който дори и за драгалевчани, съм сигурен, не се ограничава само в квартала, то 

решението би било много просто – обявяване на тази територия за природен и културен резерват, като 

това разбира се противоречи на всякакъв здрав разум. 

Постигането на интегрална градска среда аз виждам в локализацията на инициативи, които да привличат 

и други посетители, като не очаквам появата на грандиозна спортна или концертна зала, нито пък огромен 

МОЛ с хиляди квадратни метри офис площи, а в организацията на малки търговски обекти, които да 

утвърдят или ако щете да изградят някакъв своеобразен чар на квартала – запомнящ се облик на подхода 

към планината. Отвъд чисто търговския интерес (отдаване под наем, стопанисване), това е изключително 

важно за ежедневието на обитателите на Драгалевци, за да може тази територия не само на думи да 

избяга от стереотипа „спалня на София“. 

В регулационните планове от 50-те години на XX век и в тяхната преработка от края на 90-те за вилните 

зони и в края на века за основната част на квартала с неговите разширения, неблагоприятните терени и 

деретата са били отреждани за обществено обслужване, около прилежащо озеленяване. В условията на 

частна инициатива няма как „лошата“ земя и непривлекателното местоположение да привличат. Новият 

Общ устройствен план на Столична община предлага смесени функционални зони по основната 

транспортна артерия и вход на квартала бул. „Черни връх“, в които частните инвеститори сами могат да 

преценят какви обществено-обслужващи обекти са уместни, както и съотношението им (в известни 

граници) с жилищни и офис площи. Моята цел е в настоящата разработка да изследвам и предложа 

други, по-скоро пешеходни маршрути, по които могат да се оформят ненатоварени търговски улици. 

 Първата задача, която си поставям е анализ на историческото развитие на кв. Драгалевци като 

част от София и в каква степен е осъществен преходът от село, през сателитно селище, до периферен 

жилищен квартал. Кога са взети административните решения за приобщаване и дали те са били 

завършек на естествен процес или чисто и просто са взети под чужди за обитателите интереси и натиск 

(някое тоталитарно „величие“ е държало вече построената му вила да е в София, ограничаване на 



 
 
 
 
 

ДРАГАЛЕВЦИ – ПЕРИФЕРИЯТА КАТО ВРЪЗКА НА СОФИЯ С ВИТОША 
 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – ГРАД СОФИЯ | Б. ПЕТКОВ 50055 
 

7 

възможността драгалевчани да закупуват апартаменти в рамките на града и прочие)? Това включва 

проверка на хипотезата, че тази територия се ползва от всички столичани и не е просто спирка по пътя на 

градския транспорт към природния парк. Публични места ли са улиците в Драгалевци или просто 

„тупици“, които водят до конкретни къщи? Традиционната общност, подобно на средновековния град се 

характеризира с дървовидна комуникационна структура, в която обикновено хората се ориентират трудно 

и по нея няма да срещнем друг човек освен местния обитател. Аз не искам да се лъжа по формата на 

уличната мрежа, а наистина да разгледам как се практикуват тези части, т.е. изследване на 

идентичностите и конфликтите в градското пространство. Какво се случва с новодошлите и не се ли 

оказват всички като на „чуждо“ място (с обживяни практики на пространството в себе си, изведнъж 

загубили смисъл), след промените от 1989 г. и бурното развитие на квартала, подобно на жителите на 

София, след приемането к за столица на Княжество България от Учредителното събрание на 22.03.1879 г.? 

Друга основна задача е анализ на основните сфери на човешката дейност – обитаване, труд, отдих и 

обслужване, как и дали те се съчетават в територията на квартала и в ежедневието на хората. Изготвяне на 

опорен план на жилищното, отвъд вида и типа застрояване, на който да са отложени различията, които 

може би пораждат социално напрежение и конфликти – вътре, в междусъседските отношения или 

противопоставяйки една срещу друга различните части на Драгалевци. 

Административният подход е изключително важен за изграждането на реалистична концепция, но като 

че ли подробно вглеждане в законодателната основа може и да се пропусне, за сметка на анализ на 

предвижданията на Общия устройствен план на Столична община във връзка с действащите Подробни 

устройствени планове – за регулация и застрояване, както и приетите през годините частични изменения, 

кога са станали факт и значението на различните участници в урбанистичната практика. 

Конкретни задачи, свързани със спецификата на темата: 

- Изследване на местоположението и връзките на квартала с другите градски части и прилежащи зони, 

подход към центъра, основните входно-изходни артерии и републиканската пътна мрежа; 

- Анализ на литературни източници и други научни изследвания, касаещи разглежданата територия; 

- Преглед на примери от българската и чуждестранната практика, но и вглеждане в новите обекти и 

форми на обитаване, появили се в Драгалевци през последните години; 

- Оценка на проблемите на социалната и техническата инфраструктура; 

- Анализ на собствеността и динамиката в нея, реституционни процеси, къде се появява 

публична/частна държавна/общинска собственост, практики на ползване и стопанисване, 

възможности от евентуалното наличие на неидентифицирани земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 

- Публични пространства (алеи, площади, градинки), изградени обекти в тях и връзката им с основните 

сфери отдих и обслужване; демократичност и прагове на достъп в обществените обекти частна 

собственост; 

- Анализ на „новите“ територии – бивши земеделски земи и места по § 4, включени в строителни 

граници, възможности за преструктуриране, спорове за материално право (произтичащи от 

конкурентна собственост – реституция срещу земи по § 4) и отражението им върху усвояването и 

развитието на тези зони; 

- Отлагане върху проблемна карта на всички конфликти и открояване на зоните, нуждаещи се от 

спешна намеса; 

- Извеждане на основните принципи и устройствените аспекти на реалистична концепция за устойчиво 

развитие на кв. Драгалевци; 

- Изграждане на модел за развитие, който да разграничава различни зони и да препоръчва разумна и 

ефективна намеса в тях; 

- Създаване на система от насоки за разработване на Подробни устройствени планове в бившите 

земеделски земи и места по § 4, включени в строителни граници, които да обусловят удобната връзка 

с контактната територия, чрез целесъобразна транспортна и техническа инфраструктура и 

поместването на адекватни обществени обекти. 

 Базисният метод, който ползвам в дипломната работа е анализа на 

различни проблеми и функционални структури и системи, като чрез него може да се изведе основното 

имащо значение към темата от всеки конкретно разгледан текст, казус или аспект. 

3 Дълги години в емпиричните 

социологически изследвания качествените методи са пренебрегвани за сметка на количествените и в 

култ е издиганата статистическата обработка на отговори на различни въпроси или отбелязан брой 

действия на социални актьори, но на грешно зададен въпрос, няма как да получим верен отговор. През 

70-те години на миналия век нещата се обръщат, като първи маркетингът посяга към тези по-малко 

познати изследователски подходи, защото те дават резултат и най-вече възможност проблемите да се 

изследват в дълбочина. С тяхна помощ можем да открием конфликти, за които не сме подозирали, или 

да усетим наличието на латентни социални групи, които сме щели да пренебрегнем. В модерната 

практика представителните изследвания с големи извадки винаги са предшествани не само от пробни 

анкети, но и от фокус групи, с помощта на които могат да се изчистят въпросите за достигане на същността 

на изучавания процес, явление или социален феномен. В наши дни качествените методи са обявени за 

„висш пилотаж“, а често социолозите използват шегата „… дайте да Ви погледам на данни.“, обръщайки се 

към табличните доклади. 

До края на XIX век етнографията се занимава с описание на различни, по правило неевропейски култури, 

но в течение на XX век етнографският подход се концентрира върху анализа на субкултурни групи или 

малки социални общности в границите на самите европейки общества, като етнографските методи и най-

вече наблюдението намират широко приложение в теренната работа и то там, където другите методи 

достигат своята граница и показват редица несъвършенства – биографичният анализ поставя в центъра на 

интерес индивида, количествените изследвания са по-скоро насочени върху обществото като цяло. 

                                                            
3 При съставянето на текста са ползвани Тема 14. Етнографските методи в социалните науки: наблюдението, Марина 
Лякова, Тема 15. Теренно наблюдение и етнография, Кристиян Людерс и Тема 16. Визуалните методи в социалните 
науки, Вихра Найденова от сборника „Качествени методи в социалните науки. Въведение“, Найденова, Вихра, 
Магдалина Джамджиева, Вера Стаевска, научни редактори: Петя Кабакчиева, Милена Якимова, Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2008 г. и е възможно авторите да са цитирани в свободен словоред 
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Наблюдението е подход, при който едно социално поле се наблюдава от външна перспектива, като най-

често се анализират процеси протичащи в открити публични градски пространства и стремежа на 

изследователя е да улови тези процеси по, начина по който те протичат естествено (т.е. говорим за скрито 

наблюдение, а не включено), той не е част от групата и неговият фокус е как функционират нещата, а не 

защо (възможно е наблюдателят да е част от полето, като по този начин могат да се уловят мотивите и 

залозите на участващите). 

В практиката този метод се разпростира върху целия сетивен спектър и с него могат да бъдат уловени 

също усещания, ухания, звуци и шумове. Наблюдението също така може да е скрито, респективно открито 

в зависимост от това, до колко изследователя се разкрива като такъв, систематично или не-, ако се работи 

по матрица (предварителна схема) или се записва всичко, което е направило впечатление и е възможно 

да се реализира в естествено социално поле или в изкуствено конструирани „лабораторни условия“. Не е 

изключено и изследователят да реализира самонаблюдение (да опише своята реакция). 

Наблюдението (изключвайки „включеното“) представлява относително пасивен изследователски метод, 

който се характеризира с отказ от интервенция от страна на изследователя, като той не предприема нищо, 

което би могло да повлияе на наблюдаваните – не задава въпроси, не провокира, а просто регистрира 

протичането на събитията. 

Най-съществените проблеми на метода са свързани с факта, че хората се държат по различен начин, 

когато са наблюдавани, приемат роли, а ако изследователят се опита да се слее и прикрие идентичността 

си – участва в полето и оказва влияние със своите думи, действия, жестове. 

„Съществените проблеми при провеждането на наблюдението са свързани с намирането на подходяща 

роля, с която наблюдателят може да участва в полето. Колкото по-скрито и включено искаме да 

провеждаме едно наблюдение, толкова намирането на подходяща роля е по-трудно. Допълнителни 

трудности при провеждането на наблюдение са свързани със затвореността на групата, която искаме да 

наблюдаваме. Колкото по-затворена е групата, толкова е по-труден достъпа до нея (напр. скинхедс, 

рокери, пънкари). 

И тук, както и при другите методи на социално изследване важи правилото, че предметът определя 

метода. Така например, при извършване на наблюдение на пътниците, преминаващи през една гара, 

или при наблюдаване на студенти, посещаващи лекции в университет, наблюдаващият не се нуждае от 

специално облекло, от усвояване на типични маниери и жестове. 

При наблюдаването на „затворени групи“ е неминуемо наблюдението да бъде включено. При 

наблюдаването на рокери е необходимо специално облекло и оборудване, при наблюдаването на 

сърфисти може би са необходими специални умения. 

Използването на метода на наблюдение носи със себе си сериозни морални проблеми пред 

изследователите, като наблюдаването на частни пространства, на групи, които съществуват на 

границата на легалността (напр. наркомани, криминални престъпници, проституиращи). Пред 

социолога се поставят въпросите, до каква степен искаме да участваме, до каква степен е морално да 

участваме и до каква степен е здравословно да участваме в такива експерименти.“ Марина Лякова 

„Когато искаме да изучим действията на хората, техните всекидневни практики и жизнени светове, 

имаме две възможности: да водим разговори с участниците за техните действия и да събираме 

релевантни документи, с надеждата по този начин да получим съдържателна информация относно 

интересуващата ни практика. Или да търсим начини и стратегии възможно най-дългосрочно да вземем 

участие в тази всекидневна практика и да я опознаем, за да можем да я наблюдаваме в нейното 

всекидневно осъществяване. Втората стратегия, която стои в центъра на внимание на тази студия, е 

описвана от дълго време в релевантната литература и тук преди всичко в немскоезичното пространство 

като включено наблюдение. Едва наскоро, под влияние на американските и английски дискусии, 

започна да се налага понятието „етнография”. Със замяната на обичайното понятие са свързани и 

промени в концептуалните акценти. 

ВКЛЮЧЕНО НАБЛЮДЕНИЕ. Историческите корени на включеното наблюдение лежат от една страна в 

антропологията и етнологията, от друга страна в социалните реформистки движения от края на 19-ти и 

началото на 20-ти век в САЩ и Великобритания. Етническите конфликти, а също и конфликтите, 

свързани с разпределението или с миграцията в градските индустриални центрове, и възникването на 

нови форми на бедност и мизерия в гетата на големите градове мобилизират не само социалните 

реформатори, но и учените и университетите. През 20-те и 30-те години на миналия век преди всичко в 

Чикаго възниква собствена традиция на социология на града на базата на изчерпателни включени 

наблюдения и репортажи. Известни стават преди всичко изследванията на Томас и Знаниецки, Парк, 

Бъргс и други (ср. Lindner 1990). Тази традиция е продължена през 50-те години преди всичко чрез 

станалото класика изследване „Street Corner Society“ на William F. Whyte (1955).“ Кристиян Людерс, 

превод от немски език: Марина Лякова 

4 

С вече изтъкнатите недостатъци и ограничения на метода се оказва, че наблюдението не е достатъчно 

за анализа на пространствени структури, обитавани от динамични общности. Интервюто е техника за 

извличане на бърза, достоверна и надеждна информация за дадени обществени процеси и явления, но 

интервюирането освен инструмент на емпиричните изследвания, по своята същност представлява процес 

на социално взаимодействие – контакт на реални хора (не винаги водещия изследовател) с 

респондентите, при който има много голям риск да регистрираме самото взаимодействие, а не 

общественото явление. Или казано по друг начин „сеизмографът да произведе, вместо да запише труса“. 

                                                            
4 При съставянето на текста са ползвани Лекционен курс по модула „Емпирични социологически изследвания“, воден 
от ас. Живко Георгиев в Магистърска програма: Градски изследвания към катедра Социология, Философски факултет, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, Тема 3. Качественото интервю като метод в социалните 
науки, Вера Стаевска, Магдалина Джамджиева, Вихра Найденова, Тема 4. Интервюирането като дейност, Хари 
Херманс и Тема 5. Качествените интервюта – обзор, Кристел Хопф от сборника „Качествени методи в социалните 
науки. Въведение“, Найденова, Вихра, Магдалина Джамджиева, Вера Стаевска, научни редактори: Петя Кабакчиева, 
Милена Якимова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2008 г. и е възможно авторите да са 
цитирани в свободен словоред 
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Минимизирането на ефекта на произвеждане на социална реалност, до голяма степен се крие в 

правилно формулиране на задаваните въпроси (да няма термини и професионален жаргон – само 

естествен език, ясни по смисъл въпроси – еднозначно разбираеми за всички групи и неутрални – да не 

насочват към някой от възможните отговори). 

От друга страна при осъществяването на самото емпирично изследване е необходимо да се извършат 

поне два превода – от научния към ежедневния език на задаваните въпроси и в обратна посока на 

получените отговори (ако изследването е свързано с други науки, например медицина се налагат преводи 

и от/към професионалната терминология). При анкета със затворени въпроси единият превод отпада, но с 

него и част от възможните отговори. 

Социологическото интервю (в класическата му форма „лице в лице“) е най-често използвания от 

изследователите метод, поради неговата универсалност – може да се прилага към всякакви единици 

(индивиди, семейства, фирми), разнообразни цели, теми и т.н. Характеризира се с ниски базови 

изисквания към респондентите (да могат да говорят, до като при анкетата се изисква грамотност, 

която по някога няма как да се провери – при изцяло затворени въпроси), представлява разновидност на 

допитването, която можем да допълним и с поведение на респондента – при параболичния подход 

извличаме информация от това, което се премълчава. Като технология се различава от 

журналистическото интервю, което търси сензация, а не социални реалности – стараем се да извлечем 

максимално достоверни факти и автентични оценки. Интервюиращият (обикновено не е водещия 

изследовател) трябва да не привнася свой принос в качеството на интервюто – да не получим негов 

автопортрет или сянката му да стои на заден план като призрак. В този (макар и) диалог не трябва да се 

произвежда, а да се регистрира информация. Действат фактори, които са над всякаква подготовка (пол, 

облекло) и които могат да провокират ролево поведение у интервюирания. Не на последно място е и 

микроконтекста – къде провеждаме изследването, за предпочитане неутрално място или друга 

предразполагаща среда (каквато не е „кабинета на шефа или коменданта“). Също така е недопустимо 

присъствието на трети лица (въпросният шеф, а питаме за функционирането на фирмата или 

организацията) и по възможност (кога?) да се избягват празници и други моменти, в които хората са в 

приповдигнато настроение (току що получен аванс). Качеството на събраната информация на половина 

зависи от зададените въпроси и от работата на интервюиращия. 

„Интервюто е основен метод на качественото изследване, който трудно се поддава на методологическа 

формализация, поради факта, че той се използва от множество теоретико-методологични подходи. 

Разликата в самите подходи, както и противоречащите си дефиниции и вариращи инструменти, които 

те предлагат, прави възможно познаването и усъвършенстването единствено на конкретни типове 

качественото интервю, а не на метода като такъв. 

Интервюто като метод има дълга история в социалните науки. Произходът му може да бъде проследен 

в няколко посоки - през социалните изследвания на 19 в., теренната работа в етнологията, клиничните 

интервюта в психологията и др. Всяка от парадигмите в социалните науки дава специфична 

епистемологична база на метода и предопределя методологичното му развитие в различни насоки. 

Съвременните тенденции са свързани с придаването на по-голямо значение на ролята на респондента, 

наричан често според антропологическата традиция “информатор”. Както структурираното интервю, 

така и анкетата (при която въпросите са “затворени” – респондентът избира между точно формулирани 

отговори) и администрирано анкетно интервю с преобладаващо затворени и ограничаващи въпроси, 

прогресивно се замества от по-дълбочинно интервю, характеризиращо се със стремеж за максимално 

отхвърляне на сугестивността и желание за по-внимателно и разбиращо “изслушване” на човека, който 

говори, и вникването в неговите собствени схеми на категоризиране и интерпретиране на социалния 

свят. 

Като резултат от развитието на социалните науки и поради относителната достъпност на този метод по 

отношение както на изискваната специфична компетентност, така и на финансовия ресурс за 

провеждането му, се наблюдава изключително голямо многообразие на подходи към интервюто. 

На първо място, като качествен дълбочинен метод то е насочено към детайлно открояване на 

действащите на всекидневно ниво модели на възприемане и преживяване-конструиране на социалния 

свят. Така, за разлика от анкетата, тук нямаме предварително определени от изследователската 

матрица модели на отговор, а отворени въпроси, формулирани възможно по-общо и целящи достигане 

до определения по интересуващата ни проблематика, ръководени от мисловните схеми на 

интервюирани лица (респонденти). Интересът към формулиране от респондента на собствени 

определения за обекта на изследване се подкрепя и от друга основна характеристика на качественото 

интервю – детайлността му и стремежът за по-дълготрайно общуване, което често е над един час. 

От друга страна, качественото интервю е насочено към детайлите в индивидуалния светоглед на 

респондента. Той е разглеждан като един социален „случай”, при който светогледната констелация 

може да бъде откроена в дълбочина.“ Вера Стаевска, Магдалина Джамджиева, Вихра Найденова 

 След извършен интердисциплинарен обстоен пространствен анализ е възможно 

извеждането на урбанистични идеи за оптимизиране на връзките и диалога в градската среда, чрез 

усъвършенстване на архитектурно-градоустройствената рамка. 

Методът на анализ и синтез, извървяването на посоката от общото към частното и обратно, ни 

позволява на насложим в различни пластове един върху друг конкретните проблеми и тяхното 

проявление в разглежданата територия, като само по този начин могат да се откроят общите аспекти и от 

там – компонентите, по които си струва да се работи, а вече експертното знание на урбанисти 

(предлагащи решения) трябва да ни подскаже адекватната намеса, която следва да предложим на 

властовите органи (вземащи решения). 



 
 
 
 
 

ДРАГАЛЕВЦИ – ПЕРИФЕРИЯТА КАТО ВРЪЗКА НА СОФИЯ С ВИТОША 
 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – ГРАД СОФИЯ | Б. ПЕТКОВ 50055 
 

10 

 

Фиг. 13-25. Квартал Драгалевци в снимки и поглед от въздуха, източник: www.google.bg и личен архив 

C. ОБХВАТ НА РАЗРАБОТКАТА 
Териториалният обхват на настоящата дипломна работя включва по-голямата част от бившето землище на 

Драгалевци, което в наши дни попада изцяло в строителни граници и е с одобрени Подробни 

устройствени планове  (с изключение на два квартала, които са в процедура по одобряването на такива), 

като общо обединява 18 местности – най голямата е кв. Драгалевци с неговите три разширения – юг, север 

и север II част. На изток са разположени две вилни зони Симеоново-Драгалевци I и II част (III част е към 

землището на Симеоново), на юг – вилни зони Лифта под плажа и Милкова кория, на изток – общо 5 

вилни зони Киноцентър и Габаро-азмата, на север – Ботаническа градина (условно жилищен парк с 

намалени показатели за защита на природната среда), вилна зона Драгалевци стадиона и смесените по 

функционално предназначение Кръстова вада и ВЕЦ-Симеоново, като последните две нямат общ план, а 

са изцяло на приети с частични изменения. За ботаническа градина се разработи, но не се прие общ план. 

Поне измененията следват неговата концепция. 

С приетия Общ устройствен план на Столична община в територията има определени още няколко части за 

защита на природната среда, намиращи се до природен парк „Витоша” и обхващащи влажните зони 

между Драгалевци и околовръстен път, но за вторите не се спази препоръката в плана, да се разработи 

ПУП в широк обхват и по процедурите на чл. 16 от ЗУТ, като по този начин общината остана без резерви от 

земя за реализация на социална и техническа инфраструктура. В зоните за защита се позволява 

строителство със занижени показатели. 

Макар и да изглежда, че териториалният обхват е определен по чисто административните принципи на 

делене, той следва някаква исторически обусловена логика. От север Драгалевци е отрязан с 

околовръстен път, като част от бившето землище попада на територията на административните райони 

„Триадица“ и „Лозенец“ на Столична община. На юг квартала граничи с природен парк „Витоша“, на изток 

разделението със Симеоново е ясно четимо (следва река и водни течения), а в посока запад срещата с 

Бояна се е загубила в Национален киноцентър и в дворовете на къщите във вилните зони Киноцентър-

III част и III-част разширение (непосредствено до Ботаническа градина в посока запад). 

Палитрата на собствеността не следва тази чиста схема, тъй като селата по северната яка на Витоша са 

близко едно до друго и не са редки случаите, в които драгалевчани купуват нива в края на Бояна или 

Симеоново и обратно. 

Гореспоменатите „влажни зони“ или така ценната с орнитологичното си разнообразие природна пауза, 

намираща се между Драгалевци и околовръстен път, станала обект на разгорещени спорове при 

изработването и одобряването на последните изменения в Общия устройствен план на Столична община, 

е нищо по-различно от бивши ниви, постепенно превърнали се в наводнени ливади от заприщеният с 

околовръстен път (още при строителството му, а не в резултат само на скорошната реконструкция и 

разширение на броя ленти в този участък) естествен воден отток. Тази земя си има живи собственици, 

които помнят времето, когато са я обработвали. От бившето ТКЗС, било някога на входа на квартала, 

http://www.google.bg/
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между бул. „Черни връх“ и река Драгалевска (комплекс Царско село), е останала самотна 

нефункциониращата сграда на ветеринарната клиника (в югоизточната дъга на новия пътен възел). 

През последните години и главния площад „Цар Иван Александър“ (бившият площад „Възраждане“, носил 

и името Трайчо Костов във времената преди 1989 г.) променя своя облик, като последната му придобивка 

е нова жилищна сграда с магазини в първите етажи (Фиг. 27-28.), появила се на мястото на историческата 

кръчма на бай Пенко (Фиг. 79). 

Може би след време хората ще се чудят кое точно е центъра на Драгалевци, с бурното развитие на 

територията около новия вход на квартала при кръговото движение на пътния възел, свързващ южната 

дъга на Софийски околовръстен път и бул. „Черни връх“ (Фиг. 37-43.), където се очаква да се изгради и 

метростанция от Втори метродиаметър (Фиг. 44-45.). 

 

Фиг. 26. Центъра на кв. Драгалевци и площад „Цар Иван Александър“ от въздуха, източник: 
www.google.bg 
→ 
В лявата колона на страницата: 
Фиг. 27-28. „Новата“ сграда, разположена в източната част на площад „Цар Иван Александър“ 
(горната част на страницата), снимки личен архив 
Фиг. 29-30. Пощата и 50-то ОУ „Васил Левски“, северно от площада (средата на страницата), снимки 
личен архив 
Фиг. 31-32. Поглед на север към София и църквата „Св. Троица“ през ул. „Нарцис“ (долу в ляво) и 
сградата на читалището (бившето Кметство), затваряща площада от запад (долу в дясно), снимки 
личен архив  

    

    

    

http://www.google.bg/
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Фиг. 33. Поглед от площад „Цар Иван Александър“ в посока юг към Витоша по ул. „Генерал Ковачев“, 
снимки личен архив 
Фиг. 34. Паметникът на падналите за родината, разположен до читалището, снимки личен архив 
 

    

Фиг. 35.  Чешмата в северната част на площада, снимки личен архив 
Фиг. 36. Поглед в посока запад към Бояна по ул. „Нарцис“, снимки личен архив 
 
В лявата колона на страницата: 
Фиг. 37-42. Пътен възел „Драгалевци“ на южна дъга на Софийски околовръстен път (при бул. „Черни 
връх“) и прилежащата му територия, снимки личен архив 
На последната снимка (Фиг. 42) се вижда местен жител да извежда на паша кравите си, които най-
вероятно гледа в двора на къщата си. До преди пет години селскостопанските животни не бяха 
рядкост, до като сега предизвикват ожесточени спорове, които намират отзвук и в телевизионните 
предавания (тема от сутрешния блок на БТВ) 
→ 
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Фиг. 43. Поглед от въздуха над строителството на пътен възел „Драгалевци“ на южна дъга на 
Софийски околовръстен път (при бул. „Черни връх“) и прилежащата му територия, източник: 
www.google.bg 
 

 

 
 
Фиг. 45. Определеното в Общия устройствен план на Столична община местоположение на 
Метростанция 14 от Втори метрорадиус на Софийското метро, подземно развитие показано в 
жълто, източник: ОП „Софпроект“, www.sofproect.com 
 
В долната част на дясната колона на страницата: 
Фиг. 44. Планирано разрастване на метро-мрежата, схема от „Метрото в София през 2009 г. 
Фотоалбум с етапи на развитие“, „Метрополитен“ ЕАД, източник: www.sofia.bg 
← 

http://www.google.bg/
http://www.sofproect.com/
http://www.sofia.bg/
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Фиг. 46-49. Историческо развитие на София от XVI век до 1919 г., източник: „Атлас на Софийската 
агломерация“, цифровизиран от катедра Градоустройство, Архитектурен факултет, УАСГ – София 
 

    

2. УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ 

A. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ5 
„Недалеч от центъра на София, сгушено в пазвите на Витоша, крие своята неповторима хубост, крие 

своята неповторима хубост и очарование Драгалевци – един привлекателен по своя архитектурен облик 

столичен квартал. 

Историята на Драгалевци види началото си от незапомнени времена. Сведения за него са записани още 

в хрониките на цар Иван Александър и са тясно свързани с историята на Драгалевския манастир. Синът 

на Иван Александър, цар Иван Шишман, дарява манастира с известната Витошка грамота, с която се 

урежда независимостта му в Софийската митрополия.“6 

Вероятно селището е получило името си от обръщението на Цар Иван Александър „Драги лъвове“ („Драгу 

левци“ или „Драги бойци, верни мои войни“) към преданите защитници на крепостта Средец от 1345 г. 

Историците правят това предположение на базата на автентични средновековни документи, един от които 

е „Витошката златопечатна грамота“ на Цар Иван Шишман (1371-1393). 

Двамата владетели се явяват основатели и градители на един от най-личните манастири от Витошката 

света гора – Драгалевския манастир „Успение Богородично“, наричан още „Царски манастир“ и „Света 

Богородица Витошка“. 

Християнската обител е разрушена от османските нашественици през 1382 г. при завладяването на София. 

През XV век манастирът отново е въздигнат, за да стане средище на Софийската книжовна школа. 

Средновековната църква е изографисана през 1476 г. в духа на Търновската живописна школа. Дарител е 

софийският болярин Радослав Мавър. Стенописите са образец на средновековно изкуство: „Съдът на 

Пилат“, „Обесването на Юда“, „Отричането на Петър“, „Пророк Илия в пещерата, хранен от гарвана“ и 

други. През XVII век църквата е обновена. Предполага се, че майстор на фреските е св. Пимен Софийски. 

Иконостасът е от края на XVIII век. Съхранени са икони от Никола Образописов. 

Манастирът „Успение Богородично“ е разположен на 1,5 км над Драгалевци, сред вековна букова гора, на 

територията на Природен парк „Витоша“ и е обявен за паметник на културата. 

През 1972 г. в манастирската обител Васил Левски, заедно с монахът Генадий Ихтимански (известен и като 

Генадий Скитника, знаменосец на четата на Ильо Войвода), основават тайния Софийски революционен 

комитет и продължават делото народно, свързано с национално-освободителните борби… „Драгите 

лъвци“ за отново на поста си… През периода на османското иго манастирът е средище на духовни 

                                                            
5 При съставянето на текста са ползвани книгата на Сандърс, Ървин Т., „Село на Балканите“, Издателство: „Южен 
кръст“ ЕООД, София, 2006 г.(Sanders, Irwin T., Balkan Village, Boston 1949, превод от английски език: Дани Чакалова) и 
Илиева, Екатерина, брошура „Драгалевци“ от поредицата Селищата около природен парк „Витоша“ издание на 
Дирекция на природен парк „Витоша“, Национално управление на горите, Министерство на земеделието и горите, 
Р. България и е възможно авторите да са цитирани в свободен словоред 
6 Цитат от началото на юбилейна брошура „175 години училище в Драгалевци“, 50-то ОУ „Васил Левски“, 2006 г. 
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просветители. Тук дякон Левски намира най-сигурна закрила, защото предани на делото драгалевчани 

бранят живота на Апостола на свободата. 

   

Фиг. 50-54. Драгалевски манастир „Успение Богородично“, източник: www.milarodino.com  
 

  

Интересно е, че през дългите години на османско владичество малкото витошко селце запазва името си: 

1455 г. – Драгулевци; 1606 г. – Дирагулуфче; 1749 г. – Драгалефча. 

След освобождението на България, Драгалевци е административен център на Княжево, Бояна и Горна 

баня. От красотата в полите на Витоша се вдъхновяват Иван Вазов, Алеко Константинов, Стоян 

Михайловски, а от старата кръчма на площада, големият художник Иван Мърквичка черпи вдъхновение за 

своята знаменита „Ръченица“. 

През 1831 г. в Драгалевци, без знанието на турската власт, отваря врати първото българско училище. 

Първоначално то се помещава в манастира, а по-късно насред мегдана, в една малка кръчма със сламен 

покрив, която е притежание на манастира. Първият учител в това училище е драгалевчанинът Димитър 

Станков Аджин, познат като дядо Мите. Вторият учител, от 1865 г., е Младен Велчев, ученик на Игнат 

Рилски. Той живее около 12 години в Драгалевския манастир като магер и учи будните българчета. 

Към 1870 г. малкото драгалевско училище се премества в манастирската воденица. 

След Освобождението Боне Стоев прави даром една малка сграда за училище. Пръв учител става поп 

Гълъб. Още първата година има около 80 ученици. Класовете са смесени, но с повече момчета и много 

малко момичета. Учи се само до четвърто отделение. Децата пишат на плочки с калем, изучават закон 

Божи, четене, аритметика, отечество. 

Така е до 1912 г., когато по времето на Балканската война, занятията спират. 

В началото на 30-те години на XX век, с много ентусиазъм и малко средства, жителите на Драгалевци 

започват строежа на голяма за времето си училищна сграда. По това време кмет е Петър Стефчев Ваташки. 

Отпуснатите от Министерството на просвещението пари са крайно недостатъчни и затова с помощта на 

Димитър Христов, административен директор на вестник „Знаме“, се организира доброволно събиране на 

материали за строежа от жителите на Драгалевци. Всеки на драго сърце участва и с труд при издигането 

на сградата. 

За успеха на благородното начинание много допринася и училищното настоятелство с председател 

Никола Кръстев Креков. 

През 1933 г. в училището вече има прогимназиален клас. Сред имената на учителите, които са директори 

през тези години са: Боянка Киркова, Марин Савов, Кина Василева, Грозданка Асенова. 

   

Фиг. 55. „Ръченица“, Иван Мърквичка 
Фиг. 56. Старото училище 
Фиг. 57. Училищно настоятелство 
Фиг. 58. Първи учебен ден, източник (Фиг. 55-58.): Юбилейна 
брошура „175 години училище в Драгалевци“, 50-то ОУ 
„Васил Левски“, 2006 г. 

http://www.milarodino.com/
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Фиг. 59. Носии, характерни за Боянско и Драгалевско, източник: училищен атлас от 30-те години на 
XX век, личен архив 
Фиг. 60. Пощенска картичка с традиционни носии от Софийско 
 

  
 
Фиг. 61-62. „Настъплението“ на София към Витоша, сравнение със снимка от началото на XX век и 
XXI век 
Фиг. 63. Снимка от село Драгалевци, 1917 г. 

   
 
Фиг. 64. Изглед към Витоша от София 
Фиг. 65. Изглед на Витоша от Борисовата градина, снимка, 1934г., архив ДПП Витоша 
Фиг. 66. Витоша от началото на миналия век 
 

   
 
Фиг. 67. Панорама Витоша, пощенска картичка, архив ДПП Витоша 
Фиг. 68. „Кръчма“, София в акварелите на Обербауер, издание на ДИ Септември, София; 1983 г. 
Фиг. 69. Изглед от полите на Витоша към София в реклама на БМВ, което може да Ви закара в 
Драгалевци, Рекламно-информационен албум „София“, 1937 г., източник (Фиг. 60-69.): www.stara-
sofia.com 

http://www.stara-sofia.com/
http://www.stara-sofia.com/
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Фиг. 70-73. План Мусман, 1938 г., източник: д-р арх. Любинка Стоилова, ОП „Стара София“ 
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Църквата „Света Троица“ (също паметник на културата) е построена в периода 1893-1898 г. на север от 

площада на селото, като първоначалният замисъл е да бъде умалено копие на руския златен храм в 

с. Шипка. На освещаването к присъства цар Фердинанд и лично дарява на храма две икони – „Свети Цар 

Борис I“ и Св. св. Кирил и Методий“. След реконструкцията от 1956-1958 г. храмът променя облика си. 

Църквата съхранява частици от мощите на Св. Йоан Златоуст, Св. Трифон, Св. Панталеймон и др. 

През 1901 г. край Драгалевци е поставена и първата туристическа маркировка у нас, сочеща пътя към 

Черни връх. 

„Една августовска нощ на 1895 г. заспало Драгалевци е споходено от нашествие. Със запалени факли, с 

въодушевен фанатически устрем към небесата, „с развято, нарочно приготвено знаме, под звуковете на 

една военна тръба“ десетки граждани са поели нагоре към Витошкия първенец Черни връх в първото 

организирано туристическо изкачване. По покана от Алеко Константинов е поставено началото на 

българското туристическо движение. 

Лека-полека, с течение на годините, Драгалевци и околностите му се превръщат в едно от любимите 

места за отдих на хората от големия град. Още се помни Вучковското ханче – място за среща на 

софийски писатели и интелектуалци. С построяването на първата хижа у нас – „Алеко“, туристическият 

поток през Драгалевци расте и расте. 

Назрява необходимостта от „финикюлер“ (от фр. – така Иван Вазов нарича мечтаната бъдеща въжена 

линия) като приятен помощник срещу стръмните витошки склонове… Но трябва да отмине и Втората 

световна война, за да се сдобие Драгалевци с туристически лифт. През 1956 г. тържествено е пусната в 

експлоатация първата отсечка на двуседалковия лифт. Долната станция на лифта се намира на около 

километър от централния площад на кв. „Драгалевци“ – „Цар Иван Александър“ и на 925 н.в. Линията е 

дълга 1775 м и за 17 мин преодолява денивелация от 445 м до местността „Бай Кръстьо“. За един час 

извозва 300 пасажери, готови да се насладят на прелестите и панорамите от алпийския обект Комините. 

Втората отсечка на драгалевския лифт започва работа през 1968 г. Тя е с дължина 1700 м, преодолява 

разлика във височините от 448 м и свързва м. Бай Кръстьо с Голи връх – вече във високата част на 

планината, а на 1818 м н.в. връзката с туристическия комплекс „Алеко“ вече е облекчена. 

Най новата забележителност на Драгалевци е посетителският център на Природен парк „Витоша“. Тук е 

изградена специална кула – наблюдателница, от която се открива прелестна панорама към столичния 

град. В изложбената зала на Центъра може да се научи буквално всичко за богатствата на Витоша – като 

се почне от история, та се стигне до фонотека на птичето царство и зала за прожекции. Тук разбираме, 

че един от първите изследователи на Драгалевци е Ъруин Сандърс – ректор на Американския колеж в 

София преди Втората световна война. В книгата си „Едно село на Балканите“ Сандърс емоционално 

описва впечатленията от бита и обичаите на драгалевчани.“ Илиева, Екатерина, брошура „Драгалевци“ 

от поредицата Селищата около природен парк „Витоша“ издание на Дирекция на природен парк 

„Витоша“, Национално управление на горите, Министерство на земеделието и горите, Р. България 

 

Фиг. 74. Витоша - панорамен изглед на района около х. Алеко (показана в средата, на заден план), 
източник: http://bg.wikipedia.org 
 

       

Фиг. 75-77. Природозащитен посетителски информационен център „Витоша“, източник: 
www.vitoshacentre.org 
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В края на 20-те и началото на 30-те години на XX век Ървин Сандерс е преподавател в Американския 
колеж до село Симеоново. През свободното си от преподавателска работа време обикаля Витошките села, 
за да опознае и опише онази Европа, която остава скрита за американците, които я познават само от 
вестникарските заглавия, новинарските блокове и бюлетини. Чрез изучаването и описанието на 
всекидневния живот на обитателите на Драгалевци Сандерс цели да покаже „както устойчивостта, така и 
слабостта или силата на една селска общност, където промените се дължат не толкова на насилие, 
колкото представляват последица от бавните, но неизбежни процеси на времето”. Анализите на Сандерс 
описват социалната структура на Драгалевци, по онова време „село”, и отношенията между различните 
социални групи. 

В началото на 30-те Драгалевци е неголямо село – с 1669 жители (според преброяването от 1934 г.), което 
„просто кипи от живот”. По-голямата част от населението – 75% от главите на семейства – са „селски 
стопани, т.е. собственици на недвижими имоти“, като под това се разбира къща с двор и земя - средно 75 
дка земя. Животът на тази част от населението е свързан изцяло с обработката на земята. Освен тази 
група, според Сандерс могат да бъдат обособени още две трудови групи – на хората с по-високо 
образование като кмета, свещеника, учителите, които селяните наричат „интелигенция” и които са малко 
на брой, но се радват на голямо влияние в общността. Тази група според наблюденията на Сандерс е 
плътно обединена и действа „като едно цяло”. Тя дължи общественото си признание и престиж на две 

                                                            
7 Текстът е конструиран от цитати, взети от доклада към изследването на Пожарлиев, Любомир, Светла Маринова, 
Леа Вайсова, Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един Софийски квартал (случаят 
Драгалевци), Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Светла Маринова, източник: Изследователски център по социални 
науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, www.rcss.eu  

http://bg.wikipedia.org/
http://www.vitoshacentre.org/
http://www.rcss.eu/
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обстоятелства: 1) на това, че са представители на такива институции като националната държава, 
националната църква и националното училище, и 2) на това, че са високо образовани личности. „Защото 
образованието, наред с търпеливото натрупване на имот и пари, беше сигурен път към по-високо 
обществено положение”. Втората група е тази на занаятчиите, също малко на брой. Това, което ги издига 
над обикновените селяни, е тяхната „придобита сръчност в определена насока”. Към тях спадат шивачът, 
кундурджията и бръснарят. Търговците, няколко на брой, спадат по-скоро към групата на земеделските 
стопани, отколкото към занаятчиите.         

От гледната точка на външния наблюдател прави впечатление, че няма особена разлика в начина на 
обличане между обитателите на селото. Щом се появи нова мода, всички започват да я следват и не 
допускат чрез облеклото някой да демонстрира различие и по-висок статус в селото. 

Друго, което прави впечатление на външния наблюдател, е липсата на разлики между къщите: почти 
всички са малки и ниски, дотолкова, че по-висок човек трябва да се наведе, за да мине през тях. Само 
една трета от тях са с по три стаи, а само половината имат дъсчени подове, останалите са с подови замазки 
от глина, „утъпкана до твърдостта на бетон от стъпките на боси и обути в цървули крака”. 

Липсата на видими разлики в облеклото и обитаването е проявление на обстоятелството, че няма 
значителни разлики в жизнения стандарт и условията на живот на обитателите. Външните 
наблюдатели, според Сандерс „често изпадат в шок от ниското жизнено равнище, което се наблюдава в 
такива среди: животни и хора живеят в едно и също помещение; еднообразна храна; ниски хигиенни 
здравни стандарти; разпиляване на време и енергия с неефективни сечива и производствени методи”. 
Поради това и няма съзнание за драстични неравенства, всяка група се радва на уважение, без 
….циганите. Когато искат да обидят някого драгалевчани го питат „А бе, ти циганин ли си?”. Но дори и тази 
група и по-специално циганите-калайджии независимо от крайно ниското си социално положение, 
„изпълняват полезна функция за обществото”.  

Друга основна линия на разделяне е селяни и граждани, като за градското се говори с пренебрежение и 
презрение: примерно по повод градския стил на хранене – „градските измишльотини на хората в София 
немат никакъв вкус”. Същевременно бракът на девойка от селото със софиянец, особено ако е примерно 
син на свещеник се смята за много сериозно постижение, що се отнася до повишаване на социалния 
статус.  

Основната координатна ос, според която селяните йерархизират себе си и другите, са парите и 
материалното богатство, които са по-важни от образованието. Богатите, а не образованите имат в 
техните представи по-голямо влияние и по-висок престиж. „Богатите хора имат по-завидно положение и 
са по-почитани, дори повече отколкото се почита свещеникът.” Когато отидат при заможен селянин да му 
искат пари съселяните му свалят шапка. Черпят го с вино и печено агне, защото е богат. Според тях е по-
добре човек „да е влиятелен, отколкото да е мъдър”. А в основата на влиянието е материалното 
богатство.     

Според наблюденията на Сандерс основните поводи за конфликти между обитателите на селото са 
1) подялбата на бащиното наследство. „Брат се опълчва срещу брата и в спора се увличат цели семейства”; 
2) определянето на границите на парчетата земя, които са толкова малки, че не си струват разноските за 
тяхното ограждане с жив плет или огради, но всеки си пази ревностно парчето земя, защото то може да му 
донесе някаква печалба; 3) домашните животни, когато оставени без надзор, нанасят щети на посевите. 
Друга ос, по която Сандерс поделя конфликтите са на мъжки и женски, като отбелязва, че тези между 
мъже засягат много по-значително социалната структура на обществения живот, отколкото който и да е 
конфликт между жени, което е индикатор за патриархалната организация на живота в селската общност. 

Но най-сериозните конфликти възникват по повод парични взаимоотношения. И тези конфликти не се 
разрешават междуличностно, а в съда. 

Независимо, че обръща сериозно внимание на конфликтите, Сандерс подчертава, че взаимопомощта 
между съселяните е по-често явление от конфликтите. И го обяснява с естеството на селския бит, 
който изисква „непрекъснат обмен на труд, сечива и дори работен добитък”. Сътрудничеството, а не 
конфликтите са сърцевината на обществения живот. Добросъседството се смята за основна добродетел, 
което намира израз в такива фрази като „Бог да помага на хората с лоши съседи” и „Без добри съседи не 
може да има живот”. 

Селската солидарност и равенството между обитателите се проявява и в начина на общуване в кръчмите, 
които наред с наред с кмета, енорийския свещеник и училището са основните публичните места, където 
се случва живота на селската общност. В кръчмите се събират мъжете, за да обсъдят каква е била жътвата, 
да коментират новините от вчерашния вестник, там рядко възникват спорове. Хората, които се събират 
там, се възприемат като равни в общественото си положение, не само посетителите, но собствениците 
на кръчми не се възприемат като хора с по-високо обществено положение по отношение на клиентите си. 
„Кръчмарите обаче не си правеха никакви илюзии относно общественото си положение. Всички до един 
бяха от един и същи корен със своите редовни клиенти, но бяха продали някаква част от земята си, за да 
започнат някакъв вид търговска дейност”. 

Накратко: Сандерс описва един свят, в който доминирането на традиционните ценности и норми, на 
обичаите и традициите все още не е поставено изцяло под въпрос, но е разколебано от нахлуването на 
пазарните отношения и парите в живота на селската общност. Обитателите на селото трудно приемат 
новите тенденции на икономическия живот, защото са се сраснали с икономическия живот, привикнали 
да водят дотогава, и се опитват да го запазят за по-дълъг период от време. За селянина земята не е нещо, 
което да се купи или продаде за пари, а средство за преживяване и оцеляване, за облекчаване на 
собствения живот и този на семейството. „Капиталистическият мотив за печалбата в умовете на много 
селяни се свързва с бизнесмен в града, независимо от факта, че като притежател на земя селянинът също 
е един вид капиталист”. Семейството и селската общност доминират над индивида, „има време” е 
практическата философска доктрина на селяните. В края на 30-те започва да се появява образът на 
държавата с нейните институции като нежелан реформатор; както и започва известна комерсиализация – 
„Повечето хора работят, защото им трябват пари. Всеки търси да спечели все повече”. 

През 1945 г. Сандерс отново се връща в Драгалевци, за да актуализира събрания през 30-те години 
материал и констатира, че за изминалите 8 години са настъпили вече съществени промени. В „един лош 
ден за историята на тяхното малко общество”, според селяните, едно събитие, засенчило всички други 
промени, е включването на селото в чертите на голяма София, в територията на софийската община – 
решението влиза в сила от 1939 г. „Редицата несгоди” от това решение засягат най-вече отнемането на 
редица правомощия на селото – правото на стопанисване на горския си фонд, разпореждането със 
селската мера, която била обща собственост, ремонтите могат да се правят само след одобрението на 
софийските общински власти, което довело до изоставяне на поддръжката на улиците и други 
съоръжения. Около това време селото започва да става вилна зона на софиянци, и особено по време на 
бомбардировките се строят много къщи за софиянци, които се преместват там. През 1945 г. когато 
Сандерс идва повторно в Драгалевци, селото изглежда вече много различно – към предишните 300 къщи 
са добавени нови 100, хората вече не се съобразяват толкова със семейството си, младите са станали по-
разкрепостени, старата интелигенция е изчезнала. 

Действително, превръщането на Драгалевци в квартал на София е изключително важно събитие. Първо, 
както Сандерс посочва, изгубването на правомощията нанася удар на дотогавашната селска солидарност и 
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загриженост за оправяне на улици, мостове, пробити тръби и прочие със свои сили. Второ, заселването на 
софиянци има важни последици – икономически и социални. Икономически – повишава се цената на 
земята и селяните започват да продават парцели. Сандерс отбелязва през 1945 г., че в рамките на 
последните две години цената на един кв.м. земя е скочила от 35 на 300-400 лева; това на свой ред им 
позволява да строят нови къщи, но и атакува селскостопанското им производство, и все по-голяма част от 
живеещите там стават индустриални работници; социални - разбива се дотогавашната хомогенност на 
селото и се появява едно противопоставяне на „местни” и „новодошли”, като двете групи се 
отнасят с нескрита враждебност една към друга. 

Сандерс изпраща един свой докторант – Роджър Уитъкър, който да направи сравнително на неговото 
изследване. Основният проблем, който го занимава, е зараждането на частния сектор в икономиката като 
„паралелна икономическа система” на държавно регулираната планова икономика по времето на 
социализма.  

Най-значимата промяна след 9-ти септември 1944 г. е промяната в статуса на основната част от 
населението, „селските стопани” или „собствениците на недвижими имоти” според класификацията на 
Сандерс. Новата власт започва да национализира имотите на заможните селяни, като те стават част от 
„стопанския двор”, т.е. от кооперираната земя на селяните. Първоначално ТКЗС-то продава парцели за 
1 лв. и 20 ст./квадрата, за да си купи селскостопански инвентар.  

Докато ТКЗС-то продава парцелите на тази цена, „обикновени хора”8 могат да купуват земи там. Те 
използват парцелите като вилно място, където ходят през почивните дни, за да покопаят, отглеждат 
плодове и зеленчуци. Най-често така наречената „вила” не е нищо повече от барачка, някаква паянтова 
постройка, пригодена да има къде да се пренощува. По-късно – в края на 60-те и 70-те години по различни 
постановления започват да се раздават земи извън обработваемата земя на ТКЗС-то на местните или 
работещите на територията на Драгалевци за „самозадоволяване“. 

Моите наблюдения са, че през годините върху раздаваните по някога без никакви документи земи с 
големина около 700 кв.м., ползвателите са извършили облагородяване и в не редки случаи – 
застрояване, като в резултат на своя труд, те отстояват дори и в съда тези парцели като свои. Това 
неминуемо води до дълги спорове за материално право с конкурентните бивши собственици, получили 
права по реституционните закони, а постепенно тези територии се превръщат в „язва“ за квартала и 
биват завоювани от широка палитра трети лица – самонанесли се роми, „печени“ имотни измамници и 
т.н. Друг проблем е свързан с факта, че имотната структура на бившите ниви и раздаваните парцели 
напълно се различава и така, като че ли два плана се вклиняват един в друг. Това връзва ръцете на 
всички, които желаят да проведат подробно устройствено планиране (регулация, без ясен кадастър?!?). 

Друг феномен, характерен за землището на Драгалевци е фактът, че не цялата земя е влязла във фонда 
на ТКЗС и има много разделяния на нивите на парцели и продажбата им на пазарен принцип за вилни 
места (трудно ми е да преценя, дали по-скоро принципът е псевдо-пазарен, по стойността на сделките и 
дали са действали други принуди, освен чисто икономическите), но пък от своя страна ТКЗС-то е 
продавало земи, които никога не са били негови и така са се завързали нерешени двойни собствености 

                                                            
8 Лично мнение: две от вилните зони около Драгалевци са изключително емблематични с факта, че в тях се нанася 
тоталитарният елит – в.з. „Габаро-Азмата“ и в.з. „Киноцентър-I-II част-връзката“ и може би няма място за 
„обикновени хора“. По силата на действащата в тоталитарна България логика, че всички поземлени имоти са 
всеобщо благо (народна собственост), в по-късните години (след приемането на регулационните планове от 50-те 
години на XX век), земята е изваждана от фонда на ТКЗС и хората са сключвали договор за право на строеж със СНС 
(Столичен народен съвет, СГНС – Софийски градски народен съвет, през годините), а не са я купували 

от 50-те години на миналия век (понякога и тройни, хора са си продали земята не на ТКЗС, но сега 
техните наследници си я търсят по ЗСПЗЗ). 

   
 
Фиг. 78. След разнасяне на млякото млекарите поемат дългият път от града към селото 
Фиг. 79. Пред кръчмата на бай Пенко на главния площад Възраждане 
Фиг. 80. Отец Сава наглежда църквата през училищния двор. В далечината се вижда част от София 
 

     
 
Фиг. 81. Главният шивач Йордан и жена му Здравка са особена съпружеска двойка 
Фиг. 82. Кметът наистина е в центъра на общественото внимание, но трябва да споделя мястото си 
с енорийския свещеник 
Фиг. 83. Повечето от драгалевските къщи са едноетажни 
 

   
 
Фиг. 84. Огнището или готварската печка са център на оскъдно обзаведената всекидневна стая 
Фиг. 85. За отопление хората ползват вършини, докарани от горската мера в планината 
Фиг. 86. Ядем много хляб, който жените изпичат в пещи, построени в къщните дворове 
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Фиг. 87. Начело на погребалното шествие върви момче с паница варено жито, която ще се постави 
върху гроба 
Фиг. 88. Много пъти жените носят прането си на реката, където го перат с бухалки 
Фиг. 89. Оранта тук все още има привкус на старинен ритуал 
 

   
 
Фиг. 90. Жътварите жънат класовете със сърпове и ги трупат на малки купчини 
Фиг. 91. Групите на копачите също предлагат възможност за контакти и раздумка 
Фиг. 92. Целта на тази седянка е да се подпомогне домакинята при развлачването на остриганата от 
овцете вълна 
 

     
 
Фиг. 93. В патриархалната семейна среда бащата живее заедно с тримата са задомени синове в едно 
общо и единствено жилищно помещение на семейния дом 
Фиг. 94. Варосването на къщата спада към „женската работа“ 
Фиг. 95. Училището е главният фактор за промените в селото 

       
 
Фиг. 96. Всяка сватба представлява общоселско събитие 
Фиг. 97. Музикантите (в този случай гайдарят) засвирват при появата на сватбарите, излизащи от 
църквата 
Фиг. 98. Селската младоженка е закичена с нанизи от златни монети, които се предават от майка на 
дъщеря 
Фиг. 99. Едно убедително доказателство, че „България е страна на мъжете“ 
 

   
 
Фиг. 100. Клюкарските съседски групи запознават младата невеста дори с някои шокиращи реалности 
на брачния живот 
Фиг. 101. Като възпоменание, че Христос се е родил в ясла, ястията на коледната трапеза се 
разполагат на пода върху слама 
Фиг. 102. Коледната погача е богато украсена със символи от селския бит 
 

   
 
Фиг. 103. Коледарите пеят във всеки дом за благослов и получават от домакините изпечени специално 
за случая колаци 
Фиг. 104. Групите на лазарките обикалят от къща на къща, като пеят и играят в чест на Лазаровото 
възкресение 
Фиг. 105. Уроците могат да се учат и докато учениците пасат овците 
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Фиг. 106. Драгалевско семейство на път за събора в съседното село Симеоново 
Фиг. 107. В ранната новогодишна сутрин момчета и момичета сурвакат всеки срещнат за здраве през 
новата година с пищно украсени сурвачки от дрянови клони 
Фиг. 108. Семейството представлява основното ядро, което произвежда, разпределя и консумира 
произведените блага 
 

   
 
Фиг. 109. Църковният олтар като символ на строго институционализирана религия 
Фиг. 110. Вършачката на Даневи успява да овършее зърното и на още 55 земеделски стопани 
Фиг. 111. Хората са свикнали да консумират алкохол по време на празници и в часове на отдих 
Фиг. 112. Дори и свещеникът е държавен служител, тъй като църквата се субсидира от държавата 
Фиг. 113. Кметът е начело на борбата срещу старите порядки на село 
Фиг. 114. Трайко Данев е един от най-заможните стопани в Драгалевци, източник (за Фиг. 78-114.): 
снимки на Ървин Т. Сандърс към книгата му „Село на Балканите“ (София, 2006 г., Издателство: „Южен 
кръст“ ЕООД, Sanders, Irwin T., Balkan Village, Boston 1949) 
 

     

 1895 г. – начало на организирания туризъм, като по този начин Драгалевци се отваря към София; 

 1938 г. – планът Мусман (Фиг. 70-73.), който разглежда Драгалевци като част от органична част от 

София и определя 4-та зона – вили на ЮИ в подножието на планината Витоша. При подробен анализ 

на схемите на плана се вижда, че шосето, свързващо Драгалевци с Бояна е вече обградено със сгради 

(и може би е вече улица, а не шосе) и така двата квартала са свързани с непрекъсната застройка. Това 

довежда до: 

 1939 г. – Драгалевци е приобщено в Столична голяма община. Довоенните години са свързани с 

икономически растеж и оправдаване на предвижданията на плана Мусман, като бомбардировките 

над София засилват миграционните процеси на заможни семейства към квартала. Заражда се 

конфликтът местни-новодошли, но това не пречи драгалевчани да реконструират архитектурния 

облик, чрез строителство на нови къщи с приходите от продажба на земя (изведнъж нивите им имат 

друга стойност – звучи познато); 

 50-те години на XX век – приемат се регулационни планове (основа за реализиране на техническа 

инфраструктура) в новите вилни зони, запазени в горе-долу същия мащаб и до днес. Започва 

изграждането на туристическата инфраструктура в Природния парк „Витоша“. Тоталитарният елит се 

нанася в определени части от Драгалевци, като неговото разбиране е за квартал-курорт, което 

довежда до: 

 1961 г. – Драгалевци престава да съществува като отделно селище; 

 Годините до промените – като че ли тази територия следва някакво естествено развитие, кварталът се 

уплътнява и обновява, а вилните зони се изграждат постепенно, като че ли в гръб от хорските 

погледи. Заражда се конфликтът застрояване-природни паузи, подкрепен с приемане и отмяна на 

много мораториуми върху строителството. В периода 1988-1990 г. са приети нови регулационни 

планове (без кв. „Драгалевци“ – самото село), които повтарят тези от 50-те и не „завземат“ нова площ; 

 1995 г. – със заповед Министърът на земеделието определя редуцирана площ на Ботаническа 

градина – появява се нов „жилищен парк“; 

 Началото на новия век – за изминалото десетилетие от 1989 г., Драгалевци е пощаден от свръх-

застрояването (максимална печалба от всеки квадратен метър, аналог с анекдота „панелка от 

Пловдив до Асеновград“), частичните изменения са върху земя, която не се ползва като земеделска, 

нито представлява природна ценност. Приети са плановете на кв. „Драгалевци“ с неговите 

разширения – юг, север и север-II част (бившето ТКЗС, от гробищния парк до околовръстен път). С 

обслужващите обекти (м. „Кръстова вада-Обслужващи обекти на Околовръстен път“ и м. „Витоша-

ВЕЦ-Симеоново-Обслужващи обекти на Околовръстен път“) се отваря пътя за строителство на нов 

вход на Драгалевци (и може би нов център). В.з. „Симеоново-Драгалевци-II част“ слиза на юг от 

ул. „507“ (пътят към Симеоново, идващ от Бояна) във „влажните“ зони; 

 В наши дни – последните изменения на Общия устройствен план определят зони за защита на 

природната среда с намалени показатели (буферни територии непосредствено до природния парк, 

Ботаническа градина, която и до сега е била с такива, като само се намалява Кинт. от 0,5 на 0,3 и 

разбира се – влажните зони), но за сметка на това бул. „Черни връх“ се утвърждава като новата 

обществено-обслужваща ос на развитие и преминава от „Оз1“ в „Смф“ и „Смф1“ (от обслужващи 
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обекти към смесена функционална зона, която предполага не само по-добри параметри на 

застрояване, но и възможности за разнообразни инвестиционни инициативи, или с други думи от 

складове към периферен център). 

B. ПРЕХОДЪТ „СЕЛО-САТЕЛИТ-ПЕРИФЕРИЯ-ВРЪЗКА“ 
В градове се наблюдават стремежи у индивидите да проявят себе си, да бъдат различни, уникални (със 

своите прически, татуировки и т.н.), т.е. можем да заключим (взаимно противопоставящите се двоици на 

Зимел), че голямото населено място дава свобода и отключва креативността и то най-вече, чрез 

стремежа на хората да избягат от обезличаването на масите, но именно този голям мащаб води до 

чувство на отчужденост и самота (човек, за човека е враг). 

Традиционните общества, подобно на средновековието, ограничават контактите навън и всяко ново нещо 

е плашещо. Докато в градският начин на живот се открива едно безразличие към различното – сякаш 

всичко ни се слива и само нещо шокиращо би ни направило впечатление. 

Много изследователи се опитват да отделят градското от не-градското, но аз съм склонен да подкрепя 

най-вече Луис Уърт в неговата теза, че урбанизмът трябва да се схваща като начин на живот или  

различните етапи на човешко развитие, определят и различен облик на това, което можем да наречем 

град. 

Родили са се три поколения драгалевчани, откакто това населено място е приобщено към София и две 

поколения, откакто по чисто административен признак село не съществува, но и в тях ще откриете хора, 

които са част от някаква вътрешна затворена общност, или поне разсъждават така. Ако щете и днес 

можете да срещнете семейства, които гледат селскостопански животни (повечето – като трудова терапия, 

а не защото от добитъка им зависи физическото оцеляване). Моето мнение, е че болшинството от хората в 

Драгалевци водят градски начин на живот и преходът „село-сателит-периферия“ е осъществен, като 

кварталът не е просто сателит на София, защото неговите обитатели не водят затворено в територията 

ежедневие, а например пътуват до центъра, където е тяхното работно място и т.н. 

Какво точно търся в понятието „връзка на София с планината“ (нито сензация, нито отчаян опит все пак да 

имам заглавие на дипломната работа) – ключов фактор за развитието на тази градска част и възможност 

Драгалевци да излезе от стереотипа „спалня на София“, предлагайки не само на своите обитатели, но и на 

евентуалните си гости динамичен и различен начин на живот, привличайки с природа и още нещо… като 

само, чрез едно такова отворено към града развитие, може да се постигне устойчивост. 

C. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В ГРАДСКАТА СТРУКТУРА 
Драгалевци се оказва на два кръстопътя – от една страна на пресечната точка на южната дъга на Софийски 

околовръстен път с бул. „Черни връх“ и от друга на осигурява връзка на града с основната комуникация по 

северната яка на Витоша (улиците „Боянска“, „Нарцис“, „Папрат“, „Захари Зограф“, „507“ – сега 

„Симеоновска“ и бул. „Симеоновско шосе“, преминаващи една в друга), свързваща Бояна със Симеоново. 

Това разбира се не отрежда централно, но много комуникативно местоположение. 

Околовръстен път беше разширен и реконструиран, като получи два нови пътни възли – при Драгалевци и 

Симеоново, но гореописаната артерия, виеща се в полите на планината е като радиална кръгова 

магистрала (макар и не скоростна), част от следващ ринг. Международният опит показва, че 

строителството на повече от четири ленти в посока е неефективно и при натоварен трафик се препоръчват 

успоредни дублиращи трасета. 

В бъдеще се очаква кварталът да бъде обхванат от метромрежата (Фиг. 43-45.). 

 
Фиг. 115-116. София и активната к зона на влияние, схеми от доклада „СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД 
СОФИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА“, Бъкли, Робърт и Саша Ценкова, под ръководството на Маргарет 
Талвиц, МРРБ, март 2001 г. 



 
 
 
 
 

ДРАГАЛЕВЦИ – ПЕРИФЕРИЯТА КАТО ВРЪЗКА НА СОФИЯ С ВИТОША 
 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – ГРАД СОФИЯ | Б. ПЕТКОВ 50055 
 

24 

 
 
Фиг. 117. Кв. Драгалевци и Витоша, природо-географска карта 
Фиг. 118. Фрагмент от схема на Софийската агломерация 
 

 

 
 
Фиг. 119. Фрагмент от административната карта на София преди промените 
Фиг. 120. Морфографски профили, източник(Фиг. 117-120.): „Атлас на Софийската агломерация“, 
цифровизиран от катедра Градоустройство, Архитектурен факултет, УАСГ – София 
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D. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ 

i. ОБИТАВАНЕ 

1) „ДУВАРИТЕ“ НА ПРЕХОДА 

Фиг. 121. Статистически данни, представени в статия 
на Мила Гешакова „Симеоново и Драгалевци – 
дуварите на прехода“ и интервю със Соня Хърст, 
урбанист, източник: в. 24 часа 
 
„Острото социално разделение прозира и в коментарите 
на “преселниците”. Един от тях признава: “Някои неща 
не са като в града. Например бързам за среща в София, 
но трябва да спра колата, защото в средата на улицата 
овчар разхожда стадо овце. Мисля си, че ще премине 
бързо, а той спира... Иначе нищо лошо не мога да кажа 
за тези хора. Те са приятелски настроени и мили, но ми 
се струва, че минават през живота със скорост, по-ниска 
от моята”. 

Изследователката стига до извода, че социалните 
различия се трансформират в психологически бариери 
между двете групи. Психологическите бариери пък 
приемат архитектурен смисъл като огради, които опасват 
домовете им. Има обаче големи разлики във видовете 
огради. Типична за домовете на старите жители е 
оградата от ненатрапчива телена мрежа или храсти, през 
които може да се вижда. 

Обратното - къщите на новодомците израстват като 
отделни семейни цитадели, констатира 
изследователката. 58 на сто от жилищата на 
новодошлите са оградени от солидни зидове, зад които 
можеш да видиш само покрива. 

Проучването показва, че само 11 на сто от местните могат да се похвалят с такава ограда. Освен това почти 
всички новодомци са свързани със СОТ - 91 на сто срещу 60 на сто сред местните. 

Драгалевчанка описва отношенията с “преселниците” така: “Навремето една тънка метална мрежа 
разделяше къщите ни със старите съседи. От двете й страни отглеждахме малини и ги беряхме, без да 
мислим чии са и от коя страна на оградата са. Но когато новите хора пристигнаха, изкорениха техните 
малини, махнаха телената мрежа и построиха висока тухлена ограда между техния и моя двор. Сега 
малините ми са сразени, всички са в сянката.”Нов жител контрира: “В началото, когато се преместихме, 
видяхме много хора да копаят по двора. Опитвахме се да ги заговорим и понякога се случваше да ни 
разкажат някаква прекъсвана от сълзи история, с която ни молеха да им дадем пари. И тогава ние се 
чувствахме ограбени двойно. Накрая построихме врата, инсталирахме видеокамера и алармена система. 
Как да защитя собствеността и спокойствието си?” 

Изследователката установява, че напусналите София сред новите жители са точно два пъти повече, 
отколкото сред местните - 68:34%. Тоест докато старите преселници живеят в Подвитошката яка, тъй като 
семействата им имат корени там или пък са се преместили от провинцията, новодомците нарочно бягат от 
София. За близо 70 на сто сред тях Симеоново и Драгалевци са идеалното място за бягство от града, 
защото живеят сред природата, имат спокойствие и уединение, толкова важни за семейни хора, каквито 
са повечето. “Тук се чувствам свободен. Нямам съседи, които да ме безпокоят”, аргументира се един от 
новите заселници. Друг добавя: “Не обичам живота в града - той е препълнен.” Повечето от анкетираните 
в тази група изтъкват възможността за по-голяма къща и двор в периферията на града и по-здравословни 
и по-безопасни условия за живот за децата. 

Подобни причини споделят само 34% от старите жители. За тях много по-важно е чувството, че 
принадлежат към това място. “Къде другаде да отида?”, “Това е моят дом!”, “Винаги съм живял тук” са 
техните аргументи. 

Изследователката стига до извода: “Някой все пак може и да открие българска версия на огромните 
социално хомогенни общности в американските предградия някъде около София. Но онова, което ще 
намери, е по-скоро смесица от бедни местни жители там и по-заможни новодошли, които живеят трудно 
едни до други с огромните къщи на новодошлите, често намиращи се точно между простичките, грубовати 
селски къщи на дългогодишните жители.” 

Хърт обяснява, че затворените комплекси от западен тип тепърва сега навлизат като строителство у нас. 

“Ако повече от тях бъдат изградени и повече дългогодишни жители се изселят, постсоциалистическият 

хибрид “наполовина беден, наполовина богат”, определено ще изчезне от градската периферия и от 

София. Тогава столицата ще стане един типично капиталистически град”, коментира изследователката.“ 9 

Моето лично мнение е, че естетическият облик на оградите не е основния проблем, както и въпросът 

дали трябва да ги има – всеки се нуждае от лично пространство, но плътните зидове не създават чувство 

на сигурност, особено ако човек е застанал пред тях. А луксозните возила навеждат на мисълта, че нещо 

„лошо“ се случва зад тях. 

Международният опит от последните десетилетия показва, че не видео-наблюдението и сигнално-

охранителните мерки, а „съседското око“ намалява престъпността в жилищните райони. Но плътните 

високи дувари и предпочитаните условно „закътани“ места са наследство от едни „по-бурни“ времена, 

които може и да не са си отишли. 

2) ЗА „ЗАТВОРЕНИТЕ“ КОМПЛЕКСИ – БОГАТАШКИ ГЕТА ИЛИ МЕЧТАН 

ДОМ 

Методите на пространствения синтаксис и в частност изследването на аксиалната свързаност 

(обикновено по структурата на уличната мрежа), благодарение на географските информационни системи 

и навлизането на мощна изчислителна техника (изискват специализиран математически софтуер за 

обработка), постепенно навлизат в урбанизтичния анализ, като най-добри резултати дават, когато в 

разкъсани от конфликти пространства като гетата, търсим най-невралгичните точки, в които с малко 

средства, инвестирани за намеса, можем да повлияем на цялата зона. 

                                                            
9 Гешакова, Мила, „Симеоново и Драгалевци – дуварите на прехода“ и интервю със Соня Хърст, урбанист, 
източник: в. 24 часа 
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Фиг. 122-125. Граф на аксиалната свързаност и аксиална карта на сегмент от квартал Факултета и 
от централната градска част на София, схеми от изследването на Захариев, Боян, Плетеница от 
улици – анализ на обособени градски територии в София и Пловдив с методите на пространствения 
синтаксис 
 
Като цяло Драгалевци има само три входа, или ниска свързаност с другите части на града, но това е 

обусловено и от планинския релеф. Тук не броим Витоша, защото едва ли не всеки двор в контактната 

зона е изход (но не по улица). 

Може би основната причина висококатегорийните комплекси да бъдат наричани гета е тяхната 

затвореност – вход от към само една улица, алейна мрежа от тупици, която води до всяка къща и т.н. Ако 

проиграем показаните анализи за сегменти от Драгалевци, то старите части на квартала ще се окажат 

дълбоки места (дълбока улична мрежа, която води на някъде – плътна решетка на общественото 

пространство), а затворените комплекси ще приличат на Факултета. Обаче точно тези инвестиционни 

проекти и форма на общ начин на живеене са привлекателни с три неща, като всеки сам за себе си ги 

степенува по различен начин: 

1) Има някакъв праг за влизане, не са по джоба на всеки и звучат като луксозна стока, марка, с която 

хората се индивидуализират; 

2) Да има камери, има охрана, но няма плътни огради между отделните къщи и аз се чувствам 

свободен, а не затворен; не случайно именно в такива комплекси за първи път се появиха у нас 

незаградени партерни жилища; 

3) Хората казват „харесва ми, когато всички ми е уредено“, журналистите изтъкват, че „нашата 

политическа класа е свикнала да бъде обслужвана – личен асистент, шофьор, камериер и т.н.“, 

а аз мисля, че истината е по средата и „на лесно, бързо се свиква“,  и някак си е по-лесно и евтино, 

човек да бъде обгрижван в обща компактна, а не индивидуална среда – всички имат градинар, но 

всъщност комплексът има общо един професионално обучен озеленител с няколко помощника. 

Аз, за себе си степенувам тези три преимущества в показания ред. Не робувам на марки, но ако трябва да 

избера дома си, бих инвестирал разумно в нещо, което има висока стойност и за другите, не само за мен. 

Обаче си мисля, че болшинството от хората, тръгват от 3) към 1), но замислете се – „уредената“ вътрешно-

комплексна среда се постига най-лесно, нерешими проблеми с 2) могат да се заложат при избора на 

локация, а имиджът на компанията изграждаща и управляваща жилищна среда се гради с години. 

3) ДРАГАЛЕВЦИ – ПРЕДПОЧИТАН ИЛИ МРАЗЕН КВАРТАЛ 

През последните години изводите от повечето емпирични социологически изследвания, засягащи 

ценностната система на българина, могат да бъдат обобщени с факта, че ние вярваме в максимата: 

„хората се делят на честни и богати“. Не е случайно, че „лъскавият“ Драгалевци е „лош“ в очите на 

индивидите, които „не могат да си го позволят“. А тези, които не изпитват такава непреодолима 

неприязън – имат възможност да му се радват, без да живеят в него, като съчетаят разходката си с 

пазаруване, обяд на открито или изкачване с лифта до информационния център и спускане по 

планинските пътеки на Витоша. 

До тук добре, но по-важното е имали праг за излизане от квартала? Моята оценка, е че при мобилния 

пазар на недвижимости и относително високите цени на земята, въпреки финансовата криза, 

драгалевчани могат да си позволят да отидат да живеят където си пожелаят в рамките на София, като 

може би единствено Бояна е по-скъп квартал (често брокерите представят Ботаническа градина, като част 

от Бояна). 

Много от местните жители водят ожесточени дебати и протести за всеки един възникнал проблем, като 

така често изкарват живота в квартала едва ли не „непоносим“, но според мен това е поредното 

доказателство, че те обичат родното си място. 

Квартал Драгалевци е привлекателен за заселване и с още един простичък факт – формите на колективно 

обитаване. Параметрите на застрояване в зона „Жм2“ (основната и най-често срещана), позволяват 

строителството на малки и компактни кооперации с до десетина апартамента и с прилежащо дворно 

пространство или казано с други думи – в подножието на планината бихме имали толкова съседи в общия 

ни двор, колкото обикновено ни се падат само на етажната площадка в жилищен блок в Младост или 

Люлин, пък бил и той „ново“ строителство. Цените общо взето се движат в един и същ порядък. 

4) ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВИЛНИТЕ ЗОНИ В МЕСТА ЗА ЦЕЛОГОДИШНО 

ОБИТАВАНЕ 

Една от значимите промени след 1989 г., на която малко изследователи обръщат внимание е свързана с 

мобилността и моторизацията. Днес автомобилът е общодостъпен, според някой даже необходимост, 

която не можем да пренебрегнем. И така изведнъж Драгалевци се оказа по-близко от всякога до София, а 

вилните зони се превърнаха в места за целогодишно обитаване. Общият устройствен план на Столична 

община изцяло следва тази логика и предлага адекватни на градската къща параметри на застрояване в 

разглежданата територия. От друга страна оптимизирането на транспортно-комуникационната схема на 
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София довежда основният пътнико-поток до всички главни части на града, без среща със задръствания (с 

уговорката, че строително-ремонтните дейности не се вземат в предвид. 

Според мен това е основната революция в развитието на квартала и за изведнъж удвоеното население 

общината трябва да предложи адекватна публична социална инфраструктура. Тук имам предвид 

обектите, които са нейна грижа – детски градини, училища, читалища, библиотеки, места за спорт, отдих, 

култура и не на последно място – здравна помощ. 

В територията има частни детски градини и училище, но какво се случва, ако утре предприемачът затвори 

тези обекти и стартира различни инвестиционни инициативи на същото място. В други райони, подобно на 

квази-пазарната си същност, тези социални заведения функционират на основата на публично-частно 

партньорство, под различни форми, като по такъв начин общината винаги има последната дума и може да 

в някои случаи да субсидира или напротив – да изиска реален дял от печалбата. 

5) ЗА „НАМАЛЕНИТЕ“ ПОКАЗАТЕЛИ – КОЩУНСТВО ИЛИ ПРЕДИМСТВО И 

РЕАЛИСТИЧНИ ЛИ СА ПОСТАВЕНИТЕ В ОУП ЦЕЛИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА 

ПРИРОДНАТА СРЕДА 

След извършената Екологична оценка в последното изменението на Общия устройствен план на Столична 

Община са предложени и приети зони и терени за прилагане на специфични правила и нормативи, в 

отклонение на общите, в конкретния случай – за Драгалевци, с цел съхраняване на ценни хабитати. 

И за двата типа – Влажни зони по точка 3 и  Буфериране на Природен парк "Витоша" по точка 7 се въвежда 

изискването за разработване на ПРЗ в обхват на цялата зона, като в първия случай следва да се търсят 

процедурите на чл. 16 от ЗУТ. 

Тази логика на плана звучи изключително убедително, но трябва да се има в предвид, че тези територии (в 

по-голямата си част) са вече в регулация. Освен това, вглеждайки се в указаните параметри, всеки би се 

замислил, напълно унищожени ли са парцелите с намалени показатели и това не е ли някаква игра с 

цената на земята. А какво се случва с инвестиционните компании, които преди две години са закупили 

урегулирани поземлени имоти с до три пъти по-мащабно допустимо застрояване – ами на пръв поглед 

губят, да са си били реализирали инициативите. 

По-важният въпрос е дали тези устройствени мерки ще имат ефект. Моето мнение е, че е възможно 

намалените показатели да не постигнат предварително зададените цели за съхраняване на природните 

дадености и биоразнообразието, но със сигурност са гаранция за формиране на качествена среда за 

обитаване. 

Тези условия насочват към изграждането на еднофамилни жилищни сгради в просторни дворове, като 

естествено изискването за един етаж е формалност и лесно може да се преодолее, като се скрие едно 

полуподземно ниво в терена или се усвои подпокривното пространство (последните два описани етажа, 

за момента не влизат в изчислението на Кинт.). Това, което би ме привлякло и накарало да посегна към 

тази зона е, че всички мои съседи също ще строят с намалени показатели и няма да бъда блокиран от 

някоя „китайска стена“. Съгласете се , но параметрите на „Жм2“ позволяват разгръщането на малки 

жилищни кооперации, с които не бих се радвал да бъда заобиколен, ако искам да живея в малка къща. 

Общото устройствено планиране не може да постави всички инвеститори при идеално равни условия – 

тогава то би слязло на ниво да обслужва конкретния собственик. Определянето на зоните следва приетите 

през годините частични изменения на плановете за регулация и застрояване, но са възможни „неприятни“ 

изненади – точно ние да се окажем на границата на зоната или да сме навътре в нея, но около нас да има 

реализирано застрояване с по-високи показатели или пък даже да не подозираме, че има планирано 

такова – наглед поляна, но с одобрен проект за жилищен блок и с открита строителна площадка (подписан 

Акт-образец № 2). 

 

Фиг. 126. Фрагмент от ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ В 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ ПО ОУП, ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, 
СЪГЛАСНО §7, АЛ.2 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУЗСО И РЕШ. N:693/19.07.2007 
НА СОС, източник: ОП „Софпроект“, www.sofproect.com 
 
  

http://www.sofproect.com/
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Таблица 1. Извадка от ЗОНИ И ТЕРЕНИ С УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ КЪМ ОУП И 
ИЗИСКВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМИ 
 

ЗОНИ И ТЕРЕНИ С УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ КЪМ ОУП И ИЗИСКВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМИ 

Но- 
мер 

Индекс 
на зоната 

Специ- 
фика 
инж. 

Геология 

Специ- 
фика 
прир. 
среда 

и 
екология 

Специ 
фика 
КИН 

Специфика 
от соц.-
икон. и 
демогр. 
Номер 

характе- 
ристики 

Специ- 
фика 
други 

действ. 
специф. 
правила 

и 
норми 

Забележка Спец. изисквания към устр. 
Параметри 

макс. 
Плът- 
ност 

макс. 
Кинт 

мин. 
озеле- 
няване 

макс. 
Етаж- 
ност 

  Жм, Жм1, 
Жм2, Жм3, 
Оз1, Оз2, 
Са1, Са2 
Зп, Тго, Тзв 
и 
подвидовете 
им със 
специфични 
правила и 
норми 

            Не се допуска 
свързано 
застрояване в 
повече от два УПИ 

        

  Оз1 и Смф2             В околоградския 
район 

        

3 Жм3*  Да       Не Влажни зони. ПРЗ 
задължително в 
обхвата на цялата 
зона и прилагане 
на член 16 от ЗУТ 

15 0,15 75 1 ет. 

7 Жм3*   Да       Не Буфериране на 
Природен парк 
"Витоша"; 
застрояване 
съгласно цялостен 
ПУП, 
препоръчително в 
обхват на цялата 
устройствена зона 

10 0,1 80 Кота 
било 
7,5м 

37 Оо*             Ограничителни 
параметри на 
застрояване в 
среда с 
нискоетажно 
застрояване. 
Забрана за 
промяна на 
предназначението 
на терените с 
публични 
функции 

40 1,2 40 Кк 
10м 

 

 

6) СМЕСЕНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ – СВРЪХЗАСТРОЯВАНЕ ИЛИ 

ПЛАВЕН ПРЕХОД ОТ ЮЖНАТА ДЪГА КЪМ ДРАГАЛЕВЦИ, ОТ ДИРЕКТИВНО 

КЪМ ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ 

 
Фиг. 127. Фрагмент от ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА в обхват на 
бул. „Черни връх“ и Пътен възел „Драгалевци“ на южна дъга на Софийски околовръстен път, източник: 
ОП „Софпроект“, www.sofproect.com 

http://www.sofproect.com/
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Таблица 2. Извадка от Правила и нормативи за устройство и застрояване, Общ устройствен план на 
Столична община, Приложение към чл. 3 ал. 2 на ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕО НА 
СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА, източник: ОП „Софпроект“, www.sofproect.com     
  

Устройствена 
категория 

макс. 
плът-
ност 
на 
застр. 
в % 

макс. 
кинт 

мин. 
озе 
ленена 
площ 

макс. 
кота 
корниз 
в м 

Предназначение, основни и допълващи функции, 
ограничения  

Индекс Цвят 
Площ / 
контур 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГРУПА 
ЖИЛИЩНИ 
УСТРОЙСТВЕНИ 
ЗОНИ 

 Жилищните устройствени зони се застрояват предимно с жилищни сгради. Допуска се 
изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекта 
на социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и 
гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура 
и други, при спазване на устройствени параметри за плътност, интензивност и минимална 
озелененост за съответната жилищна зона. При спазване на санитарно-хигиенните и 
екологическите изисквания се допуска промяна на предназначението, определено с подробния 
устройствен план (ПУП) за определени урегулирани поземлени имота (УПИ) от жилищни в 
нежилищни, без да се изисква изменение на ПУП, В тези случаи предназначението на 
бъдещите сгради се конкретизира с визата за проектиране, В УПИ с лице на две улици, когато 
застрояването е свободно, или свързано в по-малко от три УПИ, параметрите на застрояване 
не могат да надвишават параметрите за съответната зона. 

Ж кафяв площ 

4 Жилищна зона 
с 
преобладаващо 
малкоетажно 
застрояване 

40 1,3 40 10 Устройствени зони с преобладаващо застрояване с 
височини до 10 м. Мин. 50 % от озеленената площ е с 
висока дървесна растителност. 

Жм кафяв площ 

6 Жилищна зона 
с малкоетажно 
застрояване с 
допълнителни, 
специфични 
изисквания 

30 1 60 10 Зоната обхваща предимно бившите квартали - курорти 
(Горна баня, Княжево, Бояна, Драгалевци, Симеоново) и гр. 
Банкя, за които минималната площ на УПИ е 500 кв.м. и 
минималното лице - 16 м. 

Жм2 св. кафяв площ 

25 0,8 60 8,5 Показателите от долния ред се отнасят за бившите вилни 
зони, включени в строителните граници на София, за които 
минималната площ на УПИ е 600 кв.м и минималното лице 
- 18 м. И в двата случая мин, 50 % от озеленената площ е с 
висока дървесна растителност. 

7 Жилищна зона 
с малкоетажно 
застрояване, с 
ограничителни 
параметри 

10 до 0,1 
до 

80 кота 
било 
7,5  

 За ниско строителство в зони за екологично съхранение на 
средата. Мин. 50 % от озеленената площ е с висока 
дървесна растителност, при запазване на естествения 
ландшафт. Не се допуска изсичане на съществуваща 
висока растителност и покриване или засипване на водни 
течения. Стойностите на показателите от първия ред се 
прилагат за територии, граничещи непосредствено с ПП 
"Витоша" и с големите градски паркове. 

ЖмЗ св. кафяв с 
вертикално 

зелено 
райе 

площ 

15 0,3 80 кота 
било 
8,5 

20 0,5 70 7 Показателите от третия ред са за Киноцентъра, жилищните 
групи в Западния парк, Южните територии на София, 
територии за екологично съхранение от гр. Банкя. 

ГРУПА СМЕСЕНИ 
МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛНИ 
УСТРОЙСТВЕНИ 
ЗОНИ 

Териториите са с многофункционално предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, 
спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Изпълняват 
се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. При доказване с ПУП и РУП (силуетни проучвания) се допуска 
височината на застрояването по непосредствената рамка на главните градски булеварди да надхвърли предвидената за 
съответната зона кота корниз.  

12 Смесена 
много-
функционална 
зона 

60 3,5 40   Предимно за комплексните центрове по главните градски 
булеварди.  

Смф светло-
керемидено 

площ 

Мин. 25 % от озеленената площ е с висока дървесна 
растителност. 

13 Смесена 
много-
функционална 
зона със 
занижени 
параметри 

40 2 40 26 Предимно за новите комплексни центрове II от второ ниво. 
Мин. 50 % от озеленената площ е с висока дървесна 
растителност. 

Смф1 светло-
керемидено 

площ 

14 Смесена 
много-
функционална 
зона предимно 
за 
околоградския 
район 

40 1,2 40   Предимно в околоградския район и в части от София с 
изисквания за ограничаване натоварването на средата. 50 
% от озеленената площ е с висока дървесна растителност.  

Смф2 светло-
керемидено 

площ 

60 1,2 30 Показателите от долния ред са за зони, тангиращи 
републиканската пътна мрежа, трансевропейските 
коридори и други пътища с активен транспортен трафик в 
околоградския район. 

Площите с жилищно предназначение не могат да 
надхвърлят 20 % от общата разгъната застроена площ 
(РЗП) за всеки УПИ. 

ГРУПА 
УСТРОЙСТВЕНИ 
ЗОНИ ЗА 
ОБЩЕСТВЕНО- 
ОБСЛУЖВАЩИ 
ДЕЙНОСТИ 

        Предназначени предимно за осигуряване на обекти за 
общественообслужващи дейности - образование, здра-
веопазване, социални грижи, култура, религия, 
административни и делови услуги, търговия и други видове 
дейности от третичния и четвъртичния сектор (финансово-
кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, 
информационно обслужване и други). Максимално 
допустимите параметри на застрояване за обекти на 
социалната инфраструктура са, както следва: 

О червено площ 

■ за училище - плътност на застрояване (П) до 40 %, 
коефициент на интензивност (К инт.} до 1,2; подземна 
плътност (П подз.) до 60 %; подземен Кинт. до 0,5 от 
надземния Кинт,; минимална озеленена площ 20 %; в 
централната градска част на София се допуска П подз. до 
80 %, а подземен Кинт. до 0,7 от надземния К инт., като в 
тях се включват подземните гаражи; 

■ за висше учебно заведение - П до 40 %, К инт. до 1,2, 
минимална озеленена площ 30 %; П подз. е до 1,5 от П - 
най-много 60 %, подземен К инт. = К инт., като в него не се 
включват подземните паркинги; 

■ за болница - П до 40 %, К инт. До 1,2, а минимална 
озеленена площ 30 %; П подз. до 1,5 от П, най-много 60 %, 
К подз. = К инт., като в него не се включват подземните 
паркинги; 

■ за заведение за социални грижи – П до 30%, Кинт. до 1,2, 
П подз. - 60%, подземен К инт. - 0,5 от К инт.; мин. 
озеленена площ 30 %. 

Не се допуска промяна на предназначението на терени на 
съществуващи учебни, детски и здравни заведения, освен 
за нуждите на социалното, здравното, образователното и 
културното обслужване. 

16 Зона за 
обществено- 
обслужващи 
дейности и 
озеленяване в 
градския район 

30 1,2 50   Предимно в градския район. Застроява се със сгради за 
обществено обслужване. Допуска се до 30 % от РЗП да 
бъде с жилищно предназначение, като партерните етажи 
задължително са с обществени функции. От озеленената 
площ мин. 50 % е с висока дървесна растителност, 

0з1 зелено с 
вертикално 

червено 
райе 

площ 

 
Общото устройствено планиране има за цел да създаде рамка за развитие на цялата община и да насочи 

инвеститорите към най-благоприятните точки за локализация на инициативи. Показаната за сравнение 

таблица доказва, че приетата логика за формиране на смесени обслужващи функционални зони е по-

скоро крачка към интегриран подход на планиране, тъй като голяма част от решенията са оставени в 

ръцете на собствениците. 

  

http://www.sofproect.com/


 
 
 
 
 

ДРАГАЛЕВЦИ – ПЕРИФЕРИЯТА КАТО ВРЪЗКА НА СОФИЯ С ВИТОША 
 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – ГРАД СОФИЯ | Б. ПЕТКОВ 50055 
 

30 

  ФИГ. 128-131. АНАЛИЗ НА ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА 

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА ПРАКТИКА 

Застроителен план – зона Пирин – Банско, арх. Уляна Малеева 

Директивен план за съхраняване на културно-историческото 

наследство в Берковица, арх. Красимира Василева 
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По този начин Столична община се легитимира като равноправен играч, който желае да изгражда 

социалната инфраструктура на конкурентен пазарен принцип, а не чрез резервирането на най-

благоприятните терени. 

Зоните „Смф“ и „Смф1“ на пръв поглед изглеждат като позволение за реализиране на свръхзастрояване, 

но в детайлно вглеждане личи, че те следват идеологията на целия план – развитие по комуникационни 

оси, а също така насочват инвеститорския интерес, към места, в които общината е вложила много в 

изграждането на техническата инфраструктура. Последното изменение в ОУП не е изцяло рестриктивно – 

намаляващо показателите, а с него се цели разтоварване на някой градски части и изява на други. 

В първата зона –  „Смф“, няма поставено ограничение за максимална височина и там водещ е 

коефициента на интензивност. Това предполага появата на смели и нетрадиционни архитектурни 

решения, които могат да се превърнат в емблема на Драгалевци, а защо не и на София. 

7) ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА И ЧУЖДЕСТРАННАТА ПРАКТИКА 
10 „Зона Пирин е тази, която 

осигурява връзката на Банско с планината. Така и ул. Пирин е гръбнак на историческата част на града и 

основното внимание при разработката на застроителния план пада върху нея. По тази улица са 

разположени редица паметници на културата, сред които уникалните, от национално значение църква 

„Св. Троица“ и къща-музей „Неофит Рилски“. 

Първата и основна задача бе да се издирят и установят елементите за връзка между архитектурните 

паметници и по-новите жилищни сгради, да се определят и начините за отстраняване или приглушаване 

на неприятната намеса от неподходящо проектиране и реализиране в тази среда сгради. Дял в тази 

негативна картина имат и действащата нова регулация, използваните за настилката материали, 

електрическите стълбове, третирането на оградите и други. Един неотменим неотменим за старинните 

бански улици елемент – напоителна вада, също неубедително застъпен. 

За да бъде улица Пирин носител на най-характерната за Банско атмосфера, градоустройственото 

предложение включва: частично връщане на старата регулация; проектирането на някой съществували 

напречни връзки и задънени улици да бъде в характера на съответната епоха; частично или напълно да се 

префасадират участващите в силуета сгради; подмяна на някой износени паянтови сгради; възвръщане на 

съществували обеми в градоустройствената тъкан на улицата; застрояване на някой нови петна в мащаба 

на традиционната застройка; подмяна на материалите както за сградите, така и за оградите и настилките; 

промени в ниската част – премахване на тротоари, оформяне на вадата.“ 

Тук аналогията с Драгалевци е много силна, въпреки че в нашия случай културно-историческа ценност 

представлява само църквата „Св. Троица“. Моята теза е свързана с възможността да се потърси изява на 

втора пешеходна (по ненатоварени улица) комуникационна ос север-юг, покрай река Драгалевска, 

която да довежда пътнико-потока от околовръстен път до площада и планината. 

                                                            
10 Константинова, арх. Анастасия, Главен редактор, Ангелина Петрова, Редактор, Обзорна информация на 
Националния институт за паметниците на културата, Комитет за култура, 1988 г., стр. 34 

 
Фиг. 154. Регулационен план на кв. „Драгалевци“ върху сателитна снимка, източници: www.google.bg и 
Столична община – район „Витоша“ 
 

http://www.google.bg/
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11 

Необходимостта от запазване и изявяване на съхраненото богато архитектурно минало, съсредоточено 

предимно в централната част на града, налага разработването на директиви за общественото ангажиране 

на културно-историческото наследство (КИН), които да бъдат изходен материал за бъдещи проекти 

решения. 

В плана исторически са проучени и обективно са доказани изискванията към фундаменталната и 

пространствена организация на градската среда, чийто елемент е и КИН, за издигане на идейно-

възпитателната, естетико-социалната и културно-просветната роля на наследството с разкриване на 

потенциалните му възможности и създаването на хармония между неговите елементи на съвременната 

градска структура. 

Изследването на пространственото развитие на Берковица и комплексната оценка на културно-

историческото наследство стъпват на исторически и функционален анализ. 

Директивите и препоръките за развитието и изграждането на структурата в централната градска част на 

Берковица са за конкретни градски пространства, които да се определят за специално проектиране – 

възстановяване на специфичната архитектура и емоционално-психологическа атмосфера около определен 

архитектурен паметник. На определени места се изисква приобщаване на новата архитектура към 

исторически създалия се облик на селището. 

Според автора, ако бъдат спазени препоръките на плана, културно-историческият и духовният потенциал 

на Берковица ще се превърне в пример за хармонично съжителство на културно-историческо наследство и 

съвременност, успоредно с изявена туристическа дейност и балнеолечение. 

Моето мнение е, че един такъв подход би бил ефективен за Драгалевци, защото в територията няма 

много съхранени паметници на културата, но едновременно с това тя изобилства от нематериално 

духовно наследство. 

Археологическите следи са представени от шест обекта12: 

1) Останки от тракийско селище – Връх „Кикиш“ в землището на Драгалевци 

2) Останки от антична постройка – Намира се в гробищата на квартала 

3) Градище – Югоизточно от квартала, известно под името „Калето“ 

4) Градище – Намира се на т.н. Зелен връх, близо до Драгалевци 

5) Надгробна могила – В местността „Могилата“, на север от Драгалевци 

6) Надгробна могила – На 500 м източно от Драгалевци 

                                                            
11 Константинова, арх. Анастасия, Главен редактор, Ангелина Петрова, Редактор, Обзорна информация на 
Националния институт за паметниците на културата, Комитет за култура, 1988 г., стр. 36-38 
12 По данни от ОП „Стара София“ 

Други паметници на културата в квартала са Къщата на акад. Николай Андреев Стоянов и Вилата на 

арх. Асен Михайловски на ул. „Проф. Александър Поплилов“. 

Тези обекти, както и спецификата на обкръжаващата среда обуславят изграждането на интегриран 

туристически маршрут, който да включва разглеждането на археологическо, природно и нематериално 

духовно наследство и който да води до Драгалевския манастир „Успение Богородично“ и 

посетителския информационен център на Природен парк „Витоша“. 

 

Ромфорд представлява малко градче в окръг Есекс, много близко до околовръстното шосе М25 на Лондон, 

което с течение на времето е било погълнато от Лондон. Има запазена търговска главна улица с 

ориентация север-юг, която завършва с площад и административни сгради – община, полиция и т.н. 

На юг главната улица завършва с ж.п.гара и автобусна гара на градския транспорт под нея. Цялото 

железопътно движение е проведено на второ ниво, като е много добре шумоизолирано и човек остава с 

впечатлението, че влака просто изчезва. Ж.п.гарата е част от националната железопътна мрежа и до 

центъра се стига за 10 минути. Тази удобна транспортна връзка прави Ромфорд едно предпочитано място 

за живеене. Градчето е известно с нощния си живот, многото заведения, ресторанти, дискотеки. 

Главната улица е пресечена с друга, почти напълно покрита, която води до мол Brewery, обграден с още 

няколко супермаркета на изток и един внушителен атриум с няколко етажа малки магазини на запад. 

Жилищната група The Axis представлява система от високи жилищни сгради, около вътрешно озеленено 

пространство. Намира се северозападно от центъра, като има топла връзка с търговския атриум и по този 

начин с целия център. Под емблематичната елипсовидна сграда в план е разположен супермаркет ASDA. 

Разгледаният пример показва как може да бъде организирана средата на оформящия се нов 

обслужващ център по бул. „Черни връх“. 
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Фиг. 155-160. Сграда Maxim Tower в Жилищна група The Axis, Ромфорд, Лондон, източник: 
www.barratthomes.co.uk 
 

8) УСПЕШНИ / НЕУСПЕШНИ ЖИЛИЩНИ ГРУПИ В ДРАГАЛЕВЦИ 

 

„Местоположение: За тези, които държат на лукса и всички екстри в еднофамилното жилище, Орхидея се 

намира в кв. Драгалевци и е разположена недалеч от шосето Симеоново-Драгалевци и околовръстен път. 

Това е едно прекрасно място за вашия дом, разположено в полите на Витоша. Екологично чистия въздух, 

заобикалящата зеленина, тишината и спокойствието допринасят за комфорта ви, далеч от динамичния 

забързан свят на столицата. Мястото е привлекателно с примамливия изглед към планината на Юг и 

панорамната гледка към София на Север. 

Жилищна сграда Орхидея е близо до природата и в същото време на броени минути от центъра на София. 

Архитектурна Концепция: Характерно е, че архитектите са намерили сливане на къщите от Селище на 

цветята с терена и околната зеленина, хармония между средата за живеене и природата. Къщите са на два 

етажа, в парцели със самостоятелен двор от около 1 декар. Достъпът до къщите е от вътрешна улица, под 

която е разположена цялостната инфраструктура на селището. Предвиден е единичен или двоен гараж. 

Къщите са изпълнени по индивидуални и оригинални проекти. За строителството са използвани 

качествени сертифицирани материали, отговарящи на последните европейски норми и гарантиращи 

топлотехническа ефективност и здравословно обитаване. Външните стени са зидани от керамични тухли и 

с допълнителна топлоизолация от експандиран пенополистирол. Покривите са скатни, с дървена 

конструкция и покрити с керемиди. Сградата е с монолитна стоманобетонова конструкция, изчислена по 

завишените (от м. януари, 2005г.) изисквания за натоварване и земетръс. 

Охрана: Достъпът до къщите е контролиран, на входа има жива охрана. Допълнителни инсталации като 

СОТ, видео наблюдение и други се изпълняват по отделен проект при желание на собственика.  

Отопление: За отоплението на къщите са предвидени самостоятелни котелни помещения, осигуряващи 

отопление на газ или алтернативно гориво (пелетни котли).“ Източник: www.helitransjsco.com 

Прави впечатление, че целия комплекс не е ограден с „плътни дувари“, нито пък обслужващите улици 

затворени с бариери. Естествено те са изградени от инвеститора (и в последствие дарени на Столична 

община), заедно с цялата друга обслужваща техническа инфраструктура. 

http://www.barratthomes.co.uk/
http://www.helitransjsco.com/
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Фиг. 161-166. Жилищна сграда Орхидея, източник: www.helitransjsco.com 
(горе и в лява колона) 

Фиг. 167. Извадка от действащ регулационен план М 1 : 1 000, нанесен върху аерофото-ортоснимка, 
летене м. март 2008 г., източник: www.gis-sofia.bg и Столична община – район „Витоша“ 

http://www.helitransjsco.com/
http://www.gis-sofia.bg/
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Фиг. 168-195. Селище на цветята, източник: www.helitransjsco.com 
(горе и в лява колона) 
 
 

 

„Проект Ботаническа градина е новоизграждащо се селище с ограничен достъп, разположено в полите на 

Витоша, между Бояна и Драгалевци. Ново и чисто място за хора обичащи лукса и модерния начин на 

живот близо до природата и с чудесен изглед към планината и столицата. 

Проектът се състои от две двуетажни жилищни сгради Еделвайс и Здравец. Между двете сгради се 

предвиждат декоративни, богато озеленени площи и детска площадка със занимателни уреди за игра на 

децата. Цялостния проект се слива напълно със заобикалящата природа. 

Сградите са проектирани със сутерен, два етажа и пентхаус. Във всяка сграда има 8 жилища със складови 

помещения и подземни гаражи. За фасадите са използвани съвременни материали, допринасящи за 

климатичния комфорт и модерния вид на сградите и комплекса като цяло.“ Източник: 

www.helitransjsco.com 

В този проект инвеститорът е успял да постигне качествена среда за обитаване, въпреки че е предпочел 

жилищния блок (ако въобще може да се нарече така двуетажна жилищна сграда за колективно 

обитаване с общо осем апартамента) като форма, пред редовите къщи. 

http://www.helitransjsco.com/
http://www.helitransjsco.com/
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Фиг. 196-205. Сгради Еделвайс и Здравец, Ботаническа градина, източник: www.helitransjsco.com 
(в лява колона) 
Фиг. 206-209. Разпределения на сграда Еделвайс (тези на Здравец са аналогични), източник: 
www.helitransjsco.com 
(горе и в ляво) 

http://www.helitransjsco.com/
http://www.helitransjsco.com/
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Фиг. 210-214. Третата сграда на „ХЕЛИТРАНС СТРОЙ“ АД в Ботаническа градина (в съседство на 
Еделвайс и Здравец), източник: www.helitransjsco.com 
 
След успеха на първите две сгради инвеститорът започна строителство на нов жилищен блок в същия 

стил в съседство. 

 

„Престижния затворен комплекс „Водолей” разполага с широк набор от екстри и удобства. Сградите се 

открояват с красива и изчистена архитектура и са ситуирани, така че да се разкрива изглед към планината, 

града и към просторен зелен двор с алеи за разходка, открит плувен басейн и детска площадка. На 

партерните етажи на сградите са предвидени различни магазини. Има денонощна охрана, която 

поддържа реда и спокойствието в комплекса. 

Комплекс „Водолей 2” е един от новите и модерни жилищни комплекси от затворен тип, изградени от 

реномираната строителна компания „Веста Билд”. Съчетаваща дизайнерско, архитектурно и строително 

бюро, компанията има зад гърба си богат опит в изграждането на подобен тип сгради. В общ двор са 

разположени пет жилищни блокчета с дизайн, който впечатлява и създава усещане за хармония с 

околната среда. В центъра на комплекса има басейн с места за отдих, което е най-атрактивната част в 

комплекса. Всяка сграда разполага с асансьор, луксозни общи части и е разположена така, че да осигурява 

приятни гледки във всички посоки.“ Източник: www.luximoti.bg  

Сградите и в двата комплекса затварят вътрешен двор, който осигурява спокойствие за обитателите, но 

едновременно с това обслужващите обекти в партерните етажи са обърнати към улицата и са 

общодостъпни. 

 

Комплекс „Мирамонте” се намира в един от най-елитните и бързо развиващи се квартали в София- 

„Драгалевци”. Този район е притегателен център както за инвестиции, така и за живеене, защото предлага 

спокойствие и уют сред красива природа и възхитителни гледки към планина Витоша. Същевременно 

достъпът до центъра на столицата е бърз и лесен и се осъществява по булевард „Черни връх” и 

Околовръстния път. 

Комплексът има отлично разпределение на вътрешното пространство, като на разположение на 

живеещите са- озеленени площи, места за отдих и разходка, гаражи, паркоместа за гостите на комплекса, 

барбекю, денонощна охрана и контролиран достъп.“ Източник: www.luximoti.bg 

От снимките (Фиг. 226-238 на стр. 41) се вижда, че сигурността се осигурява без огради, заграждения и 

бариери, като комплекса разчита на отдалечеността си и откритите пространства на Парк „Ботаническа 

градина“. 

 

„Residencia Botanica е разположена в непосредствена близост до ботаническата градина в един от най-

престижните квартали на София - кв.Бояна. Тя предлага несравним уют и престиж на своите обитатели 

сред многообразие от цветя и дървесни видове.Комплексът разполага с добре поддържани градини, 

обособени  места за отдих и почивка, детски площадки и екзотични фонтани край павираните алеи. 

Осигурен е контрол на достъпа чрез видеонаблюдение, охрана и СОТ. Residencia Botanica се състои от две 

части - жилищна и обслужваща зона. Жилищната е представена от четири сгради на три или четири етажа 

със собствени подземни и надземни гаражи. Обслужващата зона включва фитнес център, закрит плувен 

басейн, СПА център, козметичен и фризьорски салон, супермаркет и детска градина. 

Комплексът разполага с 213 апартамента, всеки от който дава усещането за сигурност, хармония и баланс 

между елегантния и изискания лукс. Проектирани са разнообразни по разпределение и 

квадратура  апартаменти, мезонети и ателиета между 50-200 кв.м., като се предлага избор в степента на 

завършеност и оборудване на жилищата.“ Източник: www.residenciabotanica.com  

Прави впечатление, че инвеститорите рекламират комплекса си, като част от Бояна, но Ботаническа 

градина е в Драгалевци. На това място се разкриват прекрасни гледки към Витоша и цяла София. 

 

http://www.helitransjsco.com/
http://www.luximoti.bg/
http://www.luximoti.bg/
http://www.residenciabotanica.com/
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PANORAMA RESIDENCE е разположен в центъра на квартал Драгалевци , между ул. „Папрат” и 

ул. „Глухарче”. Състои се от две самостоятелни сгради на 4 етажа съответно с 12 и 14 апартамента. Всяка 

сграда е с подземен паркинг съответно с 13 и 14 паркоместа. Осигурени са видеонаблюдение, контрол на 

достъпа и асансьор до горните нива. Комплексът съдържа още фитнес зала, басейн, магазини и 

сладкарница. Апартаментите са с прекрасен панорамен изглед към София или Витоша. Парцелът е богато 

озеленен и има много добра комуникация - улица „Папрат” е директно продължение на бул. „Черни връх” 

и свързва Драгалевци със Симеоново. Мястото е на 5 минути път с автомобил от НДК. Сградите са с 

луксозно строително изпълнение, използвани са съвременни и трайни материали. Предвидена е 

газификация. Магазините са с лице и отделен вход откъм ул. „Папрат”. 

Сградите съдържат жилища и ателиета между 58 кв.м и 78 кв.м с асансьори и портиер. Има директна 

връзка на асансьорите с подземния паркинг. Предвиден е отделен вход от търговските обекти. Общите 

части на входа са напълно завършени с качествени материали. Жилищата и ателиетата са газифицирани. 

Има възможност за обединяване на съседни апартаменти. 

В сградата се предлагат два търговски обекта - 376 кв.м и 54 кв.м, разположени с лице откъм ул. „Папрат”, 

с възможност за обединяване. По-големият е със склад 75 кв.м в сутерена и е подходящ за магазин за 

хранителни стоки или ресторант. Във вътрешното пространство на комплекса има кафе-сладкарница 87 

кв.м и две помещения по 51 кв.м, подходящи за кабинети или офиси. Всички са със самостоятелен вход. 

Развлечения: За комфорта на обитателите на комплекса е предвидено изграждането на самостоятелен 

луксозен спортен център, съдържащ фитнес зала със съблекални, сауна и басейн.  

Гаражи: Две гаражни клетки, с две и съответно четири паркоместа са разположени в подземния паркинг 

на сграда "Б". За удобство на собствениците е предвиден директен достъп до асансьора на сградата.  

Паркоместа: В сутеренните нива на сграда "А" и сграда"Б" са разположени подземните паркинги със 

съответно тринадесет и десет паркоместа. За удобство на собствениците е предвиден директен достъп до 

асансьора на сградата.“ Източник: www.homeforyou.bg  

 

 

„Комплекс “Аристократ” се намира във вилна зона „Симеоново – Драгалевци – ІІ част” с бърз достъп до 

центъра на София. Върху площ от 15 000 кв.м. са разположени 8 еднофамилни и 8 двуфамилни къщи с 

двор, като най-малката е с площ от 253 кв.м., а най-голямата – 462 кв.м. Изграден е по проект на 

Архитектурно студио „Веко Консулт”. 

Комплексът предлага великолепна възможност за живеене в комфортен нов дом в съчетание със свеж 

планински въздух и прекрасна гледка към столицата. Осигурена е 24-часова охрана, условия за спорт и 

релаксация, тенис корт, детска площадка. В близост се намират голям Търговски център, фитнес и басейн. 

Разполага със собствен комплексен трансформаторен пост и модерна пречиствателна станция. 

Околна среда 

Тротоари – оформяне на тротоарите с бетонови плочи и тревни площи. 

Ограда на селището – бетонна основа до 1 м, облицована с изкуствен камък, плътна метална ограда. 

Ограда между къщите – метална ограда, до 0.5 м. 

Улици 

Вътрешни улици – асфалт, фонтан, осветление. 

Външни улици – достъп до селището по асфалтен път, осветление.“ 

Източник: www.progressbg.eu 

Търговският успех на изградените жилищни комплекси и отделни сгради говори сам по себе си дали 

района е предпочитано място за целогодишно обитаване или отдих. 

В територията не се предвижда изграждането на мегапроекти като тези в Симеоново – „Резиденшъл парк“  

и „Симеоново ривър парк“, а и за подобни няма свободни големи терени. 

ii. ТРУД 

В Драгалевци няма промишлени предприятия и ако въобще може да се говори за селско стопанство – то 

със сигурност няма икономическо значение. 

Територията предлага само работни места в третичния сектор – в сферата на услугите, търговията на едро 

(складове по околовръстен път) и дребно (магазини за хранителни и битови стоки) и заведенията за 

обществено хранене. 

Не бива да пренебрегваме и строителството – Драгалевци е една от най-динамично развиващите се части 

на Столицата, като смея да твърдя, че кризата почти не се отрази на отрасъла, но повечето заети в тази 

дейност, не са местни. 

С изготвянето на реалистична структура на заетостта на живущите в района, едва ли някой може да се 

наеме, тъй като голяма част от тях не са регистрирани, дори като временно пребиваващи, а в последно 

време се оказа, че притежават домовете си, чрез собствените си фирми, но едно е сигурно – 

новозаселилите се са заможни и най-вероятно упражняват добре платени професии или са заети в 

четвъртичния сектор – мениджмънта. 

Това изкривяване в статистиката възпрепятства изграждането на публичната социална инфраструктура, 

тъй като бюджета в Столична община се разпределя на базата на жители. 

От друга страна кварталът се посещава от много софиянци, което обуславя разгръщането на широка 

палитра от обслужващи търговски обекти и заведения за хранене – предполаганата консумация е по-

голяма от тази, която се генерира само от жителите на Драгалевци. 

http://www.homeforyou.bg/
http://www.progressbg.eu/
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ФИГ. 248-257. PANORAMA RESIDENCE 

ФИГ. 258-271. КОМПЛЕКС АРИСТОКРАТ 
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Фиг. 272. Население на Столична община – район „Витоша“ и разпределението му по квартали 
Фиг. 273. Полово-възрастово разпределение 
 

 
 
Фиг. 274. Заведения за хранене и развлечения в район „Витоша“, източник (за Фиг. 262-264): ПРОФИЛ НА 
РАЙОН „ВИТОША“, www.info-sofia.bg/images/rayoni/17.pdf 
 

iii. ОТДИХ И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

Зелената система на Драгалевци се състои от парк Ботаническа градина и санитарно-хигиенните пояси, 

определени около шестте реки, които протичат от Витоша към София. На места се срещат малки парцели и 

ивици, успоредни на уличната мрежа за преодоляване на денивелацията, които са предназначени 

(отредени) за озеленяване, но по принцип в тях не е възможно да се реализира застрояване. 

В квартала има и няколко богато озеленени площада. В регулационния план на кв. „Драгалевци“ са 

одобрени много широки улични профили по главните артерии, които сега са пешеходни зони. 

В северната част има построен стадион с малко и голямо футболно игрище и тенис кортове, който е в 

процес на реконструкция и скоро ще отвори врати с обновен вид. По своята същност комплекс Царско 

село е спортно-рекреационна база, но най-големи възможности за отдих и туризъм дава самия Природен 

парк „Витоша“.  

1) ЗА (БЕЗ)ВЪЗВРАТНО ИЗГУБЕНИТЕ ЗЕЛЕНИ ПОЯСИ 

Както вече стана ясно още от 50-те години на XX век зелените клинове от Витоша са прекъснати, с 

изключение на един – Ботаническа градина продължава през ул. „Боянска“ в Национален киноцентър. 

Да, разказите за „разхождащи се сърнички“ в Борисовата градина са останали в миналото – още със 

строителството на околовръстен път се поставя преграда. 

Драгалевци е един от най-зелените райони на Столицата, като Общия устройствен план и заложените в 

него изискуеми свободни площи и минимален процент висока дървесна растителност са гаранция, че това 

ще продължи да е така и в бъдеще. 

2) НОВИ ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА И НАПРАВЛЕНИЯ 

И шестте реки имат улици по двата си бряга, които не са натоварени, тъй като са стръмни, а 

едновременно с това са и най-прекия път, т.е. идеални за разходка. Единственото, което трябва да се 

направи е те да бъдат благоустроени с места за почивка (пейки, беседки), кошчета за отпадъци, а защо не 

и с улично осветление. Може да се помисли за разполагане и на търговски обекти. 

Най-живописната улица „Крайречна“ по река „Драгалевска“ свързва оформящия се нов център в 

северната част с входа на парка, през главния площад. 

3) ПОДХОДИ И КОНТАКТНА ТЕРИТОРИЯ КЪМ ПРИРОДЕН ПАРК 

„ВИТОША“ 

Основният подход към Природен парк „Витоша“ и Драгалевския манастир „Успение Богородично“ е по 

ул. „Акад. Сандърс“. 

С Общия устройствен план са определени буферни зони при границите с парковата територия с тройно 

по-ниска плътност и десеторно по-нисък коефициент на интензивност на застрояване от параметрите за 

квартала, с цел по-слабо натоварване на средата, плавен преход и защита на биологичното 

многообразие. 

На повечето места в Драгалевци границата на парка е обходена с улици. За това няма и случаи, в които 

хората да си увеличават дворовете „по собствена инициатива“, за сметка на планината. 

http://www.info-sofia.bg/images/rayoni/17.pdf
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Фиг. 275. Подход към Природен парк „Витоша“: действащ Подробен устройствен план – план за 
регулация на в.з. „Драгалевци-лифта под плажа“, нанесен върху кадастрална основа в по-голям обхват, 
източник: „Географска Информационна Система – София“ ЕООД, www.gis-sofia.bg и Столична община – 
район „Витоша“ 

iv. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ И ОБСЛУЖВАНЕ 

Техническата инфраструктура в Драгалевци е в процес на реконструкция – подмяна на водопроводната 

мрежа, изготвяне на проекти за канализация за битови и дъждовни води. В инвестиционната програма на 

Столична община има залегнали средства за строителство на нови улици, като приоритет имат 

натоварените „черни“ пътища, заварени при промените от 1989 г. 

Изграждането на достъпа и захранването на новите жилищни сгради и комплекси обикновено се 

осигурява от инвеститорите им. При тях отпадните води са решени с локални пречиствателни съоръжения, 

които разбира се могат да продължат да функционират и след реализирането на канализация. 

1) СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ДРАГАЛЕВЦИ И НЕОБХОДИМО ЛИ 

Е РЕЗЕРВИРАНЕТО НА ТЕРЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО 

ФИНАНСИРАНЕ 

Несъмнено социалната инфраструктура има огромно значение за устойчивото развитие и 

безконфликтното функциониране на една територия, като по правило ефектите от нея няма как да бъдат 

отнесени към вложените финансови средства. Държавата и в частност общината носи отговорност за 

изграждането к, тъй като не всички обекти могат да се реализират на чисто пазарен принцип. 

 

  

Фиг. 276-278. Територии с обществено отреждане: извадка от действащи Подробни устройствени 
планове – план за регулация на кв. „Драгалевци“, в.з. „Киноцентър-II част“ и в.з. „Драгалевци-лифта 
под плажа“ (всичките показани терени са в една компактна зона с радиус 150 м, започваща от главния 
площад на Драгалевци и водеща до подхода към Природен парк „Витоша“), източник: „Географска 
Информационна Система – София“ ЕООД, www.gis-sofia.bg и Столична община – район „Витоша“ 

http://www.gis-sofia.bg/
http://www.gis-sofia.bg/
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Всичките шестнадесет местности на Драгалевци са имали такъв процент (10-15 %) терени с обществено 

отреждане в Подробните устройствени планове – за регулация и застрояване (без двете изцяло нови – 

м. „Кръстова вада-Обслужващи обекти на Околовръстен път“ и м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново-Обслужващи 

обекти на Околовръстен път“), като общо-взето от тях са останали само показаните, като се вижда, че и те 

са леко „захапани“ от частични изменения. Около тях също витаят проблеми, тъй като са минали повече 

от десет години от одобряването на плановете или от извършено отчуждаване за държавни или общински 

нужди и в този смисъл две групи бивши собственици могат да предявят права – на които земята им е 

влязла в ТКЗС (или отнета по Закона за едрата градска собственост) или тези, на които им е платено 

обезщетение (не пречи да се застъпват, вторите да са купили земя от ТКЗС), т.е. ако в тези имоти не се 

случи нещо – най-вероятно и те „ще си отидат“ безвъзвратно. 

В новите пазарни условия 10-15 % резерв в Подробен устройствен план за публична социална 

инфраструктура (тук включвам главно сгради на образованието, културата и здравната помощ) звучат 

много. Терените за спорт и отдих трябва да се търсят в по-голям мащаб и такива в Драгалевци има – парк 

Ботаническа градина, стадиона на клуб „Левски-Драгалевци“, комплекс „Царско село“, като първият се 

стопанисва от Българска Академия на Науките, вторият се развива като публично-частно партньорство, а 

последният обект си е чисто инвестиционен проект върху частна земя. Търговската инфраструктура не 

следва да подлежи на планиране, а само на контрол. Изключвам временните търговски обекти – те се 

планират като приход на общината, в конкуренция с частните инвеститори, т.е. с тях борбата е не за 

удовлетворяване на обществена нужда, а за печелене на клиенти. Колкото и да е странно в последно 

време практиката показва, че в Столицата и сградите на религията се реализират изцяло на пазарен 

принцип – без субсидирано участие на общината (пример: параклис „Илина Църква“ в кв. „Драгалевци-

разширение-север“). 

Столична община е разполагала с много по-голям резерв от земя, като една част от него го е загубила 

(нереализирани творчески бази, научен комплекс и колеж) по обективни причини, а друга е реализирала – 

получила е финансови приходи за него, които са похарчени за различни неотложни нужди. Логично е, 

когато земята в района е скъпа, обекти които не е задължително да са в Драгалевци, да бъдат планирани 

на друго място. 

От друга страна не е етично с механизмите на чл. 16 от ЗУТ да се търсят нови резерви – необходимо ли е 

например училище при около 200 къщи във влажните зони – законовият текст е категоричен: „техническа 

и социална инфраструктура, обслужваща само обхвата на разработката“. И въобще възможно ли е да се 

построи ново учебно заведение при общо около 5 500 жители за целия квартал, но това не означава 

просто общината да се откаже от показаните във Фиг. 276-278. терени – може да се мисли за младежки 

дом, спортни обекти, (дори частно) училище или детска градина, които да приемат деца от целия град 

(например специализирани – за приложни изкуства, занаяти), а защо не всичко това да бъде събрано в 

няколко мултифункционални сгради на база публично частно партньорство. 

В Драгалевци липсват сгради на културата (освен читалището) – галерия, която може да се комбинира с 

кафене, театър и кино-салон в едно и т.н. Трябва ли всичко да се случва само в центъра на София? 

За подобни обекти може да се приложи и още една идея – двете промени в проекта на Южна дъга на 

Софийски околовръстен път и пътен възел „Драгалевци“ се отразиха на регулационните планове и на 

собствениците им се придава земя като сметки по регулация, от която те могат и да се откажат 

(изменение на ПУП по имотни граници), т.е. за тях тя няма точно пазарната стойност, но общината може да 

поиска площи в планираните многофункционални сгради, вместо да преговаря за „левчета и стотинки“. 

Всеки инвеститор би се зарадвал да си вдигне имиджа с галерия за изящно изкуство (например) в 

комплекса си, като естествено това може да се случи само, чрез субсидиране по някаква схема. 

2) ИНТЕГРАЦИЯ НА ПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ, ПЛОЩАДНИ 

ПРОСТРАНСТВА, МЕМОРИАЛЕН И ХУДОЖЕСТВЕН СИНТЕЗ И ОБСЛУЖВАЩИ 

ОБЕКТИ 

Системата от пешеходни маршрути, площадни пространства и обекти на мемориалния и художествен 

синтез още в миналото, с приемането на първите регулационни и застроителни планове от 50-те години на 

миналия век, са интегрирани в обща добре функционираща схема, като одобрените от Главния архитект 

на Столична община временни търговски обекти се вписват много добре в нея. Тук трябва да отбележим, 

че локализацията на последните не е възложена на проектантско бюро, каквато е практиката, а е 

разработена лично от Главния архитект на СО – Район „Витоша“, арх. Данка Василева в колектив с нейните 

подчинени експерти и специалисти. Кой друг, ако не общинските служители, познава по-добре 

територията на района. Още повече – това са терени, които се конкурират с предлаганите частни такива 

(аз мога да си дам част от двора за временен обект), но трябва да отговарят на специфични естетико-

функционални изисквания. Доказателство, че подбраните местоположения и видове временни обекти е 

подходящо (освен, че изглеждат добре на схема), е факта че повечето са наети и няма постъпили 

негативни сигнали от функционирането им, т.е. те се вписват безконфликтно в средата. 

По отношение на публичните пространства имам само една препоръка – да се помисли за изява на 

подхода към Природен парк „Витоша“ (голямото бяло петно в югоизточната част на Фиг. 275 на стр. 45) 

като в следващите разгледани примери давам насоки с естетически и функционални решения на открити 

публични пространства. 

На площадът при улиците „Папрат“ и „Карнобатски проход“ (показан и на Фиг. 282) му предстои мащабна 

реконструкция, тъй като за него съгласно Интегрирания транспортно-комуникационен план на Столична 

община е одобрен проект за ново кръгово движение. Тук на практика е срещата на двете основни 

направления – север-юг, от София към Витоша и изток-запад, от Симеоново към Бояна. На северозапад от 

площада се изгражда нов хотел с ресторант, кафене и открит басейн, като неговият инвеститор едва ли ще 

остави подходът към сградата му да е „една поляна“. В източната част, до демонстрационния център на 

СОФИЯ ГАЗ е разположена детска площадка с места за почивка и за възрастните (Фиг. 285-286). 

Фиг. 279-284. Обща и локални схеми за поставяне на преместваеми обекти за търговски и обслужващи 
дейности – павилиони на територията на кв. Драгалевци, СО – Район „Витоша“, на основание чл. 56, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ, предоставени от Главния архитект на СО – Район „Витоша“, арх. Данка Василева 
(на следващите три страници) 
→ 
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Фиг. 285-286. Поглед на запад по ул. „Карнобатски проход“ от ул. „Папрат“, снимки личен архив 
 

3) ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА И ЧУЖДЕСТРАННАТА ПРАКТИКА 

 

Арх. Ричард Ингланд е роден през 1937 г. в Малта и завършва образованието си по архитектура и 

строително инженерство през 1961 г. в местния университет. От 1978 г. е член на Института по 

професионален дизайн, Лондон. През 1985 г. е избран за почетен професор в Университета на Буенос 

Айрес, Аржентина, а през 1986 г. се присъединява към колегията в Университета на Бат, Великобритания. 

В свое интервю на въпрос, свързан с контекста, архитектурните подходи и значението им за осмислянето 

на традициите, той отговаря (свободен превод от автора): 

„Контекстът е мястото. Мястото е парче земя, определено с неговите граници и ограниченията, 

произтичащи от тях. Мястото е хълма, долината, скалата, пътя, участъка, района. Мястото е климат, 

слънце, дъжд, вятър, светлина и тен попадащ в него. Мястото е сбор от съставляващите го материални и 

духовни субстанции. Мястото е традиция, история, настояще и бъдеще. Пълната цялост на конкретния 

участък – видима и невидима, неговото присъстващо отсъствие и отсъстващо присъствие. Неговите 

физически данни и неговата памет. Мястото е култура, идентичност, история и легенда. Топография и 

география. Имотът е пространство, което дефинира място. Имотът е място.“ 

В показаните примери от творчеството на арх. Ричард Ингланд личи специално отношение към 

публичните пространства и едно своеобразно отваряне на сградите към екстериора, или с две думи – 

изказаните съждения от него, преоткрити в архитектурни форми. 

Ако подобни похвати бъдат приложени от проектантите на сградите в смесената функционална зона, 

пространството може да се възприема и да функционира като един обем, въпреки просичането му от 

транспортна артерия (бул. „Черни връх“) и дребната имотна структура, т.е. възможно е да се осигури 

плавен преход от сграда в сграда, подобно на центъра на предградието Ромфорд в Лондон (фиг. 132-153. 

на стр. 31). 

Макар и правен в друго време и със съвсем различни цели, паметникът е добър пример за 

благоустрояване на природен ландшафт, с цел постигане на функционална среда за отдих и рекреация и 

може да послужи като източник на идеи за оформянето на подхода към Природен парк „Витоша“ 

(Фиг. 275 на стр. 45). 

 

Разгледаният пример показва реконструкция на покрит пазар (градски хали) и умелото вклиняване на 

културни дейности сред търговските площи – едно съжителство, което може да носи ползи и на двете 

функции. 

 

Смело архитектурно решение, което още през далечната 1974 г. залага на просторни многофункционални 

пространства, позволяващи замяната на една дейност със друга. 

 

По-голямата част от архитектурните постижения са в резултат на мащабни конкурси и обществено 

финансиране, но какво пречи на общината да реализира собствен магазин, който да отдава под наем, в 

някой от вилните зони. Той може да се превърне в емблема на квартала, но да носи и доходи: веднъж на 

собственика си и втори път на този, който го стопанисва. 

Възниква въпросът дали такава инициатива би била ефективна и защо до сега предприемачите не са 

посегнали към терените с отреждане „за магазин и озеленяване“ – ами много просто, инвестицията за 

придобиване на земята е изключително висока, спрямо очакваните приходи, докато общината притежава 

по документи тези парцели, които към момента са „полянки“ без икономически смисъл.  
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  ФИГ. 282-304. АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ 
(ИЗТОЧНИК: СБОРНИК „АРХИТЕКТУРА И ОБЩЕСТВО (6)”, 1987) 

Публичните пространства в архитектурата на Ричард 

Ингланд (Малта) 

Паметник в гр. Мостар, арх. Б. Богданович – идея за 

монументални площади 
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ФИГ. 305-317. НОВА ТРАКТОВКА НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР 

Културно-търговски център „Форум”, Братислава, 

арх. В. Цвенгрошова и арх. В. Дроппа 
Културен дом в Шарошпатоке, Унгария, арх. И. Маковец 



 
 
 
 
 

ДРАГАЛЕВЦИ – ПЕРИФЕРИЯТА КАТО ВРЪЗКА НА СОФИЯ С ВИТОША 
 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – ГРАД СОФИЯ | Б. ПЕТКОВ 50055 
 

53 

  

ФИГ. 318-326. ЧОВЕШКА АРХИТЕКТУРА ЗА СУПЕРМАРКЕТА 

Универсален магазин в Смоквица, Далмация, 

арх. М. Пекотич 
Магазин „Конзумекс”, Буда, Унгария,  арх. Я. Корис 
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ФИГ. 327-339. ИДЕИ ЗА РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ДРАГАЛЕВЦИ 

Театър на въжето, Бърно, арх. В. Краличек Творческа база на скулптури, Тбилиси,  арх.  В. Давитая 
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ФИГ. 340-356. ПРИМЕРИ ОТ ГЕРМАНИЯ 
(ИЗТОЧНИК: WWW.DBZ.DE) 

Kunst der Fuge, Neubau der Sparkasse in Ulm, Stephan 

Braunfels Architekten, Berlin 

Archaische Badelandschaft, Hallen- und Seebad in 

Kaltern/I, thenextENTERprisearchitects, Wien/A 

http://www.dbz.de/
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Показаният пример показва, че един склад на едро, какъвто по своята същност представлява 

крайградският супермаркет, може да изглежда добре. 

 

Интересното в Театъра на въжето в Бърно е не толкова съчетанието на функция и форма, колкото 

развитието на сградата в труден терен и в парцел с неправилна форма, каквито са повечето останали 

свободни в Драгалевци. 

 

Архитектурното решение в Тбилиси показва как една сграда може да осигурява уединение на творците и 

едновременно с това да е отворена за посетители, които да се наслаждават на скулптурите или да 

предлага пространство за провеждане на хоби-курсове по грънчарство, например. 

 

Показаната сграда е добър пример за безконфликтно съжителство на банков клон с неговата 

администрация и мултифункционална зала, която може да се ползва, както за конференции, така и за 

прожекции и представления. 

 

Представеното решение е идея за реализиране на полу- открито/закрит градски плаж в подножието на 

планината, който може да се ползва целогодишно. 

 

Умишлено тук не давам примери от българската архитектурно-градостроителна практика, защото си 

мисля, че вече разгледаните висококатегорийни жилищни комплекси в Драгалевци показват умела 

трактовка на публичните пространства. 

E. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО 
В тази част от дипломната работа желая да Ви представя изводите от няколко емпирични 

социологически изследвания, проведени в квартала, които да обобщя и с моите наблюдения върху 

живота и проблемите на обитателите на Драгалевци. 

i. ПРОМЕНИТЕ – НОВАТА РЕАЛНОСТ ЗА МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ И 

НОВОЗАСЕЛИЛИТЕ СЕ 

Бурното развитие след 1989 г. и промените в политическата система и социално-икономическите 

отношения са оставили своя белег. Ще започна разказа през очите на тези, които „продават“ квартала – 

брокерите на недвижими имоти: 

„Според брокерите един от най-важните начини да се изтъкне „класата” или „статуса” е именно чрез 

притежаването на имот. Чрез покупката или построяването на жилището на определено място можем да 

покажем на другите социалното ни положение. Разбирането и интерпретация за атрибутите на статуса е 

твърде локален. 

„Имай предвид, че съм виждал американец, водил съм американец в Драгалевци, който ми каза същото 

(пауза) който каза абсолютно същото, каза: „Аз не виждам каква ми е разликата с Факултета”, е 

това каза, в смисъл каза: „Аз мога да имам същата къща, същото мога да си направя, на същото 

разстояние съм от София, и така нататъка.” Това е човек, който по никакъв начин не е обременен със 

никакви наши разибарния, той изобщо не е чувал какво е Факултета, ама никога. Просто ми каза 

мнението си, при все че нито знае какво е Драгалевци, нито знае какво е Факултета. ??? Казвам го 

точно за да оцениш, че той е много надценен, многократно надценен, именно защото се води 

Драгалевци, еди кво си...” 

Ако трябва да характеризираме жителите на квартала те са главно по- заможни хора, това е 

задължително, защото цените на имотите там обикновено успяват да изключват голяма част от 

населението, като по този начин всъщност имотите са запазени за платежоспособните граждани. От една 

страна, това са собствениците на земите там, а от друга- купувачи. И двете страни разполагат със 

значителни финансови ресурси, но под съмнение остава тяхната интелигентност. Брокерите критикуват 

част от жителите, че се подвеждат единствено от името квартала, а не си дават сметка за дефицитите на 

инфраструктурата. 

Географското предразположение е имало участие в конструирането на образа на квартала като престижен 

и желан. Най-вероятно е природните особености на местността да са дали първоначален тласък на 

интереса през годините, но за съжаление това не е довело на инфраструктурни промени, а са останали 

единствено първоначалните локални характеристики. Те обаче са се оказали недостатъчни в борбата с 

рационализиращия се пазар, тъй като името все по-слабо успява да удържа авторитета на Драгалевци, 

което води и до западането на квартала като високо привлекателно място за най-богатите и авторитетни 

граждани. 

Гледната точка на брокерите може да бъде приета като меродавна в голяма степен, но по-важното е, че 

тази гледна точка е и перформативна. Вярна или не, тя е 

http://www.dbz.de/
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част от квартала и участва в неговото създаване като такова. Със своите съвети или просто като начин на 

работа те успяват да разпространят влиянието на своите критерии за добро и лошо на пазара на имоти.“ 

ЗДРАВКОВ,  СВЕТЛОМИР, „КВАРТАЛ ДРАГАЛЕВЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БРОКЕРИТЕ“, Курсова работа по 

дисциплината "Социология на социалните неравенства", Ръководител: гл. ас. д-р Светла Маринова, 

ГОДИШНИК НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ В СУ 

КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, Том 5, 2008-2009 

1) ОФОРМЯНЕ НА СОЦИОТЕХНИЧЕСКАТА КАРТА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ 

СЛЕД 1989 Г.  

„Ясно открояващ принцип, по който местни и ‘прикъри’ с по-нисък икономически капитал се доближават, 

е визията им за бъдещето на квартала. Тя е отрицателна, и у кореняците, и у по-ранните ‘пришълци’: „Това 

са къщите както правят без дворове сега, един тесни улички еднопосочни, мръсотия до гуша, и така 

си го представям, не се ли направи това нещо” И: „Това е, за съжаление и тепърва ще става по-лошо. 

Бъдете сигурни!“  Тази визия е показателна за бъдещите трендове, които могат да се очакват относно 

гражданската активност на жителите, и то на кореняците и на по-ранните пришълци, които, може да се 

предположи, би трябвало да са най-активните и мобилизирани в отстояването на общия интерес за 

изграждането на публична инфраструктура в квартала. 

В заключение, бихме могли да кажем, че от разгледаните конфигурации от социални актьори липсва една 

основна – тази на ‘невидимите богати’. Въпреки нейното (очаквано) отсъствие от подобно изследване, 

дори през наличните данни (възприятието на останалите групи жители на квартала) се изяснява картината 

на един квартал, в който се срещат хора с различно количество капитали, опосредени от много сериозни, 

натрупвани от десетилетия, проблеми. Преживяването на социалните неравенства е само част от общия 

пейзаж в кв. Драгалевци, който се допълва от разширяването на пропастта между различните групи 

жители на квартала, публичната политика ‘на кръпки’ и все по-малката вяра, че ситуацията на квартала 

може да се подобри.“ ХРИСТОВ, КРИСТИЯН, „ОФОРМЯНЕТО НА СОЦИОТЕХНИЧЕСКАТА КАРТА НА 

КВ. ДРАГАЛЕВЦИ СЛЕД 1989Г ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ОБЩИНАРИ И ЖИТЕЛИ“ , Курсова работа по 

дисциплината "Социология на социалните неравенства", Ръководител: гл. ас. д-р Светла Маринова, 

ГОДИШНИК НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ В СУ 

КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, Том 5, 2008-2009 

Нарочно го споменавам тук за да може да го имате в предвид, четейки и следващите текстове: да, 

техническата инфраструктура е голям проблем, но помислете си ако формирали се неравенствата 

между различните групи по икономически статус жители на квартала, доведат до изграждане на 

прагове за достъп до публичната социална инфраструктура – ако например се стигне до там, че 

местните драгалевчани не могат да си позволят „да платят нужната сума“, за да може децата 

им да бъдат приети в близката детска градина или начално училище.   

 

ii. НАЧИНИ ЗА (РЕ)КОНСТРУИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО 

„Привеждането на земя в регулация е по-скоро въпрос на предоговоряне и сблъсък на позиции отколкото 

на спазване на нормативния акт. Ролята на общината сякаш изглежда вторична и тя става инструмент за 

справянето с естествени пречки пред жителите на квартала. За тези, които имат ресурс, това не е пречка, а 

останалите отново биват прескачани и непривилегировани от позицията си. 

„Законът за устройство на територията трябва да регулира тази наредба, но той всъщност се 

ограничава към кръга от заинтересовани” (експерт). Това, разбира се, са богатите, които имат 

възможността да издигнат своя къща, да построят инфраструктура на място, което впоследствие се 

„дарява” за безвъзмезно ползване на 

общината. Очастновяването или „частната”улица се явява разрив в социалното простренство и то според 

мен има по-голямо значение като такова, отколкото като нарушаване на закона. Процесът разкрива 

липсата на ясна стратификация в населеното място, както и общност, обединена на базата на общ признак, 

с издигнати и защитени групови интереси. 

Нещо повече- в този квартал не може да се откроят не просто групови интереси, ами и прояви на 

колективни инициативи и съюзявания. Инициативата е изключително индивидуално начинание, което не 

е положено в условията на съвместен живот със съграждани (не е общо действие). 

„Тях почти не ги виждаме, в смисъл, виждаме ги, ама когато са в колите си. Даже до домовете им не 

може да се припари, защото охраната ще те спре и може да имаш неприятности.” (местен жител) 

Показва контакта на отделните групи в квартала. През целия прочит на интервютата под „Тях” се има 

предвид новите богати, собствениците на „частните” улици и къщите върху зелени площи. Това е така, 

защото в този дискурс се възпроизвежда само представа, а не знание. Представа, която се възпроизвежда 

двупосочно- от самите богати, а и от останалите, които предпочитат да се наричат през категории като 

почтеност и нормалност. Навсякъде обаче става видимо негативното отношение на местните към по-

заможните. Тези взаимоотношения между тях, т.е. няма взаимоотношения, а взаимоотнасяне, е основано 

на някакви колективни фантазии (в смисъла на представи), защото до степента, в която то е опосредено, 

то не е съ-преживявано. Новите богати са разпознавани през символи (колата, къщата и камерите пред 

нея) ,чрез които те се самозатварят, но биват и изолирани от нежеланието на останалите да общуват с тях. 

Смятам,че една от причините да се прокарва нишка на патос и достойнство когато един местен говори за 

непознатите мутри, е чувстото на издигане на своеобразен капитал от по-дългото си пребиваване в 

Драгалевци. Неравенството обаче е отношение на динамичност и пре-утвърждаване, като самото 

не(признаване) на ресурсите на богаташите е ново съотнасяне и съизмерване с тях. Това е така, защото в 

квартала (не само в този) има признаване на общ признак и значението му, независимо от социалния 

произход или статус, влияе на поведението на всеки един. Голяма роля изиграва тук и конкретното 

социоално, културно и политическо съотношение на капиталите в една страна, но за българското 

общество и анализирания предмет е важно, че общо значимото е налично за притежателите, докато 

неимащите го остават изтласкани от определен социален ред и живот, но преживявайки го като значимо. 

Например азбучният пример за Драгалевци: беден-богат. Опозиция, в която да си богат е значимо, докато 

бедният остава неравен, съзнавайки, че значимото в такова общество е полярният полюс- богатият.Точно 
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затова групата на местните се преживява като непривилегирована, но така и утвърждава позицията на 

другата група, бележеща отношение на неравенство, по смисъла на Елиас. Това е моментът, когато може 

да говорим за неравенство в най-чиста форма, т.е. богатите (въпреки че са стигматизирани) имат съюзник 

в лицето на вътрешнатата нагласа на останалите за малоценност и непризнатост, като именно това 

преживяване на отношението от тяхна страна задава рамката на неравенството между тях (Elias&Scotson, 

”The Established and outsiders”). Стремеж към наподобяване, несъзнателно признаване властовата позиция 

на едни от други- няма по-добър път, по който неравенството да се превърне в устойчива структура.“ 

АЛЕКСИЕВ, АСЕН, „НАЧИНИ НА (РЕ)КОНСТРУИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО. СЛУЧАЯТ 

ДРАГАЛЕВЦИ“ , Курсова работа по дисциплината "Социология на социалните неравенства", 

Ръководител: гл. ас. д-р Светла Маринова, ГОДИШНИК НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ АСОЦИАЦИЯ НА 

СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИОЛОГИЯ В СУ КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“, Том 5, 2008-2009 

iii. ПРОЕКЦИИ НА СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО В ПРАКТИКИТЕ НА 

ОБЖИВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО 

„Вероятно и тук ще се върви към социална хомогенизация, към превръщане на Драгалевци в богато 

градско предградие.  

Видимо този процесът вече е започнал. Социнтелигенцията и старите виладжии са поредните, които ще 

продадат местата и къщите си и ще си отидат – в града или в отвъдното. Новите бизнесмени си създават 

симулакрумен свят в малките кварталчета в рамките на квартала. Той е от затворен тип и същевременно 

видимо демонстрира дистинктивни белези на заможност (райграс, а не троскот, малки кипарисчета, а не 

овошки, басейн, а не селска мивка и т.н.). Тези от местните, които са и ще стават богати рентиери започват 

да се държат като новите богаташи. По-бедните стари селяни, които нямат земи, или са ги „втечнили” 

(така драгалевчани наричат изпиването на парите от продадените земи) и техните потомци постепенно 

започват да работят при новите богати – стават кучкари, прислужници, чистачки, гувернантки, строители, 

градинари, но не и охранители. Така се възстановява реторически една едновремешна фигура – тази на 

чорбаджията. Литературният български канон е заклеймил образа на чорбаджията като душманин и 

изедник. Дали ще се появи отново такова преживяване на неравенствата е трудно да се каже. „Новите 

слуги” печелят може би повече от доста от работещите в София, обитават красиви места, ореолът на 

стопанина им носи символен капитал. След един разговор в една от кръчмите един местен, за да се изяви 

пред нас, „чужденците” ме попита „Искаш ли да ти покажа къщата на Пашата?” Когато обаче аз рязко 

отговорих „Добре, хайде”, той се стъписа. Изпита Страх. Страх от мен, непознатия, страх от познатия нрав 

на Пашата. Осъзнаване, че не можеш да водиш никого в къщата на Пашата, защото тя не е твоята къща. 

Осъзнаване, че ти си само кучкарят на Пашата и че кучето му е по-важно за него от тебе. Че символично си 

при стопанина си чорбаджия, но реално не си при него, че си чужд. Така и сега се оформят сигналите за 

един, по същество живот на хора, които живеят феодално и в частично феодална инфраструктура. Но това 

важи и за имотните обитатели. Защото покрай огромните палати и тук, както в Средновековието текат 

фекалните води и никой тук не може да разчита на модерната държава, а единствено на преданите 

обслужващи съселяни. Това е взаимно закрепостяване на неравностойни групи, което не може да не се 

преживее травматично. В този смисъл е прав Бурдийо, казвайки: „Нищо не е по-непоносимо от 

преживяната като промискуитет физическа близост на отдалечени като социални позиции личности.”  

Възможен е обаче и друг вариант – при липса на цялостни държавни политики за създаване на нормална 

инфраструктурна среда, сегментираното присвояване на елементи от инфраструктурата, частичните 

подобрения, които са в състояние да направят новите заселници не биха могли да компенсират 

неудобствата на живота тук  

Към това вероятно ще се прибави и елиминирането на един от основните притегателни за преселването 

тук аргумент – чистата природа, видимата планина, зелените площи. Екологичната среда изчезва 

успоредно с грандоманското (неизбежно за такова престижно място) застрояване. Този екологичен 

проблем, често недовиждан днес е макропроблем – едновременно засяга и богати, и бедни. В този 

смисъл бъдещото му разрастване може да доведе допълнително към един вид оттегляне на победителите 

– новите богати в други инфраструктурно по-подредени и екологично чисти места. Това на свой ред (при 

споменатата неангажираност на държавата) ще обезсмисли въобще новия огромен квартал.  

Но засега, докато се структурират твърдо и неизбежно новите неравенства, в междинните пространства, 

нерегулирани от общината и държавата и незакупени от новите богати, ще се скитат и гонят бедни и 

щастливи ромчета.“ ПОЖАРЛИЕВ, ЛЮБОМИР, „ПРОЕКЦИИ НА СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО В 

ПРАКТИКИТЕ НА ОБЖИВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО“, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ 

УНИВЕРСИТЕТ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, Книга СОЦИОЛОГИЯ, Том 102 

  

Фиг. 357-358. Снимки от изследването на ПОЖАРЛИЕВ, ЛЮБОМИР, „ПРОЕКЦИИ НА СОЦИАЛНОТО 
ПРОСТРАНСТВО В ПРАКТИКИТЕ НА ОБЖИВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО“, ГОДИШНИК НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, Книга СОЦИОЛОГИЯ, 
Том 102 
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iv. СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ПРОСТРАНСТВО НА 

ЕДИН СОФИЙСКИ КВАРТАЛ 

„…Един от най-важните изводи от изследването ни в избраната от нас парадигма е, че като социално 
пространство кварталът се конструира “от долу” в нерегулираната политически конкуренция на частни 
икономически интереси. Като политически субект общината е “натикана в ъгъла” със собственото й 
съгласие и обслужва частни икономически интереси. Тя се е отказала от възможността да бъде 
политически субект, т.е. да конструира концепции за градоустройствената визия на района и да 
разработва политики за реализирането им и е редуцирала функциите си до това административно да 
легализира частни проекти и инициативи. Част от функциите на общината се поемат от частни лица и 
инвеститори, които изграждат със свои средства отсечки от уличната мрежа и други инфраструктурни 
обекти, разбира се, не с оглед на общ градоустройствен проект и концепция, а с оглед на частните си 
икономически интереси. Което означава, че частни икономически интереси, частни ресурси и вкусове 
определят как ще бъде организирано физическото пространство на квартала и разпределението на 
населението в зони и райони. В резултат от това възниква организация на пространството, която не е нито 
планирана, нито контролирана от институциите на политическата власт. Общината само легализира тази 
организация, одобрявайки промените в подробния устройствен план. На практика кварталът се управлява 
не от институциите на политическата власт и официалните инструменти като устройствените планове, а от 
частни субекти, които налагат своя ред, построяват и затварят улици, правят незаконна канализация, 
строят сгради и комплекси, които нарушават спецификата на средата. Инструментите на това управление 
са слуховете и предизвикването на чувство на страх у обитателите на квартала, които заместват 
политическите инструменти за регулация. Установеният по този начин ред придобива практическа 
легитимация 1) посредством отказа на местната общност да упражнява граждански натиск върху местните 
власти и да изисква от тях политически действия и 2) посредством отказа на представителите на 
различните групи обитатели от колективни действия, които да провокират и да поставят под въпрос 
установения ред. 

Причините за липсата на практически съпротиви от страна на непривилегированите са: 

1)      По отношение на общината 

- отговорностите и правомощията на общината са до такава степен размити между Столична община и 
частните дружества, че гражданите са изгубили всякаква вяра в смисъла на каквито и да било действия по 
отношение на общинската администрация 

2)      По отношение на групата, която налага своите правила и стил на обитаване  

- тъкмо защото общината се е оттеглила от грижата за общите пространства, построяването на 
инфраструктурни обекти от отделни икономически силни частни лица, водени от частни интереси, се 
възприема като “дейност за обществото” и печели признанието и благодарността на местната общност, 
което оправдава тяхната позиция и власт. Особено местните определят отношението си към 
новобогаташите не с оглед на това колко са богати, а доколко инвестират богатствата си в общи проекти.    

-          нагласата на самоизолация и бягство от съседските отношения, която констатираме при всички 
новозаселници в квартала. Тази нагласа не допуска формулираната на дискурсивно ниво в изкуствената 
ситуация на интервюто критика да разгърне на практика критическия си потенциал. Идеологията за 
свобода и независимост от съседската общност и отношения, с която представители на различни групи се 
заселват в квартала, се оказва много коварна. От една страна поставя лишените от всички необходими 
ресурси за нейното практикуване в позиция на неравнопоставеност, от друга блокира възможността да се 
водят битки, които да не допуснат недостигащите ресурси да се наложат като структуроопределящи. 
Нагласата на игнориране от страна на относително лишените възпрепятства влизането в отношение, в 

резултат от което ресурсите, които се рекламират като конкурентносособни, нямат шанс на практика да 
докажат своята конкурентноспособност и да се преборят за признание, което има за свой ефект 
практическото признаване и оправдаване на наложения ред. Между впрочем с нагласата на 
самоизолоация може да се обясни и отказа от съпротиви срещу начина, по който общинската 
администрация ‘управлява’ общите дела в квартала. Голяма част най-вече от новите заселници 
предпочитат това място точно за да не участват в общи действия, да избягат от общи проблеми и действия 
по разрешаването им. 

-          и накрая, което ни се струва особено важно, несигурността относно нормата, относно редното, 
допустимото, приемливото, която предварително обезсмисля всякаква съпротива.  

Тъкмо защото липсва общ мащаб, мяра на допустимото неравенство, общоприета норма, която да 
регулира неравномерното разпределение на ресурсите и чието нарушаване да предизвиква съпротива, е 
възможно да се набележат само относително автономни зони, региони на практическо пораждане на 
отношения на неравенство, както и така да ги наречем зони на глухо и мълчаливо преживяване на 
относителна лишеност, т.е. на страдание в смисъла на Бурдийо. Основната зона на практическо 
пораждане на отношения на неравенство, както констатирахме по-горе, и което – смятаме – е важна 
находка на изследването ни е групата на местните.Напреженията, състезанието, завистта, които 
според нас са практически проявления на отношенията на неравенство, са най-силно проявени вътре в 
групата на местните, между различните подгрупи, а не между, както допускахме, водени от 
изследването на Елиас и Скотсън, между местните и “пришълците”. Тази линия на напрежение може 
да се докаже за периода на социализма, но не и за периода на “демократичните промени” след 1989 г. 
Политиката на реституиране на земите и оценностяването на икономическия ресурс за сметка на 
политическите привилегии разслоява местното население на икономически принцип. Някои от местните 
стават истински богаташи и рентиери, други продължават да отглеждат крави и кози в дворовете си, трети 
– да влачат мизерното си съществуване, разчитайки на държавна пенсия или заплата. Именно защото 
продължително време са били равни като статус и занимание, новите различия между тях са най-
осезаеми и се преживяват най-драматично. Между тях се появява завист и конкуренция, вече не са 
възможни общи действия въз основа на критерия “продължителност на обитаването”, който е обезценен 
в новите условия. Напротив, групата местни, които са спечелили от новите условия и политиката на 
реституиране на земите започват да подражават на стила на живот на богатите новозаселници, което е на 
практика опит за предефиниране на социалната идентичност – определящо за социалната им идентичност 
е не това, че са “местни”, а че са “новозабогатели”. След 89-та оста на напрежение местни-новозаселници 
избледнява, губи мястото си на централна ос, по която се структурират отношенията в квартала: новите 
заселници след 1989 г. не се настаняват с ‘партиен декрет’ като легитимни собственици на земите на 
местните, а им предлагат ценен за тях ресурс: купуват земите им на много високи цени, което им дава 
възможност да преустроят живота си, да забогатеят или да водят спокойното си съществуване на 
рентиери. Освен това някои от новите собственици на парцели в квартала инвестират средства за 
благоустрояване на средата и изграждане на инфраструктура, затова местните нямат интерес да влизат в 
конфликти с имащите власт богати съседи. Ако има недоволство от страна на местните към новите 
богаташи, то не е насочено към тях като новозаселници, а както бе посочено по-горе като към богати, 
които не проявяват грижа за общото. Това ни дава основания да твърдим, че оста на напрежение 
“местни-новозаселници” се затъмнява от микрооста “местни, които политиката на реституиране на земите 
не привилегирова или които не са спечелили от тази политика – местни, които са спечелили от тази 
политика и като манталитет и поведение се сливат с богатите новозаселници”, което е едно от значимите 
измерения на практическо преструктуриране на отношенията на неравенство. 
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Освен че губи структуроопределящата си сила за отношенията в квартала оста “местни-
новозаселници” във варианта познат от времето на социализма, претърпява съществена 
трансформация в резултат от промяна на ценността на ресурсите, с които различните групи 
влизат в отношение. Бившите непривилегировани според политическия критерий (местните) стават 
притежатели на ценен при новите условия икономически ресурс, докато бившите привилегировани от 
времето на социалистическия режим губят позиции и се виждат принудени или да продадат вилите си, 
или доколкото ги владеят остават извън надпреварата по надстрояване, пристрояване, разширяване на 
имотите. Това в най-голяма степен важи за представителите на бившата “художествено-творческа 
интелигенция”, които ползват скромните с оглед на новоналожените стандарти къщи само като вили. 
Недоволството по тази ос променя посоката си: сега то идва от страна на последните новозаселници от 
края на социализма, които губят номенклатурно-привилегированите си позиции и шансове за участие в 
състезанието за “забогатяване”. Категориалната опозиция, с помощта на която бившите привилегировани 
се опитват да задържат доколкото е възможно сриването на стария си статус е “граждани-селяни”, като 
“селяни”, отнесено до местните има негативна конотация. Независимо от това, че голяма част от местните, 
вече забогатели, водят доста по различен от преди начин на живот и поддържат висок стандарт, или може 
би точно поради това, за тях генерализирано се говори като за хора, които не могат да скъсат с 
традиционния си селски начин на препитание. По отношение на новите заселници след падането на 
социалистическия режим потомците на бившата партийна номенклатура, които обитават бившите вили 
(повече или по-малко преустроени) като постоянен дом се опитват да противодействат на загубата на 
статуса на групата, от която произхождат, като оспорват не богатството на новите богати, а начина, по 
който е придобито това богатство. В отделни случаи наследниците на тази група успяват да 
трансформират унаследения ресурс без загуби и да го капитализират при новите условия, т.е. 
благодарение на образование и професионални компетенции да акумулират финансов ресурс, който им 
дава възможност да водят стил на живот, който в техните представи е конкурентноспособен по отношение 
на стила на живот на новите заселници. Залогът на тази група в конкуренцията еначинът, по който е 
придобит финансовия ресурс срещу чистото количество, маса, обем. Според представителите на тази 
група неравенството е нещо “нормално”, така да се каже “в реда на нещата”, стига да се основава на 
умения, качества, талант, усилия. Неприемливо е не богатството само по себе си, а богатството, което не е 
резултат от лични усилия и постижения, когато парите по израза на един от нашите респонденти, 
представител на тази група, са “немъчени пари”. Тази линия на отношение също би могла да се разглежда 
като микроос на структуриране на отношенията на неравенство, при условие, че имаше практическо 
измерение. Както се опитахме да покажем по-горе поради нагласата на тази група на игнориране и 
очакването ‘нещата да се оправят от само себе си’, тя няма шанс практически да докаже 
конкурентноспособността на собствения си ресурс и да извоюва признание за него. 

Друга потенциална сцена на отношения на неравенство е групата на новите (след 1989 г.) 
заселници, която, вътрешно разнородна, обитава квартала със сходна философия на обитаването и 
различни ресурси за практикуването на тази философия, което поставя лишените от тези ресурси в 
ситуация на драматични сравнения. Липсата на определени ресурси, необходими за практикуването на 
философията за “собствено пространство” и “независимост” от съседски отношения изисква 
допълнителни усилия, които да компенсират липсата. Тъкмо тези усилия правят осезаеми 
неравностойността на разполагаемите ресурси и създават предпоставки за преживяване на неравенство. 
Базисната нагласа на самоизолация, на бягство от съседската общност и общите действия, с която 
разполагащите с различни ресурси се заселват в квартала, обаче, възпрепятства формирането на 
колективи, на общности по интереси, които биха могли по-успешно да компенсират липсващите ресурси и 
да не допуснат те да задават мярата на структуриране на отношенията на неравенство.        

Вероятно няма да е пресилено, ако кажем, че става дума за един частно наложен и пазен 
‘социален ред’, в смисъл че общото се моделира според частни икономически интереси, независимо дали 
става дума за приватизиране на публични ресурси или за създаване на публични блага като построяване 
на улици или други инфраструктурни обекти. Политическите институции с инструментите си за регулация и 
контрол само легализират така създадения ‘ред’. Цялата им функция е сведена до това да издават 
разрешения и да реагиратна единични сигнали. Отличителната характеристика на този ред е 
прекъснатото социално взаимодействие, т.е. изключването, а не неравенството, ако следваме 
имплицитното Зимелово разграничение. Изключването е блокиране на взаимодействието, недопускане 
до влизане в отношение, което потенциално би могло ако не да промени, то да дебалансира установения 
ред на разлики. Отгоре този ред се налага чрез временно или трайно затваряне на достъпа до публични 
места и блага като улици, магазини, заведения. Ако взаимодействието, освен всичко друго, както твърди 
Зимел е “изпълване на пространството” между взаимодействащите си (Simmel, 1992: 689), то 
неизпълненото, мъртво публично пространство – улиците, по които не може да се мине, магазините, в 
които не може да се пазарува – символизира неслучили се взаимодействия. 

Друга техника на налагането на този ред е увеличаването на дистанцията до такава степен, която 
прави невъзможно всяко ответно действие, примерно когато частни лица, представители на групата на 
новозабогателите, изграждат или поправят големи улични отсечки или други инфрструктурни обекти, 
което не е по силите дори на общината. Такова действие може да има за свое ответно действие само 
благодарността и признанието на онези, за които това е непостижимо, а това оправдава и легитимира 
този ред отдолу. Възможни са, както видяхме, само отделни ограничени зони на отношения на 
неравенство, които обаче не са в състояние да разколебаят установения ред, доколкото се водят за 
разпределение и преразпределение на икономическият ресурс и по този начин го легитимират, 
натоварвайки го с ценност. Групите, които могат да предложат конкурентен ресурс, доброволно се 
отказват от битки за неговото признание, споделяйки доминиращата нагласа на самоизолация и 
самозатваряне в собствения домашен свят. 

В заключение и накратко можем да кажем, че става дума за един ред на разлики, който черпи 

своята легитимност от доброволния отказ на изключените да използват един от инструментите 

на модерните социални редове за тяхната критика и самокритика, а именно “социалното 

неравенство” като критически дискурс, способен да мобилизира колективни действия за 

разколебаване на установения ред. Доколко наблюденията ни и изводите от изследването ни са 

представителни за българското общество като цяло или доколко организацията на физическото 

пространство на витошкия квартал Драгалевци, в който според теоретичния ни модел намира израз 

организацията на социалните отношения в квартала, може да се разглежда като умален модел на 

българското общество, както би ни се искало на нас като изследователи, склонни да генерализират 

изводите си, за да придадат по-голяма общовалидност и стойност на изследователската си работа, можем 

да кажем само след провеждането на сравнителни изследвания с други софийски квартали или 

структурно еквивалентни квартали в други български градове. Дотогава валидността на тезите ни е 

ограничена само до изследвания квартал.“  Пожарлиев, Любомир, Светла Маринова, Леа Вайсова, 

Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един Софийски квартал (случаят 

Драгалевци), Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Светла Маринова, Изследователски център по 

социални науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, www.rcss.eu 

http://www.rcss.eu/
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v. БЪДЕЩЕТО НА ДРАГАЛЕВЦИ В ОЧИТЕ НА ХОРАТА 

Моите наблюдения сочат, че не техническата инфраструктура е най-наболелия проблем. Жителите си 

дават ясна сметка, че тя изисква огромни инвестиции и е нужно време те да бъдат генерирани от данъци. 

Проблеми с нея бяха наследени и от „разточителните“ години преди 1989 г. Изграждането к не догонваше 

строителния бум и през комунизма калните достъпи и паркинги пред новите блокове се бяха превърнали 

в емблема, а по отсъствието на „тази картинка“ се познаваха „китните кооперации на видните дейци“. 

Като основен проблем драгалевчани споделят липсата на сигурност (във всичките к проявления), 

промяната във времената, страха, че ще станат жертва на престъпно посегателство, че „някой ще ги 

обере“: 

„… страх ни е да си пуснем децата да играят на улицата, не само заради интензивното автомобилно 

движение, а и заради тази измет, която се самонанесе“, като под „тази измет“, нямат предвид новите 

заможни жители – „… и мутрите имат деца, и те ядат хляб, пият вода и т.н.“, а бездомници (в 

повечето случаи роми, но не ги наричат така) и строителни работници, които са завоювали 

нестопанисваните имоти, против закона. 

Конкурентната собственост и дългите съдебни спорове за материално право създадоха много „ничии“ 

терени. Освен това има и инвестиционни имоти, собственост на фирми, банки и кредитни институции, за 

които не се полагат грижи. 

Местните жители усещат скъсването на близките междусъседски отношения и безличието на големия 

град. Видеонаблюдението не решава проблемите на сигурността, като с магическа пръчка и хората 

догатват, че трябва да се случи нещо ново – обратен процес на създаване на някаква заедност, в която 

хората са обединени само от общата територия, която обитават, с ясни взаимоотношения: „… не ти пука 

какво мислят за теб, гледаш да си вършиш работата“. Аз бих казал: „Не искам да се бъркам в личния 

живот на другия и нашата затворена общност да е единственото, което ме заобикаля“. На мен ми е 

трудно да позная съседи те си, ако не сме около блока, но във входа ги поздравявам редовно, разменяме 

думи, понякога се събираме за да решаваме проблеми на кооперацията. 

За такива междусъседски общности и за разрушаването им, говори Джейн Джейкъбс в книгата си 

„Смъртта и живота на големите американски градове“. 

Те понякога се появяват и като антипод на селото, което (ако живея в такава общност) е всичко около мен, 

спазвам „други“ норми на поведение, винаги се питам какво ще си кажат околните и си мисля, че без тях 

съм загубен… 

F. АНАЛИЗ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА В 

ОБХВАТ НА РАЗГЛЕЖДАНАТА ТЕРИТОРИЯ, ДЕЙСТВАЩИТЕ ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ) И ПРИЕТИТЕ 

ВЪВ ВРЕМЕТО ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ТЯХ 
Предвижданията на Общия устройствен план на Столична община в обхвата на Драгалевци са в унисон с 

действащите Подробни устройсвени планове (за регулация и застрояване) и приетите във времето 

изменения към тях. 

В новите икономически условия, постепенно с частични изменения, отразени в общия план са изчезнали 

огромните площи с обществено предназначение за творчески бази, колежи, спортни бази и т.н., които не 

са реализирани и чиито терени не за били отчуждавани. 

Вилните зони са заменени с територии за целогодишно обитаване с приети показатели за застрояване, 

позволяващи строителството на градски къщи, а именно – предимно малкоетжно застрояване с 

максимална плътност от 25 %, коефициент на интензивност Кинт. = 0,8., 60 % минимално осигурена 

свободна площ и позволена до 8,50 м кота корниз. Поставят се изисквания към големината на 

урегулираните поземлени имоти (като при вилни зони) – лице поне 18 м и площ над 600 кв.м. Последните 

по изключение могат да бъдат намалени с 1/5 до 14,40 м и 480 кв.м. През 50-те години на XX век, когато е 

започнало застрояването на тези вилни зони са важали много по-рестриктивни изисквания и общо взето, 

това което е било възможно като строителство се изчерпва с къща етаж и половина с около 60 до 90 кв.м. 

разгърната площ. 

В квартал Драгалевци и неговите прилежащи разширения са приети следните показатели – предимно 

малкоетжно застрояване с максимална плътност от 30 %, коефициент на интензивност Кинт. = 1,0., 60 % 

минимално осигурена свободна площ, като и в двата случая поне половината от нея трябва да бъде заета 

от висока дървесна растителност. Позволената кота корниз е 10 м. Отново се поставят изисквания към 

големината на урегулираните поземлени имоти – лице поне 16 м и площ над 500 кв.м. Последните по 

изключение могат да бъдат намалени с 1/5 до 12,80 м и 400 кв.м. Тези параметри повтарят това, което се е 

разрешавало като строителство от 1970 г. насам (приемането на предпоследния план за регулация и 

застрояване). В него се появява идеята за широки улични профили по главните транспортни артерии в 

квартала (по които е трябвало да мине трамвайна линия), като тази логика е запазена в плана от 2001 г. 

(без трамваите разбира се) и тези направления са получили озеленени пешеходни пространства.  

i. ИЗВОДИ 

Предвижданията на Общия устройствен план на Столична община стъпват на историческото развитие на 

квартала и действащите социално-икономически условия към днешна дата, като гарантират едно 

умерено и балансирано развитие. За решаване на проблемите с търговската и част от социалната 

инфраструктура е предложено комплексно решение с формирането на смесена обслужваща 

функционална зона, в която се сменят три реда максимално допустими показатели и се осъществява 

плавен преход от околовръстно шосе към централния площад на Драгалевци. 
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ФИГ. 359-363. ФРАГМЕНТИ ОТ ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН СТОЛИЧНА ОБЩИНА, 
ИЗТОЧНИК: WWW.SOFPROECT.COM 

http://www.sofproect.com/
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ФИГ. 364-369. ИЗВАДКИ ОТ РЕГУЛАЦИОННИ И ЗАСТРОИТЕЛНИ 

ПЛАНОВЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА. ВРЪЗКА ОУП – ДЕЙСТВАЩ ПУП 

(СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ, СХЕМА: WWW.SOFPROECT.COM) 

Терените за обществено 

предназначение постепенно са били 

реституирани и преотредени (с 

променено предназначение) 

http://www.sofproect.com/
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Фиг. 370-377. 

Поглед над 

влажните зони, 

източник: 

„Г.И.С.-София” 

ЕООД, 

www.gis-sofia.bg 

2 

http://www.gis-sofia.bg/
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Често се получават УПИ с 

неправилна форма във всякакви 

конфигурации 

Удължават се улиците, 

оскъпява се 

инфраструктурата и на 

практика се отнема по-

голям процент от 

имотите 
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Изводите в Общия устройстен план на Столична община са направени на базата на обстоен и всеобхватен 

анализ на територията на целия град и неговата зона на активно влияние. 

G. УРБАНИСТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В района преобладава относително правилна улично-комуникационна мрежа, на места изкривена от 

релефа, като във вилните зони кварталите са с леко издължена форма. 

Драгалевци има един ясно изразен център на пресечната точка на двете основни комуникационни 

направления – север-юг, от София към Витоша и изток-запад, от Симеоново към Бояна. 

H. ОСНОВНИ УРБАНИСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
На двата основни урбанистични проблема, които се очертават в Драгалевци, за жалост е трудно да се 

въздейства с устройствени мерки: 1) забавеното изграждане на техническата инфраструктура и 

2) многото останали нестопанисвани „ничии“ имоти, в резултат на конкурентна собственост и дълги 

нерешени съдебни спорове за материално право. 

I. УЧАСТНИЦИ В УРБАНИСТИЧНАТА ПРАКТИКА 
Столична община развива богата културна програма на територията на Драгалевци, но не разполага с 

потенциала да генерира малки, но социално-значими проекти за набиране на средства от фондовете на 

Европейския съюз и други финансиращи организации. Някак си е скъсана връзката между районна 

администрация и голяма община – всяко предложение трябва да бъде одобрено на пленарна сесия от 

Столичен общински съвет, като докато се подготвят документите, обикновено всички срокове са изтекли. 

От друга страна, като че ли липсва инициатива у иначе дейните местни жители и неправителствени 

организации. Нещо се случва горе в парка, но то си остава там и не слиза в Драгалевци. 

i. ИНВЕСТИТОРСКИ НАТИСК И ЕФЕКТА НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА 

В Драгалевци няма „зарязани“ обекти, освен някои частни къщи, които се строят по стопански начин. По 

правило луксозният сегмент от имоти винаги е бил приоритет на компании и фирми с опит. Кризата 

изчисти отрасъла от всички „аматьори“, които реализираха огромни печалби с некачествено 

строителство. Те подбиваха пазара с обещания за ниски цени, които в крайна сметка не спазваха. Според 

мен, тяхното отсъствие отваря нов път за качествени инвестиционни проекти. 

3. УРБАНИСТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ 

A. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
В показаната устройствена концепция за урбанистично развитие са постигнати условия за изграждане на 

идентичност на средата, чрез изява на връзката с планината и утвърждаване на природните дадености 

като ценност. 

Демократичността на достъпа е изявена, чрез своеобразно отваряне към публичните пространства. Те не 

са променени като количество, но е помислено за тяхното качество. Който иска „да си слага бариери, да си 

ги слага“, но в това, което е само негово. В концепцията се търси подобряване на общото усещане за 

свързаност и свобода, като може да се абстрахираме от проблема с частните улици. 

Ако тези два основни принципа се спазят и едновременно с това се избягва прекомерния бум, растеж и 

презастрояване, съм сигурен, че ще се постигне устойчиво развитие на средата. 

B. УСТРОЙСВЕНИ АСПЕКТИ 
Двата основни устройствени аспекта в концепцията са: 1) балансирано и умерено развитие, съгласно 

предвижданията на Общия устройствен план на Столична община за всяка зона и 2) обръщане към 

публичните пространства. 

C. МОДЕЛ НА РАЗВИТИЕ 

i. ИЗЯВА НА ВРЪЗКАТА СОФИЯ-ВИТОША 

Моето мнение е, че Драгалевци може да стъпи на това, което сега привлича нови обитатели, за да се 

постигне локализация на активности и атрактивност за посетителите. Само така кварталът може да 

излезе от стереотипа „спалня на София“. 

ii. НОВИ ПЕШЕХОДНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ВРЪЗКАТА ИМ СЪС ЗЕЛЕНАТА 

СИСТЕМА НА КВАРТАЛА 

Изявата на връзката с планината в концепцията не се търси с ново четири-лентово шосе, а с „нови“ 

пешеходни направления и то организирани в мрежа. Всъщност това са забравените стари такива, след 

плътното навлизането на автомобила в ежедневието ни. И сега те са обвързани и проходими, но аз 

предлагам малка и ефективна намеса – благоустрояване на конкретни точки, което ще доведе до 

подобрение в качеството на цялата система. 

iii. ЗОНИ НА УПЛЪТНЯВАНЕ 

Всички съществуващи жилищни зони могат да се разглеждат като зони на уплътняване, в които 

постепенно старите сгради ще се заменят с нови, но отново в богато озеленени самостоятелни дворове. 

Заложените показатели в Общия устройствен план, както за бившите вилни зони, така и за квартала с 

неговите прилежащи разширения предполагат поместване и на „разумни“ жилищни сгради за 

колективно обитаване с „човешки“ пропорции. 

При „добро желание“, зоната западно от централния площад (през река „Драгалевска“) може да получи 

обекти, наситени с функции на публичната социална инфраструктура. 

iv. ЗОНИ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Двете основни зони на реконструкция са: 1) превръщането на Ботаническа градина в жилищен парк и 

2) замяната на чисто обслужващите обекти (складове и магазини търговия на едро) със смесена 

функционална зона в прилежащата на пътен възел „Драгалевци“ (срещата на южната дъга на Софийски 

околовръстен път с бул. „Черни връх“) и оформянето на втори център на Драгалевци. 
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v. ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА НОВИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ И 

ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4 

Определените от Столичен общински съвет „Земи по параграф 4“ имат структурата на градска територия 

– имоти по около 700 кв.м., оградени с обслужващи пътища в групи с правилна издължена форма с 

размери 2 x 20 (нищо по различно от квартална структура). За там обаче се очаква изработването на 

помощен план и реституция върху незастроените части. По документи улици няма – това са земеделски 

земи, а имотната структура от 50-те години на миналия век е изградена от тесни и дълги ниви в другата 

посока. Не е етично да се проведат устройствени процедури по чл. 16 от ЗУТ – част от „параграфските“ 

парчета са застроени и оформени с плътни огради. И така, до изясняване на собствеността тези територии 

попадат в омагьосан кръг. 

На другата група от бивши земеделски земи съм обърнал по-обстойно внимание: 

D. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСВЕН ПЛАН ВЪВ ВЛАЖНИТЕ 

ЗОНИ МЕЖДУ ДРАГАЛВЕЦИ, СИМЕОНОВО И ЮЖНА ДЪГА НА С.О.П. 
Общия устройствен план на Столична община определя зоната между Драгалевци и околовръстен път 

като „Влажни зони“, в които действат специфични плавила за застрояване различни от общите. Също така 

там се препоръчва изготвянето на подробен устройствен план по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват на цялата 

зона. За там има вече влезли регулационни и застроителни планове, но може с известни условности да се 

приеме, че първата регулация не е приложена. 

Логиката на един нов план трябва да стъпи на първо място на препоръките на административните актове 

от по-висок ред, т.е. първо да си представим как ОУП вижда тази територия и после да стъпим на 

конкретната собственост. 

Логичният урегулиран поземлен имот за там е с площ около 800 кв.м. (с едноетажна къща ЗП=120 кв.м.) 

или с размери 20 x 40 м, т.е. дълбочина на квартала 80 м. Еднофамилното обитаване и леко наклонения 

терен предполагат дълги квартали с редове по 20 имота или широчина на квартала 400 м (каквито са 

повечето квартали във вилните зони около Драгалевци). 

i. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА ТРАНСПОРТНА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Приетите регулации са частични изменения към кв. „Драгалевци-разширение-север“ и в.з. „Симеоново-

Драгалевци-II част“, одобрени по реда на чл. 15 от ЗУТ, които строго следват неправилната имотна 

структура. Това, освен че създава неудобни за застрояване урегулирани поземлени имоти с неправилна 

форма, на практика удължава комуникационно-транспортните връзки или с две думи – отнема се по-

голям процент площ за тях от поземлените имоти. До тук добре, голяма работа, хората „са си държали 

тяхната къща, да си е в тяхната нива“, най-вероятно сами ще си изграждат улиците, но пък Столична 

община ще поддържа за в бъдеще тази инфраструктура, т.е. има интерес комуникационно-транспортната 

система да е целесъобразна. С правилната квартална структура може да се оптимизира уличната мрежа. В 

този момент се включва значението на анализа на собствеността – да се оцени колко се отнема от всеки 

имот при действащия неприложен регулационен план и да се докаже ефективност на проектното 

решение, като се избере логичен процент на редукция, а не „да се реже с балтията“ по 25 %, като при 

наказателна акция срещу имотните селяни, защото голяма част от земята там е собственост на 

инвестиционни компании. Трябва да се има в предвид, че ОУП вече е заложил двойно по-ниска 

максимално-допустима застроена площ и седем пъти по-нисък коефициент на интензивност на 

застрояване от тези в съседния към кв. „Драгалевци-разширение-север“. 

ii. ПОМЕСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ 

С коефициента на редукция проектантът на плана може да задели урегулирани поземлени имоти за 

изграждане на социалната инфраструктура, но само такава, каквато ще се ползва от бъдещите обитатели 

на територията в обхват на плана, а детска градина и училище за 200 къщи, звучи не само несериозно, но 

неетично и престъпно. Тогава какво да се прави – моята концепция е да се определи неголяма площ за 

мултифункционална обслужваща сграда – модерен общински център, а бизнеса сам ще се намести около 

него. Къде да се ситуира – на пресечната точка на основното направление от кв. „Драгалевци-

разширение-север“ към околовръстен път (при ГУМИ ДИАНА, съществуващ широк черен път, по който 

може да се „пусне“ основна транспортна артерия) с определена в проектното решение условно „главна 

улица“ от в.з. „Симеоново-Драгалевци-II част“. 

iii. УДОБНА ВРЪЗКА С КОНТАКТНАТА ТЕРИТОРИЯ 

Ако се спазят гореописаните препоръки Драгалевци получава още един вход. Но моето мнение, е че 

новите квартали трябва да се търсят като вписани в съществуващата решетка, а не да се окаже, че новата 

зона има два входа и един изход. Все пак на околовръстен път се излиза в локално платно и там е 

несъстоятелно да се строи нов пътен възел. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изложената дипломна работа представлява опит за отказ от „социалното инженерство“ и е подчинена 

на идеологията процесите на планиране да следват някаква вътрешна логика, подсказана от нуждите и 

начина на живот на общността като цяло (а не на някой неин конкретен обитател), но естествено тези 

разбирания да бъдат смесени с експертното знание за урбанистичното развитие. 

Не на последно място, искам да изкажа благодарността си към прекия ми ръководител, инж. Анна 

Балабанова, Началник отдел „Кадастър и регулация“, ресорния Заместник-кмет по строителството, 

инж. Теодор Петков, работодателя си, Кмета на СО – Район „Витоша“, Любен Петров и всички мои 

колеги за проявената подкрепа и разбиране при честите ми отсъствия от работното ми място, които ми 

бяха нужни за изготвянето на настоящата дипломната работа, като от колегите в отдела най-вече 

страдаха, тези които ме заместваха – инж. Пламен Денков, Главен експерт, инж. Екатерина Елкова, 

Главен експерт, техн. Диана Чавдарова, Главен специалист, техн. Елка Георгиева, Главен специалист и 

техн. Нели Бакалова, Главен специалист. 
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