
PLACEMAKING
Стратегия за обществените пространства в София
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PROJECT FOR PUBLIC 
SPACES

Когато вниманието е насочено към мястото, 
творческият подход е различен



• Подсилва
разбирателството

• Привлича партньори, 
средства и креативни
решения

• Специалистите
стават ресурси

• Проектното решение
поддържа употребата

• Гъвкави решения
• Общественото
участие и подкрепа
растат
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ОБЩНОСТТА Е ИСТИНСКИЯТ ЕКСПЕРТ

Участието на
обществеността
трябва да започне от
ранно и да е
продължително
То трябва да е
значимо
С добра воля
Никога на се знае
какъв ще е крайният
резултат



• Работни сесии с обществено участие
• Фокус групи и интервюта с всички заинтересовани страни
• Сътрудничество за работа в мулти-дисциплинарен екип
• Работни групи от граждани и експерти
• Изграждане на консенсус, а не единодушно съгласие
• Изграждане на визия и подкрепа, основани на партньорства

Placemaking е продължителен
процес на сътрудничество



Елементи на успешното място
Социалност

Достъпност
&
Връзки

Образ
&
Удобство

Ползване
& 
Дейности







Мястото, е повече от
архитектурно решение

Архитектурното
решение е само един
от инструментите за
създаване на мястото

Placemaking е
итеративен процес



• Успехът зависи от
партньорства, както
логичните така и
неочакваните

• Партньорствата
разширяват
ресусрситеProject for Public Spaces, Inc.

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА УСПЕЕ САМ



• Винаги има пречки, но
те могат да бъдат
преодоляни.

• Експерименти и
краткосрочни програми
помагат за
преразглеждане на
някои правила.

ВИНАГИ КАЗВАТ, ЧЕ ТОВА НЕ МОЖЕ
ДА СТАНЕ



• Започнете с наблюдение
на реалното
функциониране на
обществените места.
• Не мислете, че всички
проблеми са ви ясни от
самото начало

• Прекарайте колкото се
може повече време на
терена

С НАБЛЮДЕНИЕ СЕ ВИЖДА
МНОГО



• Общи наблюдения на ползването

• Системни наблюдения – картиране на
ползването

• Изследване на двиежнието и пребояване на
пешеходци, велосипедисти и автомобили

• Анкетиране на ползватели и не ползватело

• Интервюта и фокус групи на заинтересованите
страни

• Филм и фотография (ускорен кадър, панорамни
изгледи, снимки на специфични елементи)

• Дигитални инструменти – карти, анкети, дискусии
в социалните мрежи

Инструменти за анализ на ползването



ФОРМАТА ТРЯБВА ДА ПОДДЪРЖА
ФУНКЦИЯТА

Дизайнът помага на
хората да използват
мястото.

Важно е да се развие
програма за
дейностите и
употребите преди да
се пристъпи към
архитектурното
решение. 



ДА ЗАПОЧНЕМ С ПЕТУНИИТЕ или
ПО-ЛЕКО, ПО-БЪРЗО, ПО-ЕВТИНО

• Краткосрочни
експерименти за временни
дейности за да се види
дали промените са
позитивни

• Постепенна реализация



РАБОТАТА НИКОГА НЕ СВЪРШВА

• 80% от успеха на
мястото зависи от
управлението

• Създайте
необходимата
управленска
структура



СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА

Поддръжка
Сигурност и гостоприемство
Организиране на мероприятия
Маркетинг и промоции
Набиране на фондове
Управление на търговски обекти
Управление на паркоместата

Основни задачи на управлението



TИПОЛОГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО

• Поддръжници ‐ малки нестопански организации
• оказват съдействие на общинските структури с образователни
и други програми, доброволци, застъпват се за финансиране.

•“Съ‐управители" на общественото място заедно с
общинските структури –

• финансират се от общински и частни източници (квази‐
общински организации).

• Главен управител /мениджър
• носи основна отговорност за управлението, планирането, 
капитално строителство, и пр. 
•Някои основни услуги са предоставени от общински структури.

•BIDs and Downtown Management Corporations




