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Борбата и градът – въведение
Жана Цонева и Павел Янчев

 

На екраните си „държите“ брой 6 на списание dВЕРСИЯ, посветен 

на приватизацията и борбите за публични пространства. Темата 

за „общото“ се „дъвче“ от години и е отговорна за може би най-съ-

ществената част от протестните мобилизации в последно време. 

Все по-често посрещаме на нокти плановете за големи инфраструк-

турни проекти или за такива, които се прицелват в културното 

наследство. Нека само припомним протестите срещу реконструк-

цията на т.нар. „Къща с ягодите“ на улица Сан Стефано в столицата 

или големия обществен натиск върху Министерството на културата 

да прекрати реставрацията на римска Сердика поради опасенията на 

активистите, че автентичните руини биват погребвани под зидове 

от съвсем съвременни тухли. 

С какво броят допринася към процъфтяващата дискусия за нашите 

общи пространства? На първо място, искаме да насочим дебатите 

отвъд персонализиращите рамки, които извличат обяснение за 

проблемите в градската среда от личностите и техните предпола-

гаеми морално-естетически дефицити. Например интерпретацията, 

че омразният Петър Диков, бивш главен архитект на София, е виновен 

поради това, че е корумпиран, обживява критиката на презастроява-

нето на София и загубата на зелени пространства. Без да сме почита-

тели на работата на г-н Диков и без да го оправдаваме, с този брой 
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целим да се откъснем от вторачването в едно „изгнило“ дърво, за 

да видим гората. Под това разбираме системните проблеми, които 

са несводими до личността на който и да е конкретен управленец. 

Например инвестиционният натиск, съчетан с реституция и липсата 

на устройствени планове, ще доведе до презастрояване, независимо 

кой е главен архитект. Петър Диков не е бил главен архитект на 

Варна, но и там страдат от идентични проблеми (да не говорим за 

градове извън България). Следователно, от една страна се стремим да 

избегнем персонализиращата редукция на проблемите в града, които 

оцветяват една голяма част от дискурсите. Но от друга страна, 

посочването на свръхабстрактни виновници за тях също не е решение. 

Тук ще се спрем на два примера за подобни абстракции: „призракът на 

комунизма“, от една страна, и „чалгата“, от друга.

Както често се случва при сблъсъци с вкуса на властите, гражданските 

активисти мобилизират арсенала на антикомунистическата и анти-

популистката реторика, за да делегитимират опитите на властите 

да облагородяват публичното пространство. Да вземем протестите 

срещу „реставрирането“ на Ларгото. Постоянно се изтъква, че дирек-

торът на НИМ Божидар Димитров е бил агент на Държавна сигурност 

или че министър Вежди Рашидов е свързан с бизнес-империята Мулти-

груп, която пък е най-яркият пример за „опорочаването“ на прехода към 

пазарна демокрация от БКП/ДС в разпространените експертно-научни 

интерпретации на Прехода. Можем да групираме тези разсъждения в 

темата на „нямаме истински капитализъм“ понеже „ДС още владее“. 

На атаките на гражданите Божидар Димитров отговори лаконично, 

че са „джихадисти”, и отсече, че „[и]ли трябва да го направим турис-

тически обект, или трябва да го зарием.“ [1] Не показва ли това, че 

намеренията на Божидар Димитров са всъщност свръхкапиталисти-

чески? Той подчинява управлението на културното наследство (ново-
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построено или не) на императивите на пазара. Това е скъсване с просве-

щенското разбиране за културата като самоцел. Ако перифразираме 

директора на НИМ, паметниците или ще са успешен туристически 

продукт, или няма смисъл от тях. Ако Бертолт Брехт беше свидетел 

на скандала, сигурно щеше да попита за какво са ни капиталисти, като 

имаме такива комунисти?

Другия тип интервенции, която асоциираме по-скоро с публичните 

интелектуалци, се основава на критика на „чалгата“ и „масовия вкус“. 

Тя обяснява скандалните управленски решения за публичното прос-

транство – от инсталирането на националистически паметници до 

строенето на средновековни крепости – с „популизъм“ от страна на 

властите, който се стреми да отговаря на изискванията на т.нар. 

„масов вкус“ (за чийто най-разпространен симптом е взимана чалгата). 

Тоест, понеже активистите за добър вкус наричат новите крепости 

„чалга“, която за тях е еманация едновременно на „лошия вкус“ и на 

„вулгарните тълпи“, се създава късо съединение между политиката 

за управление на културното наследство, народа и един вид музи-

кален стил. По сходен начин бе „обяснена“ и опасността, надвиснала 

над т.нар. „Къща с ягодите“. Например изтъкваше се, че потеклото на 

Златев е селско – прадядо му бил свинар [2]. Затова и искал да направи 

от красивото софийско бижу на „Сан Стефано“ „кочина“. Там, където 

действа елитът, противниците му виждат селяни. По същия начин 

тече и критиката срещу скандалния ремонт на японския хотел (бивш 

Ню Отани) в София от Ветко Арабаджиев. Подмяната на високата 

класова принадлежност с ниска е възможна само на цената на мета-

форично заместване, което няма нищо общо с реално съществува-

щите отношения и пространствена организация на село. „Селянин“ –  

това е нарицателно за вулгарен човек с лош вкус. Но доколко състо-

ятелна е съпротивата, основаваща се на смилането на „високо“ и 

„ниско“? И не отчуждава ли елитарната критика на „селяните“ потен-
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циални съюзници в борбата за публично пространство? Все пак никой 

селянин не е собственик на буржоазна къща от началото на XX век или 

на многоетажен хотел в центъра, нито обзавежда дома и хотела си 

в крак със световните тенденции в лукса, презиран от носителите 

на аскетичния „flea market” вкус в средите на образованата градска 

средна класа. 

Едно от непродуктивните последствия на този дискурс е, че оневи-

нява конкретните виновници за влошаващата се обществена среда, 

защото ги замества с нещо твърде размито и абстрактно – „манта-

литета на българина“, „масовия вкус“, „популизма“ и прочие. Така извън 

критическото полезрение остава фактът, че в случая с паметника на 

цар Самуил една частна филантропична фондация на богат, успял и 

родолюбив българин финансираше проекта, който пък получи морал-

ната и материална подкрепа на Общината (която предостави мястото 

за фундамента), а впоследствие и на държавните мъже. Докато обви-

няваме „масите” и „манталитета“, конкретните и твърде елитарни 

„виновници“ за националистическото недоразумение пред храм Алек-

сандър Невски остават извън полезрението. Също така, редуцирането 

на дебата за архитектурните или градоустройствени явления един-

ствено до качествата и естетиката на градската форма или вложе-

ните материали ни пречи да видим силовите отношения, седящи зад 

изграждането им, както и породените от тях неравенства.

Понеже държавата е обвинявана, че не е достатъчно либерална, че е 

популистка и кляка пред „масовия вкус“, се приема, че неин коректив, 

а в някои случаи и заместител, са „гражданските инициативи“ отдолу. 

Пример за такива е обновяването на пловдивския квартал „Капана“, 

което вдъхнови подобна инициатива и в София: т.нар. КвАРТал. Инте-

ресно е как инициативата комбинира едновременно съпротива срещу 

„нечистоплътни бизнес интереси“ [3] и желанието за създаване на  
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пространство за „предприемчиви градски начинания“ [4]. Как е възможно 

инициативата да е едновременно „за“ и „против“ подчиняването на 

публичните пространства и градската среда на бизнес интересите? 

Възможно е, тъй като векторът, по който формално еквивалентни 

практики (като инвестиране, създаване условия за бизнес) се разгра-

ничават, е изцяло естетически. Например когато бизнесът подхване 

„градско обновяване“, което резултира във форми, приемливи за новата 

„креативна класа“: „хипстърски“ кръчми в стари къщи със стени от 

оголени тухли, индустриална естетика и изобщо всичко, което носи 

духа на „Стара София“ – макар че оголените тухли, „суровите“ лампи 

от кабели и крушки и подовете от полиран бетон не могат да бъдат 

намерени в нито една стара къща. Производството на градска среда 

по модела „Стара София“, макар и чрез естетически форми, непознати 

за строителството от началото на ХХ век, е неизменна част от 

носталгията по времената отпреди социализма. В символната вселена 

на антикомунистическото въображение „наследството на Стара 

София“ и комунизма са поставени в абсолютна опозиция. Ако се вгле-

даме в историята обаче, ще видим, че опозицията е несъстоятелна, 

защото „Стара София“ я има на първо място благодарение на кому-

низма. (А ако нещо може да спаси каквото е останало от нея, това не 

е про-инвеститорската политика, а точно обратното – ограничаване 

на инвеститорския нагон, който оставя след себе си руини от стари 

къщи, за да освободи място за строеж на блокове, молове, бизнес 

центрове и прочие). Например Националният институт за недвижимо 

културно наследство, който е пряко отговорната държавна инсти-

туция по опазването на културното наследство, е създаден през 1957 г. 

В тези години знакови недвижимости в София и страната се обявяват 

за културни паметници. Без да сме се впускали в задълбочено изслед-

ване за корените на дискурса „Стара София“, можем да изкажем  

хипотеза с голяма доза сигурност, че когато и да се появява този 
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дискурс (било след 1989-та, или още по-комично, по време на социа-

листическия режим), той нямаше да е възможен, ако го нямаше мате-

риалното наследство, обособено от социалистическата държава, в 

който той да се прицелва и разгръща. Както често се случва, социализ- 

мът снабдява опозицията си с критически ресурси, която тя впослед-

ствие използва срещу него (Пример за това биха били също и съвремен-

ните форми на български национализъм, които отхвърлят тезата за 

славянския произход на българите. Този вид национализъм се корени в 

усилията на Людмила Живкова по културно отдалечаване на България 

от Съветския съюз).

И ако отхвърляме наивната персонализация и още по-наивното гонене 

на призраци на отдавна изчезнали режими, с какво този брой допри-

нася към опитите да се осветлят и разберат процесите по загуба на 

публично пространство? 

 На първо място, нашият подход разглежда обществените прост- 

ранства не като инертна обективност, жертва на поредната порция 

интервенции на „чалгари“ или пък готова да приеме „глътка нормал-

ност“ от „инвеститори с добър вкус“, а като места, които са изтъкани 

от противоречиви обществени отношения. Последните са по дефи-

ниция неравни и силови, а пространството е канава, в която не само са 

вписани неравенствата и антагонизмите, но и биват усилвани от нея. 

С други думи, липсата на адекватни публични пространства, немарата, 

поглъщаща това, което е останало от тях, неравенствата, с които 

празни домове, очакващи своя купувач или инвеститор, съществуват 

паралелно с армии бездомници, или пък неравенствата, раздиращи 

градовете ни на що-годе поддържан център, хипстърски „джобове“ и 

изоставена периферия, не е защото установяването на „зрял капита-

лизъм по западен образец“ изостава (възпирано от „комунистическия 

чалга-манталитет“ или корупцията), а именно защото от началото 

на 1990-те години всички усилия са впрегнати именно в създаването 
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и укрепването му. С други думи, всички тези така различни и на пръв 

поглед несвързани пространства са моменти на една и съща тотал-
ност, на „лудия танц“ на самонарастващата стойност. 

Например, както показва Петър Добрев в статията си, посветена 

на морските бани във Варна, загубата на достъпно публично прост- 

ранство, съчетана с нечувствителен към оригиналната архитектура 

ремонт, не може да се разглежа встрани от приватизацията на баните 

и превръщането им в пространство за луксозно потребление. С други 

думи, „лошият вкус“ и „мутро-барока“ не са резултат от предполага-

емата липса на образование и нюх към естетическото, а от инвести-

ционен натиск, който държавата не иска да ограничи (а в много случаи 

и окуражава, както когато Община Варна продава големи части от 

Морската градина и Алея Първа под предлог, че няма финансов ресурс 

да укрепи свлачищните зони). Капиталът не търпи „празни“ от негова 

гледна точка пространства, тоест такива, които се използват с неко-

мерсиална или обществена цел, а имат потенциал (поради близостта 

си до центъра или туристопотока) да носят пари.

Отново разглеждайки Варна, но през случая с приватизацията на част 

от Морската градина, Божин Трайков показва, че критика, която се 

фокусира само върху вкуса, страда от известни ограничения, докол-

кото е неспособна да обясни процесите освен през конспиративни 

теории за вмешателство отвън на „лошите комунисти“ (или „селяни“), 

вместо да се опита да разбере иманентните процеси на влошаване 

на публичната среда, което превръщането на всяко пространство в 

капитал води със себе си.

Както споменахме и в началото, превръщането на публичното прос-

транство в стока предизвиква протести от страна на активистите 

за градска среда. Само че, както показва Георги Медаров в статията си 
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„Либерализация или демократизация на градския активизъм“, съпроти-

вата срещу джентрификацията в България въплъщава собственото си 

отрицание, доколкото радетелите срещу джентрификация работят 

именно за нея, само че я наричат „градско обновяване“. С други думи, 

редукцията на критиката на политическата икономия до естетическа 

критика е обречена да възпроизвежда повече от същото, срещу което 

се съпротивлява.

И като говорим за борби, в своята статия Рая Апостолова поставя 

акцент на разгръщането на борбата между архитектите и техниците 

на въдворяването на търсещи убежище в специализирани затвори и 

усвояването на най-различни елементи от устройството и обзавежда-

нето на затворите от страна на бежанците. Затварянето и умиротво-

ряването на затворниците е изключително потиснически аспект от 

поначало опресивната професия на архитекта, но нейният захват не 

е тотален – затворените населения непрекъснато се опитват да се 

изплъзнат от хватката ù. Апостолова разглежда тактиките както 

на затворените, така и на архитектите във вихъра на борбата, но 

не изпуска от полезрение начините, по които политиките по закрила 

произвеждат страдание и бездомност. 

В своята статия Неда Генова се спира на оптимистичния разказ за  

социалната мобилност на българските роми с висше образование. 

Разказът се опира на неолибералните клишета за личната отговор-

ност и деполизира както „гетото“, така и „университета“. Генова 

показва как деполитизацията превръща двата топоса на неолиберал-

ната телеология „от гетото към университета“ в абстрактни места, 

лишени от политическите и силовите им специфики. По този начин 

неолибералният разказ възпроизвежда условията за неравенствата, 

които натикват някои населения в гета, докато други се възползват 

от членството си в „аристокрация на кожата“ и едновременно с това 

честват случаите на „успели“ и „интегрирани“ роми.
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Помислили сме и за критиците на критикарите, или за вечния рефрен „а 

къде са конструктивните ви предложения?“ Поканили сме архитекти, 

урбанисти и активисти да коментират възможностите за развитие на 

градската среда, което не наказва и не маргинализира вече наказани по 

силата на маргинализацията си населения. Например съ-съставителят 

на броя Павел Янчев обръща внимание на големите инфраструктурни 

бариери пред равния достъп до публична среда и възможностите, 

които тя предоставя за свободно движение на хората в града. Росица 

Кратункова показва как няколко български общини водят политика на 

апартейд срещу ромското малцинство. Апартейдът има както физи-

чески (строене на стени), така и нематериални измерения (перфидно 

лишаване на ромите от правото им на глас). Същевременно анализът 

показва как институциите секретират расизъм, за да оправдаят 

собствената си политика и да натоварят жертвите на политиката 

си с отговорността по превръщането им в парии. Кратункова обръща 

внимание и на общински инициативи, които се опитват да преодо-

леят ефектите на расистките политики и които трябва да бъдат 

окуражавани.

Силвия Чакърова и Нурхан Реджеб допринасят към дискусията за „по-чо-

вешки град“, респективно с идеи как градовете ни да станат по-дос-

тъпни за пешеходци и как да запазим и увеличим пешеходните градски 

части с помощта на гражданското участие. Статията на Чакърова 

се фокусира върху София, а на Реджеб – върху Силистра, но и двата 

текста споделят обща нагласа, че e крайно време да бъде преобърната 

тенденцията, която превръща градовете ни в места, враждебни към –  

и отчуждени от – обикновени човешки дейности като ходене пеша 

или почивка навън. Както показва Реджеп, градоустройство, което се 

подчинява на логиката на частното, неминуемо води до влошаване на 

качеството на градската среда. 
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Друга проблематика, с която текстовете в този брой се захващат, е 

митът, че градът се създава от хаотичните инвестиционни действия на 

целеустремени, некоординирани помежду си агенти, които преследват 

егоистично единствено своя интерес, а държавата не би трябвало 

да им пречи да направят обитаването на всички ни по-качествено. 

Ако погледнем реално процесите на приватизацията и загубата на 

публично пространство, ще забележим че тя се е случила именно там, 

където държавата се е оттеглила от регулативната си роля. Това са 

предоставянето на паркови терени за застрояване, подобно на София 

Ленд, строежът на хиляди квадратни метри търговски молове, поста-

вянето на гигантски рекламни билборди по сградите и в пейзажа около 

пътищата, „саморазрушаването“ на сгради-паметници на културата. 

Отказът от изготвяне на работещи планове на градове и квартали 

постепенно отвързва ръцете на по-инициативните да завземат тези 

публични пространства или да създадат приватизирани такива с цел 

постигането на лично – и далеч не общо – благо. Да разглеждаме тези 

актове като изолирани случаи на недобросъвестно инвеститорско 

начинание би било наивно, особено в момент, когато всяка мейнстрийм 

медия поставя символично равенство между „успешен“, „финансово 

обезпечен“ и „предприемчив“, а неравенствата и липсата на солидар-

ност остават крайно непопулярни теми. Оказва се, че както инже-

нирането на социалната изолация в градовете, така и безвъзврат- 

ната загуба на публични пространства в полза на инвестиционния 

интерес, са целенасочени действия от страна на Община и държава в 

полза на малцина и за сметка на всички ни. Текстовете в този брой се 

застъпват за градско планиране, което отчита на първо място демок- 

ратичното право на град за мнозинството, а не правото на печалба 

на малцинството инвеститори. Това означава преобръщане ролята 

на държавата от улесняваща инвестициите или на самата нея като 

инвеститор (както в случая със София Тех парк) в държава, строяща 

паркове, социални жилища, хубав градски транспорт и въобще всичко 
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необходимо за удобен и сигурен живот в града. Искаме да се зачитат 

интересите на мнозинството във формулирането на които да участва 

самото то, дори и да се ощетятват тези на малцинството. 

Бихме могли да проследим разгръщането на конфликта „публично“ и 

„частно“ в още много сфери: от загубата на междублокови пространст- 

ва под инвестиционния натиск, до приоритизирането на автомо-

билния транспорт за сметка на обществения и релсовия. Не е ли колата 

образецът на частното придвижване? Тези теми ще оставим за някой 

по-нататъшен брой.

В усилието да избегнем опити за скъсване с господстващи урбанис-

тични решения, които само преповтарят собствените си предпос-

тавки и основания, сме включили превод на статията на Алберто 

Фаваро за сп. Schlock. Той ни призовава да открием утопичния заряд на 

въображаемата архитектура, еманципирана от емпирично съществу-

ващите ограничения, с които конвенционалната архитектура трябва 

да се съобразява. Избрахме да завършим броя с манифестната статия 

на Фаваро, защото се надяваме, че тя ще допринесе за запълването на 

недостига от осмеляване да мечтаем за по-различен свят, а не просто 

да „подобряваме“ наличното.

Заключение: какво не успяхме да свършим.

Нашият подход предпоставя нуждата от радикален перспективизъм. 

Част от плана за броя бе да се опитаме да разгледаме несводими една 

до друга перспективи към пространството. Например как се обитава 

то от бездомници или проституиращи наркомани и как от хипстърите 

на ул. „Христо Белчев“ в София. За съжалание поради различни причини 

не успяхме да ангажираме изследователи да се занимаят с тези пробле-
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матики, затова ги записваме в графата „бъдещи творчески планове“. 

Темата за града е неизчерпаема и със сигурност ще се върнем към нея, 

въоръжени с нови перспективи, различни от доминиращите подходи 

на градската средна класа. Но това няма да е, за да „дадем глас“ на 

маргинализираните или да покажем „шаренията“ от раси и класи в 

града. Ще бъде в името на това да разколебаем господстващия крити-

чески разказ за градското развитие, който отразява една тясна перс-

пектива на образованите загрижени за градската среда граждани. Те 

протестират срещу влошаващото се естетическо съдържание на 

центъра на големите градове, без да овъпростят процесите, които 

водят до това, и още по-малко да погледнат към града от гледната 

точка на т.нар. (от Чарлз Брейс) „опасни класи”. Фактът, че не успяхме 

да напуснем изцяло гледната точка на градската средна класа стои 

зад избора ни през заглавието на този брой да направим самоиронична 

препратка към известния сериал “Сексът и градът”.
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„Промяната е добра за всички“!  
Из историята на 

приватизацията на
 Морските бани във Варна

Петър Добрев
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Драматичният палеж на тютюневите складове в Пловдив логично 

ангажира общественото мнение в страната, след като показа край-

ностите, до които се достига в желанието атрактивни терени да 

бъдат използвани от частни инвеститори без значение от историчес- 

ката им и архитектурна стойност. 

 Почти по същото време във Варна далеч по-тихо и обиграно беше 

до голяма степен ликвидиран друг архитектурен паметник от епохата 

на тютюневите складове – Морските бани. Емблематична сграда за 

града, точно на входа на Морската градина, баните са създадени в 

годините преди Втората световна война като обществено място 

за отдих и лечение, като запазват функцията си през социализма. До 

започването на прехода. 

 От 1998 г. насетне официалният статут на баните бе променен и 

сградите се изпълниха със заведения, които постепенно иззеха цялото 

пространство. Частният концесионер „Лазурен бряг 91“ започна да 

отговаря за останалото от фасадата, за да завладее през 2015 г. и 

последния остатък от първоначалната функция на баните – калолечеб-

ницата. След още няколко съмнителни промени в закона, през 2016 г.  

се допусна „реставрация“ на баните, която промени почти изцяло и 

архитектурния им облик. [1]

 Концесионерът обяви ремонта за „възстановяване“ на първона-

чалния облик на Морските бани и го рекламира с билборди из цялата 

крайбрежна алея на Варна, както и във всички местни медии, включи-

телно регионалният център на БНТ. [2] В резултат на това „възста-
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новяване“, окончателно се завърши започналият през 1998 г. процес, 

който превърна баните от обществено пространство за лечение в 

частно пространство на скъпи и труднодостъпни заведения, а накрая 

унищожи и архитектурата на сградите. 

„Общо мнение е, че промяната е добра за всички“, бодро сложи точка на 

въпроса варненският вестник „Черно море“, между другото собстве-

ност на кръга от фирми на концесионера. [3]

Как се стигна до всичко това?

Историята

Открити през 1926 г., баните са точно до морския бряг в централната 

част на Варна, като се възползват от наличието на минерални извори 

в непосредствена близост. В оригиналния си вид предлагат басейн и 66 

Рекламен плакат на дружество Лазур 91, рекламиращ „възстановяването” на Морските бани.;  
Източник: Facebook страница на проекта „Алея първа”
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вани за топла вода, до които морската вода се изпраща от моторна 

помпа по тръбопровод. Има също така минерални душове, калолечение 

и кабинки, където туристът може да заключи вещите си преди да 

отиде до плажа или минералната вода.

При откриването на баните кметът на града Петър Стоянов завършва 

речта си с думите: „Нека с общи усилия направим Варна да бъде истински 

курортен пункт, който да дарява здраве и живот.“ [4]

 Разбира се, възможността да отидат на курорт са имали предимно 

представителите на доста тънката по това време българска градска 

прослойка. Но все пак баните са построени като общинска собстве-

ност с изричното желание да служат и за лечение. Те са и част от стре-

межа на тогавашната власт да развие Варна като първия български 

курорт – статут, който градът придобива от 1921 г. Така варненската 

Община получава правото да събира курортна такса и да сключва заеми 

за развитието на летовището. Построяването на баните наистина 

чувствително увеличава броя туристи и сградите се превръщат в 

един от най-големите приходоизточници на Общината.

 Ситуацията остава до голяма степен непроменена по времето на 

социализма. Баните продължават да се ползват по предназначение и 

дори се разширяват като обем. Разбира се, вече не са първостепенна 

туристическа атракция, изместени от строежите на новата власт, 

но продължават да се споменават в туристическите пътеводители 

за града и да се появяват по картичките от Варна. [5] Годините на 

социализма носят и масовизирането на туризма в България, което 

води ежегодно хиляди плажуващи в Морските бани.

Баните и преходът

В първите години след 1989 г. баните започват да губят част от функ-

циите си, а помещенията да стават все по-неподдържани. Но все пак 
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работят – таксата е символична, плажът е широк и все още чист, а 

заведенията по него се броят на пръстите на едната ръка. Собственик 

до 1998 г. се води държавното дружество „Лазур“, което през социа-

лизма е поддържало плажовете в цялата страна.

През същата година се взима важно решение за бъдещето на баните. 

Те получават ново официално предназначение за заведения, клубове и 

атракциони. [6] Мотивът – „поради отпадането на необходимостта 

да служат като съблекални“. Удобно се пропуска фактът, че баните не 

са просто съблекални, и започва постепенното изтърбушване на сгра-

дата, чиято фасада остава, но вътрешността дава пространство за 

ресторанти, барове и дискотеки. Въпросните изяждат и голяма част 

от плажната ивица. В най-южната част на баните все пак се запазва 

калолечебницата (до 2015 г.)

 С промяната на предназначението започва и правната плете-

ница по собствеността на сградите. Държавно дружество „Лазур“ 

постепенно бива приватизирано на парчета – дадени фирми поемат 

дейността му във Варна, други в останалите морски градове. [7] Така 

през 2006 г. правителството на Тройната коалиция отдава на концесия 

шест плажа по черноморското крайбрежие без търг или конкурс, тъй 

като има дружества, които са използвали въпросните плажове към 

момента на откриване на процедурата на приватизация. [8] Съответно 

се сключват договори със задна дата и един от тях е с фирма „Лазурен 

бряг 91“ ЕООД, която получава централния варненски плаж, както и 

този в квартал „Аспарухово“ за срок от 14 години. Други дружества 

получават плажове в Приморско, Китен, Слънчев бряг и Свети Влас.

 „Лазурен бряг 91“ получава като концесионер и Морските бани 

като част от централния плаж във Варна. Не особено изненадващо, 

към момента „Лазурен бряг“ 91 вече е част от фирмите, пряко свър-

зани с известната варненска групировка ТИМ.

 Баните, които дружеството започва да управлява като конце-

сионер, вече са значително изменени, но поне до 2012 г. се водят 
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паметник на културата. По тази причина, когато през зимата на 2012 

г. в града има силна буря, „Лазурен бряг 91“ иска пари от Министерство 

на културата за възстановяване на щети по сградите. [9]

Четири години по-късно обаче изведнъж се оказва, че баните вече не са 

паметник на културата или поне така твърди уверено търговският 

директор на „Лазурен бряг 91“ Андрей Василев. По повод „възстановя-

ването“ той казва: „Реконструкцията е съгласувана изцяло с Минис-

терството на културата, защото макар и стените между плажа и 

града да не са официално архитектурен паметник, те са почти вековна 

ценност и неизменна част от историческия и естетически облик на 

Варна.“[10]

 От Министерството няма официално потвърждение, че са давали 

становище относно ремонта. Ако са дали, интересно на каква база са 

се съгласили стените на баните да бъдат надупчени с нови прозорци 

(с PVC дограма), да се добавят нови елементи от ковано желязо, нови 

орнаменти от стиропор, а част от наличните стари такива да бъдат 

замазани. 

 Самото Министерство на културата се е водело до 2012 г. 

собственик на цялото „историческо ядро“ на Морската градина, вклю-

Фасадата на баните преди и след последния ремонт.  
Ясно се вижда добавянето на нови декоративни елементи, за сметка на изчезването на стари.;  

Източник: Facebook страница на проекта „Алея първа
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чително на баните, когато с решение на първото правителство на 

ГЕРБ ядрото като държавна собственост е предадено за безвъзмездно 

управление на Общината „поради отпаднала нужда“ да се стопанисва 

от държавата. [11] 

Уточнява се все пак, че това трябва да стане при спазване разпоред-

бите на Закона за културното наследство и определените от минис-

търа на културата предписания за опазване. На 2 септември тази 

година варненското гражданско „Сдружение за оптимизиране на право-

съдието и администрацията“ (СОПА) оспорва документално това прех-

върляне и смята, че сградите не влизат в териториите, отдадени на 

Общината. [12] От сдружението съответно питат дали все още Минис-

терството на културата стопанисва баните. Предстои отговор, но 

той едва ли би изменил вече случилата се тотална смяна на функ-

цията на сградата.

 С настоящия ремонт и последните помещения на някогашните 

бани са запълнени със заведения, всички от които са от високия ценови 

клас. Особено показателен е случаят с бар caLnibani, де факто наследил 

калолечебницата на Варна. 

 Макар и позапусната, тази калолечебница функционираше до 2015  

като собственост на Специализираната болница за рехабилитация 

във Варна. След това бе продадена (а не концесионирана) отново на 

„Лазурен бряг 91“. Разследване на Нова телевизия от 2015 г. разкрива, 

че преди да бъде продадена, болницата е била акционерно дружество 

между здравното министерство и фирма, регистрирана в Панама. 

След продажбата от здравното министерство заявяват, че сделката 

не е била „на безценица“, но същевременно и че водят дела с панамс-

ката фирма. „Това, което някой преди нас е цапцаросвал, разбирам, че 

аз трябва да отговарям за него“, заявява тогава в типичния си стил 

министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, като и до ден 

днешен не става ясно какво е предприето по въпроса. [13]



27

След продажбата следва бърз ремонт и Андрей Василев от „Лазурен 

бряг 91“ обещава през 2015 г., че баните скоро ще отворят отново: 

„Освен центъра за калолечение и водолечение в комплекса ще има 

заведение, а на пясъка – зона за отдих с минерален басейн.“ [14] Като 

резултат наистина се появява заведението caLnibani, но помен от 

калолечение и водолечение няма. Малък минерален басейн има, но като 

част от lounge бара, а цената за неговото ползване е минимум 15 лв. 

Никой не би могъл да недоволства обаче – обектът е частен, клиенти 

се намират. Вместо държавна болница, вече има бар.

Ролята на ТИМ

Поне от 2007 г. насетне всички промени около Морските бани и край-

брежната улица на Варна се свързват с групировката ТИМ и фирмите 

около нея като „Лазурен бряг 91“. В публичното пространство най-попу-

лярен е казусът „Алея първа“. Под това име става известен проектът 

на дружеството „Холдинг Варна“ (част от ТИМ) за изграждането на 

туристическа зона с хотели и аквапаркове на терен от 118 дка на самия 

бряг. Теренът е част от Морската градина във Варна, но бива продаден 

на компанията от бившия областен управител Христо Контров (ДПС) 

през 2009 г. За да стане възможна такава продажба, терените са 

деактувани от публична в частна държавна собственост, а след това 

цената им е определена на по 50 евро за кв. м, при положение, че по 

това време цените на терените в широкия център надхвърлят 800 

евро за кв. м. Граждански организации като СОПА веднага оспорват 

продажбата, като оттогава насам се водят серия от дела, завърш-

ващи предимно в полза на ТИМ. [15]

 Морските бани (без калолечебницата) не влизат в частните 

терени на „Холдинг Варна“, но, както виждаме, концесионерите разпо-

лагат с тях както намерят за добре. Важно е обаче да се отбележи, че 



28



29

приватизацията на баните и завземането им от ресторанти и диско-

теки започва без участието на ТИМ. Групировката се намесва впослед-

ствие и се възползва от вече създалата се ситуация на масово раздър-

жавяване, обхванало през 90-те цялата страна. Съответно, почеркът 

ù може да се усети по-скоро в това, че постепенно „джентрифицира“ 

алеята, от която изчезнаха всякакви цигански оркестри, певци на живо 

и шкембеджийници за сметка на доста по-скъпите и лъскави заведения 

от типа на caLnibani.

 Но и преди проекта „Алея първа“ варненското крайбрежие вече 

беше до голяма степен приватизирано и социалните функции на сгради 

като баните – ликвидирани. При това положение е парадоксално, че 

медийният шум около „Алея първа“ се вдига не защото обществена 

земя става частна, а защото сделката се случва по съмнителен начин. 

Вестник „Капитал“ например заявява през 2011 г., че „проектът на 

„Холдинг Варна“*, наречен „Алея Първа“, звучи вдъхновяващо“ и от него 

биха спечелили всички, стига, разбира се, сделката да не беше станала 

толкова непрозрачно и със съмнения за корупция. [16] В друг материал 

вестникът оспорва желанието на една от местните екологични орга-

низации алеята да остане публична собственост и пише: „доколкото 

в редакцията на „Капитал“ вярваме повече в рационалността на част-

ното предприемачество, по-важният въпрос според нас е третият, 

който гражданските организации повдигат – даден ли е равен достъп 

на инвеститорите и справедлива ли е цената, на която държавата се 

е разделила с парцелите до Морската градина.”[17]

 С други думи отново опираме до стандартната мантра на либе-

ралите в България – капитализмът е безгрешен, тоталната привати-

зация също, но при нас просто нещо винаги се проваля поради нали-

чието на ДС, ТИМ, Пеевски и прочее отделни случаи. Ако има свободна 

* В последните години медийната група на „Капитал“ прибягва до интересен дискурсивен ход, когато 
пише за дейности на ТИМ, споменавайки само „Холдинг Варна“ или „групата около Химимпорт“.
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конкуренция, пазарът ще регулира всичко и няма да има мутри с лош 

вкус, които да развалят вида на бившия хотел „Кемпински“ в София 

например.

 Но пазарът няма нужда от евтини кални бани, а от заведения с вход 

15 лв. И тук опираме до социален, а не до естетически проблем. Тъжно е,  

че Морските бани изгубиха първоначалния си архитекурен образ, но 

далеч по-лошо е, че загубиха функцията си на достъпно и обществе-

нополезно пространство. ТИМ тук е само малка част от проблема, 

защото същата загуба на функция виждаме не само във Варна. Споме-

нахме Пловдив, но да припомняме ли какво стана със старата градска 

библиотека в София например?* Проблемът не е и в конкретната 

партия на власт, защото проследихме как постепенната привати-

зация на Морските бани протича при няколко различни правителства, 

но винаги гладко. 

Фасадата на баните преди и след последния ремонт.; Източник: Facebook страница на проекта „Алея първа

*По времето на кмета Янчулев старата градска библиотека, която е била първото кметство на София, 
се събаря с взрив. Кметът тогава дава големи обещания, че фасадата ще се запази. Накрая е построен 
петзвездният „Гранд хотел София“, в който не е останало нищо от старата сграда. Силуетът на фасадата 
до третия етаж наподобява старата градска библиотека, но най-общо. Фасадата се различава значително, 
а функцията е напълно сменена.
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Може би е крайно време да се запитаме дали всъщност идеята за прива-

тизация на обществените пространства е толкова „вдъхновяваща“, 

колкото обикновено ни я описват. И дали наистина „печелят всички“.
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Божин Трайков



34

В статията разлеждам промените, които се случват в град Варна, във 

връзка с първоначалното натрупване на капитал, като предпоставка 

за възникването на нов тип капиталистически, социални, икономически 

и културни отношения. Тези промени са свързани с етапа на неолибера-

лизация, характерен за държавите от Източна и Югоизточна Европа. 

Без значение как ще се нарекат субектите, монополизирали управле-

нието на града, същественото е, че отстраняването на гражданите 

от участие в управлението и благоустрояването на средата, в която 

живеят, се явява закономерен процес. Те се превръщат в странични 

наблюдатели на приватизацията и комерсиализацията на градското 

пространство.

 Аргументът ми тук изхожда от новия прочит на концепцията 

на Карл Маркс за „първоначалното натрупване“. Маркс използва този 

термин със сарказъм, за да критикува наивното обяснение за първо-

начално натрупване на капитал като дело на предприемчиви и трудо-

любиви индивиди. [12] Изобличавайки подобно обяснение като идeо-

леогическата фантазия на буржоазните икономисти по това време, 

Маркс ясно показва систематичното и структурно насилие, което 

прави възможно натрупването на капитала. Дейвид Харви подчертва, 

че урокът на Маркс се състои в това, че той показва нагледно как 

мечтата на либерали за либерализация на пазара не води до хармо-

нична държава, а напротив – създава условия за засилващи се социални 

неравенства, които могат да бъдат удържани само с насилие. [10]

 Според този нов прочит, процесът на натрупването на капитала, 

който Харви нарича „натрупване чрез отнемане“, може да се разглежда 
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не само исторически, но също и логически, тоест като необходим меха-

низъм за възпроизвеждане на капиталистическите социални и иконо-

мически отношения. [7] [16] И както още Маркс пояснява, насилието, 

което този процес съпровожда, е неминуемо. За да се създадат капи-

талисти, е необходимо да се разрушат некапиталистическите соци-

ални отношения. Например една от характеристиките на социалните 

отношения по време на държавния социализъм е сравнително ниското 

комерсиализиране на социалния живот. В НРБ съществуват множество 

държавни паркове и публични пространства, при които се осъщест-

вяват контакти извън логиката на потреблението. Първоначалното 

натрупване на капитал чрез корумпирана приватизация на публичното 

пространство, което разглеждам по-долу, променя насилствено соци-

алните отношения. Не напразно Васил Проданов определя процеса на 

трансформация от социализъм към капитализъм (или т.нар. „преход“) 

като разрушителен и съпроводен с гигантско икономическо насилие 

[15]. 

 Съвременните либерални апологети на капитализма също не са 

слепи за рязкото увеличаване на насилието и престъпността в стра-

ната веднага след промените. Само че тяхното обяснение за наси-

лието е морално, а не системно, т.е. идващо от предполагаемите 

морални дефицити на новите пазарни агенти („мутри”, „силови групи-

ровки“), които пък се обясняват с принадлежността на последните 

към бившата партийна номенклатура и Държавна сигурност. И днес, 

26 години по-късно, комунизмът продължава да бъде обвиняван за 

„несъвършенствата“ на пазарната икономика. За либералите капита-

лизмът е априори перфектен, затова винаги търсят „външни“ причини 

за необходими за капитализма ефекти като неравенства, корупция и 

насилие – заговори (от Русия, от комунистите), културни дефицити, 

манталитет. В името на системния анализ ще се наложи да разобличим 

приказката за лошата номенклатура, която построи лош капитализъм 

в България. 
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Това, което се случи в България, трябва да се разглежда като процес 

на първоначално натрупване със специфична форма, който винаги е 

съпровождан от насилствено изземване и производство на нищета. 

Според Маркс узурпирането на обществена собственост започва като 

индивидуален насилствен акт и е една от формите на първоначално 

натрупване, която впоследствие, след дълги години на борба, която 

продължава повече от век, се узаконява от държавата. Както посочва 

Маркс, „самият закон става средство за заграбване на народната 

земя” [12, 591c]. Той дава за пример кражбата на държавно имущество 

в Англия и превръщането му в огромни частни земеделски стопан-

ства. [12] Маркс пише в контекста на заграбване на общински земи, 

но насилствено приватизиране на публична собственост, заграб- 

ването на публични ресурси в градски райони и т.н. е също форма на 

първоначално натрупване. В българския контекст можем да разглеж-

даме насилието на криминални групировки като индивидуални примери 

за заграбване, впоследствие узаконено от държавата. 

 Вместо сравнителния прочит на капитализма, според който 

съществуват различни видове капитализъм, аз разглеждам капита-

листическата система като едно цяло. [8] Основният двигател на 

тази система е експанзионният характер на капитала с цел създаване 

на единен пазар. В този процес националните държави са или ограни-

чени, или повлияни от постепенната инвазия на нови пространства 

и региони за натрупване на капитал. Моето разбиране на глобалния 

капитализъм следва това на Етиен Балибар, който предупреждава, 

че често пъти последиците от политико-икономически процеси се 

приемат за причини. [2] Организираната престъпност и трансформа-

цията ù в „легитимен“ икономически елит не е причина, а следствие 

от състоянието на държавата. Процесите, които спомогнаха за този 

развой, обикновено остават извън публичния дискурс. 

 Как да се обясни фактът, че в България именно организираната 

престъпност (и в случая с Варна – групировката ТИМ) зае основна роля в 
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насилственото натрупване? Първоначалното натрупване на капитал 

е част от трансформацията на държавата по неолиберален модел. 

Бренер, Пек и Тиодор разглеждат неолиберализациятa като синдром, 

т.е. вместо цялостно явление тя е серия от процеси и дейности, които 

нямат еднозначен резултат. Според тях, трябва да се проследи как 

този синдром се възпроизвежда в различни контексти. Въпреки разно-

родните резултати, неолиберализацията е процес на регулаторно 

преструктуриране със своя оперативна логика, която цели остоковя-

ване* на всички аспекти на социалния живот [4]. Държавата дава прио-

ритет на пазарни решения на важни обществени и социални проблеми. 

В зависимост от регионалния контекст, този процес на неолиберали-

зация се сблъсква с институции и структури, наследени от предишни 

системи. Така че въпреки движещата логика на определени политики, 

неолиберализацията приема различни форми. В българския контекст 

неолиберализационният процес преструктурира държавния социа-

лизъм. Можем да разглеждаме първоначалното натрупване на капитал 

в България, като измерение на този синдром на неолиберализация. 

 Глобални институции влизат в ролята на инструменти за нала-

гане на нови неолиберални политики, формирани от Вашингтонския 

консенсус като лекарство към задлъжнели държави първо в Латинска 

Америка, а после и в Източна и Югоизточна Европа. Саския Сасен 

разглежда вашингтонските финансови институции МВФ и Светов-

ната банка като инструменти на неолибералните политики, които 

дисциплинират чрез дълг. Обедняването и задлъжняването на населе-

нието на дадена държава улеснява процеса на първоначално натруп-

ване. Сасен вижда директна връзка между политиките на тези инсти-

туции и криминализацията на обществата в държави длъжници. [16]

Криминалните структури на организираната престъпност – и в част-

* превръщане в стока
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ност за Североизточна България групировката ТИМ [14] – се явяват 

представители на новия капиталистически елит. Възходът на групи-

ровката ТИМ е част от един глобален процес, свързан с първоначал-

ното натрупване като механизъм, гарантиращ налагането на капита-

листически социални и икономически, а оттам и културни отношения. 

Тезите на Венелин Ганев [6] за „хищническото“ разграбване на държа-

вата от бивши политически елити и тезите на Чалъков [18] и сие за 

противоречията между политическа и икономическа номенклатури и 

как това повлиява процеса на трансформация от социализъм към капи-

тализъм не дават пълна представа за българския контекст. В осно-

вата на трансформацията е процес на реструктуриране на държавата 

по неолиберален модел, а този процес, макар извършен от вътрешни 

политически играчи, до голяма степен протича на глобално ниво, в 

което основна роля играят МВФ и Световната банка. [1] [16]

 Важно е също да се подчертае, че условията на тези финансови 

институции към Източна и Югоизточна Европа са за много по-ради-

кални неолиберални реформи от тези в Западния свят [8]. Oсновно 

условие на МВФ и Световната банка за заем е налагането на т. нар. 

програма за структурно регулиране. [1] Главна част от програмата е 

бързото приватизиране на държавната икономика. Така при управле-

нието на Иван Костов (1997-2001), под натиска на МВФ стана възможна 

най-корумпираната приватизация в Европа – българската. 

 Това, което позволи на организираната престъпност да се леги-

тимира, са институционални политики на държавата. Според Харви 

държавата с нейните репресивни и правни механизми прави възможен 

процеса на натрупване. [10] Трудно е да си представим възхода на 

ТИМ без благословията на държавата. [3] [17] Ако проследим хроноло-

гията на организираната престъпност в България, ще видим, че т.нар. 

бандитски години през 90-те на първоначално натрупване на капитал 

са свързани с раздържавяване на репресивния апарат, но също и със 

спирането на държавно финансиране на военни и спортни институции. 

Голяма част от служещи и спортисти, след като стават безработни, 
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се заемат с насилствени дейности като рекет, склоняване към прос-

титуция и наркотици. [13] [14]

В момента групировката ТИМ представлява огромна икономическа 

империя на Балканите, притежаваща банки, застрахователни друже-

ства, авиокомпании, зърнодобивна индустрия, търговия с горива и 

химикали, корабна индустрия, транспорт, медии, хранителна индус-

трия и т.н. За черната хроника на нейната история е писано от наши 

и чужди журналисти. Обсегът на ТИМ далеч надминава град Варна – 

още в самото начало чрез бизнеса с рапани групировката се стреми 

да излезе на международния пазар. В последните години чрез т. нар. 

проект Алея Първа ТИМ успяха да отхапят апетитно парче – 122 

декара от най-стария парк във Варна, който се води публично-дър-

жавна собственост – Морската градина.

 В случая с Алея Първа виждаме как местната власт, под претекст 

за липса на средства за финансови инвестиции в обществени проекти, 

даде приоритет за пазарно решение на обществен проблем. Общи-

ната предостави на „Холдинг Варна“, притежание на ТИМ, тази част 

от Морската градина. Един от аргументите на местната власт беше, 

че даването на земята в частни ръце ще спомогне за укрепване на 

свлачището, което заплашва част от Морската градина от срутване. 

Дори областният управител по това време, действайки от името на 

държавата, предостави неограничени права на холдинга, като всички 

техни действия са за сметка на държавата. [3] [17] Ако се върнем към 

Харви, виждаме пример за това как държавата, абдикирайки от инвес-

тиции в обществени проекти, прави възможен процеса на първона-

чално натрупване.

 Връзката между транснационалната капиталистическа класа и 

ТИМ става видима, ако проследим инвестиционните проекти на групи-

ровката в град Варна. Скандалната сделка за Алея Първа показва, че са 

планирани обичайните за ограниченото въображение на ТИМ хотели, 

казина, дори яхтено пристанище. Кому са нужни те, особено в свла-
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чищен район, какъвто е ската в тази част от брега? Бъдещо стро-

ителство би наситило още повече красивата крайморска част на  

Варна и би обслужвало единствено капиталите на „буржозаната 

аристокрация, която нe живее в града, а се мести от гранд-хотел в 

гранд-хотел и командва от яхта.“ [11] 

 Неолиберализацията е процес, при който всяка социална дейност 

води до възпроизводство на капиталистическата система, и това 

става видно, когато държавен парк се приватизира и превърне в прос-

транство за трупане на печалба. По същия начин на мястото на сграда 

в центъра на града, чиито помещения служеха като подслон на варненс-

ките настоящи и бъдещи художници и като място за срещи на хора 

от средите на изкуството, днес се намира хотел-галерия „Графит“. [5] 

Достъп до тази сграда могат да имат само тези, които си плащат. 

Морската градина на Варна постепенно бе осеяна с кръчми и барове, 

а за вбъдеще се планират и множество хотели; в града се построиха 

няколко огромни мола и казина. 

 Така че проблемът не е в името на групировката. Да, факт е, че ТИМ 

се зароди като престъпна групировка, създадена от бивши командоси в 

секретно поделение на НРБ. Факт е, че ТИМ държи Варна в икономическа 

зависимост чрез репресии и насилие и промени социалния и културен 

облик на града. От една страна, ТИМ спомага за формирането на един 

деполитизиран и ограничен в социалните си контакти извън логиката 

на размяната човек. Жителите на Варна не участват във взимането 

на решения за облика на града и са принудени да приемат този процес 

за свършен факт. Опитите – било чрез директен протест, било чрез 

изкуство – да се покаже този недемократичен начин на остоковяване 

на социалния живот са спорадични. 

 Паралелно процесът на остоковяване е свързан с изключване на 

базата на класова принадлежност. Колкото повече луксозни заведения 

и хотели изникват на приватизираното публично пространство, 

толкова повече места стават недостъпни за тези, които не могат да 
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си позволят луксозно потребление. В основата на концепцията на Маркс 

за първоначалното натрупване е класовото разделение, до което този 

процес води. Лишаването от достъп до публични пространства има 

именно такъв класов характер. Това е промяна на социалния живот в 

такъв, при кото притежанието на капитал определя всекидневието. 

В късния капитализъм живеещите в градовете стават все по-лишени 

от правото да определят градското пространство. За Анри Льофевр 

остоковяването на градското пространство води до отчуждение – 

„загуба на усещането за способност да се постигне възможното, праве-

нето на възможното невъзможно.“ [11] Когато една сграда, в която 

са се помещавали творци и са се осъществявали различни творчески 

дейности, се превърне в частен хотел, това е пример как възможното 

се превръща в невъзможно. Според Харви остоковяването и привати-

зирането на културни практики и пространства води до отчуждение 

и негодувание сред хората на изкуството, които изпитват от първа 

ръка присвояването и експлоатацията на тяхното творчество за 

икономическа изгода на други. [4] Загубата на усещане за градското 

пространство като дом, където се осъществяват разнородни соци-

ални и творчески дейности, създава едно затворено пространство, 

доминирано от потребителски практики. Вместо град на живеещите 

там, Варна постепенно се превръща в място за временна дестинация 

на транснационалната буржоазна аристокрация. 

 Прочитът на промените в България като част от процеса на 

неолиберализация, приемащ различни форми, но движен от обща опера-

тивна логика, ни позволява да развенчаем мита за лошите капита-

листи, които построиха лош капитализъм. Делата на ТИМ във Варна 

и други места са част от процеса на първоначално натрупване като 

необходим механизъм за зародиша на капиталистически социални отно-

шения. Когато разглеждаме случващото се в България като част от 

глобален процес, ние виждаме, че проблемът не е в лоши хора, които 

строят лош капитализъм, а в самия капитализъм. Капитализъм, който 
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в късната си форма се движи от логиката за остоковяване на всички 

форми на социалния живот. Въпрос на детайли е дали една приватизи-

рана „Алея Първа“ ще съставлява мафиотския кич като основен почерк 

на бизнесмените от ТИМ, или не (в случай че приватизаторите бяха 

други). Но условията на неолиберален капитализъм водят до привати-

зиране на публичното пространство, без значение кои са приватиза-

торите.
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В тази статия се обръщам към ограниченията на разпространени 

интерпретативни схеми, налагани върху градския активизъм в 

България след 1989 г. Въпросните схеми наследяват много от либерал-

ното политическо въображение за „прехода“, „изграждането на граж-

данско общество“ и „завръщането към Европа“ от 1990-те години.

 Централен залог на представената перспектива, основаваща се 

върху увеличаващия се брой критически изследвания на постсоциалис-
тическия либерализъм в България, е, че не всяка активистка инициа-

тива, говореща от името на „гражданското общество“, е винаги и 

демократична. В постсоциалистическия период понятието „граж-

данско общество“ притежава огромен символен заряд в медиите и 

публичните институции, и ефективната му употреба може да има 

решаващо политическо влияние. Поради това се ползва от най-раз-

лични групи и за противоречиви цели. Налични са и много антидемокра-

тични, демофобски и елитистки употреби, артикулирани като борби 

срещу „популизма“, „масовия вкус“ и пр., от името на „гражданското 

общество“.

 Това обаче не означава, че демофобията не може да е истински 

представителна за „гражданското общество“. Защото просто няма 

„автентично“ гражданско общество извън реторическите и хегемонни 

схватки и разнопосочните опити за монополизация на усвояванията на 

категорията. Разбира се, различните групи, борещи се за монопола 

върху репрезентацията на „гражданско общество“, не са равнопоста-

вени и елитите, които имат привилегирован достъп до публичната 

сфера (например в медиите), упражняват по-силно влияние.
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Дебатът за града след 1989 г. и неолибералната  
консервативна революция

Публичните дебати за градоустройство в България често се констру-

ират около господстващи либерални идеологеми, свеждащи всички соци-

ални конфликти до опозиция между останките на миналото и силите на 
бъдещето. Силите на пазарното бъдеще се мислят като граждански, 

иновативни и предприемачески, про-европейски, реформаторски, 

младежки, либерални, отворени и най-вече – създаващи „стойност“, 

която се мисли и като „естетическа“ характеристика. „Социалисти-

ческите отживелици“, от друга страна, са задкулисни, тоталитарни, 

непрозрачни, консервативни и в последна сметка обвързани с неефек-

тивни и бюрократични държавни институции.

 Идентични опростенчески противопоставяния не са нещо типично 

само за Източна Европа. Пиер Бурдийо нарича неолиберализма консер-

вативна революция, чрез която десницата паразитира върху социа-

листически понятия (като реформа) и ги обръща наобратно, „връща 

миналото, но се представя за прогресивна“ и така представя съпро-

тивите за ретроградни сили на миналото, „старомодни“, „отминали“, 

„отживелици“. [1]

 Специфичното в Източна Европа е това, че въпросните идеоло-

гически клишета са сдвоени със (само)колонизиране на политическото 

въображение. [2] „Преходът“ към либерално управление след 1989 г. 

се схваща и като „завръщане към Европа“: радикално отрицание на 

миналото и реставрация на предсоциалистическите капиталисти-

чески отношения, рамкирани още и като геополитически фантазии за 

„озападняване“ и „европеизация“. Имаме производство на два ключови 

фантазма, които представят Източна Европа за извращение.

 На първо място, социалистическото минало се мисли като откло-

нение от „естествения“ исторически ход, създаващо „изкривени“ 

форми на съзнание („комунистическо мислене“), които, наред с всички 
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наследства, следва да се изкореняват. На второ място, „географията“ 

(въобразена като произвеждаща социални нагласи, напр. „балкански 

манталитет“) също е схващана като девиация от Запада, представян 

за природна норма, която трябва да бъде достигната, а собствената 

позиция – унищожена. Някои либерални интелектуалци в България 

стигат до там да твърдят, че всяко говорене за собствено достойн-

ство неизбежно довежда до националистическо насилие.

Градът и селото в либералната символна география

Представената перспектива е удобен подстъп за критическа интер-

претация на образите на „града“ и „селото“ в антикомунистическата 

либерална символна вселена в България след 1989 г. Има множество 

приплъзвания между очакваното „европейско гражданско общество“ и 

града. Социалистическата модернизация и урбанизация се отписват 

като неестествени, напълнили предсоциалистическите „буржоазни“ 

градове със „селяни“. „Селяните“, и по-широко символното присъствие 

на селото в града, се въобразяват като антимодерни по същност. Да 

си жител на град (често даже изравнявано с гражданство) не е место-

жителство, а наследствен произход по „кръв“. Тази линия е видима в 

антикомунистически лозунги като „...когато цървули дойдат на власт, 

те се превръщат в ботуши…“.

 Сходни нагласи са видими в някои активистки движения за опазване 

на предсоциалистическото архитектурно наследство („Стара София“). 

В активистки текст в защита (от собствениците) на т. нар. „Къща 

с ягодите“ четем следните носталгично-патриархални фантазии за 

класовата йерархия преди 1944 г. [3]
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„как е хрумнало на банкера (...) да засади точно ягоди (…) сигурно сред 
тях са играли децата му (...) слугините са правели уханни сладка... сред 
тези ягоди са ставали следобедните сбирки на софийския хайлайф, на 
жени с воалетки, в копринени рокли и силно начервени устни, с данте-
лени ръкавици до лактите (...) елегантни господа са се разхождали с 
пура в ръка из градината сред ягодите и са обсъждали политиката, 
курса на златния български лев и последните новости от двореца.“

На сантиментално-патриархалния образ на градската буржоазия е проти-

вопоставена липсата на естетически вкус на елитите след 1944 г.:

„(...) ягодите са изпотъпкани от милиционерските ботуши (...) елегант-
ните виенски мебели са изнесени и с тях са обзаведени къщите на черве-
ната буржоазия, на тяхно място са нанесени мебели, изработени по 
пролетарски вкус в някоя ТПК (…)“

Не твърдя, че това е единствената мотивация на всички активисти 

за възраждане на „Стара София“, а че отчитането на антикомунисти-

ческите носталгии е нужно за разбирането за ролята на образите 

на града и селото в символната география на постсоциалистическия 
либерализъм. В подобни разкази има и вътрешни напрежения. В същата 

статия например се намира място и желание за втора национали-

зация („тази къща би могла да стане един литературен дом“). Този 

„дом“ обаче е невъзможен, ако се признае правото на собствениците 

и следователно реализацията му изисква правата на собственост да 

се отнемат или поне радикално да се ограничат. Парадоксално „завръ-

щането“ на предсоциалистическото минало, преди национализацията, 

изисква нова национализация, която да „спаси“ собствеността от 

собствениците в името на високата култура. Само „да не стане дом на 

чалгата, защото това би било друг вид опустошение, още по-страшно 

от сегашното запустение.“ Страхът от „чалгата“ е също и страх от 
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селото, и от символното замърсяване на града чрез присъствието на 

образи на селото (като попфолка).

Неолибералния град и джентрификацията

Сред най-разпространените неолиберални мотиви в областта на 

градоустройствената политика са свързаните с предприемаческия 

град.* Желаните сили на бъдещето тук са схващани като произвеж-

дащи условията (често наричани „екосистеми“) за разцъфтяване на 

иновацията и предприемчивостта и натрупването на икономическа 

стойност, която ще се „процеди“ и ще залее всички.

 Срещу „предприемаческия град“ са поставяни останките на мина-
лото – социални политики (напр. общински жилища), които създават 

„разглезени“ и „непроизводителни“ „социални паразити“. Това довежда 

до възхода на наказателни политики, натурализиращи и едновременно 

криминализиращи нищетата (напр. в говоренето за „циганска престъп-

ност“). [4] Тук, в рамките на неолибералната интерпретативна схема, 

срещу „предприемаческата държава“ се поставят „опасните класи“, 

захранвани от „остарялата“ социална държава, и съответно се пред-

писват мерки на „нулева толерантност“.

 Криминализацията на нищетата е най-видима в т. нар. „теория“ 

на счупения прозорец, според която от „безредието“ (разбирано като 

улични графити, боклук, който е възприет като „не на място“, и т.н.) 

следва повишаване на „престъпността“ и „антисоциалното пове-

дение“. Т.е. се слага знак за равенство между „безредие“, „престъпност“ 

и „мръсотия“.

* Много подобна критика на „предприемаческия град“ е развита доста по-обстойно и в „Предпри-
емачески дух и призрачни предприемачи: експертно знание, неолиберално управление и социално 
страдание“ на, Цонева Ж., Христов М., Касабов Ог., Медаров Г., София: КОИ, 2015.
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С „престъпност“ тук не се препраща към сериозни престъпления като 

данъчни измами в особени големи мащаби. Също така никой не твърди, 

че ливадата на Белия дом не е била окосена добре и заради това амери-

канския истаблишмънт е излъгал за войната в Ирак, която доведе до 

стотици хиляди жертви и цялостна дестабилизация на света.

 Става въпрос за административни нарушения или леки престъ-

пления като нередно сметоразделяне, неспазване на правилника за 

движение по пътищата или нерегламентирана търговия на дребно. 

Категорията „антисоциално поведение“ също е доста разтеглива, 

защото включва неща като пиене на алкохол в парка или организиране 

на ляво-радикални нерегламентирани музикални партита като Reclaim 

the Streets.

 Мащабни градски политики на „нулева толерантност“ срещу „ванда-

лизма“ и „антисоциалното поведение“, основаващи се върху „теорията“ 

на счупения прозорец, за първи път се прилагат от кмета на Ню Йорк 

Рудолф Джулиани през 1990-те. Като идеята е, че премахването на 

„нередностите“ и „безпорядъка“ ще разчисти пътя за изграждането 

на „предприемачески град“, който отхвърля социалното преразпре-

деление и стимулира производството на икономическа стойност от 

„ефективните“ капиталистически елити. В този смисъл „престъпле-

нията“, които трябва да се изкореняват чрез разчистване на „неред-

ностите“ и „безпорядъка“, са престъпления срещу гладкото натруп-

ване на капитал.

 „Теорията“ на счупения прозорец не се свежда до управлението на 

полицията. Тя е и зов борбата срещу „престъпността“, разбирана в 

горния смисъл на престъпления против капитала, да премине от поли-

цията в ръцете на активното гражданско общество, което да бди за 

„нередности“, ограничаващи стопанския прогрес. В статия в българ-

ската преса, възхваляваща неолиберализацията на Ню Йорк през 1990-

те, четем, че според:
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„(…)“Теорията на счупения прозорец“ престъпността не е работа само 
на МВР. Тя е и на всички институции, от които зависи как изглеждат 
улиците, автобусите, сградите, градинките, спирките, подлезите, 
гарите (...) МВР още не се е сетило да го каже, и то само защото МВР 
има рефлекс да се сеща за неща в политиката, но не и за неща, свързани 
с гражданите (…)“ [5]

Джентрификацията на Женския пазар в София [6] също бе оправдавана 

от Общинари [7] и десни граждански активисти чрез полицейски аргу-

менти за „престъпността“, „безпорядъка“ и пр. Много се говореше за 

жените, които продават цигари на дребно без платен акциз, но не и за 

крупните предприемачи, които ги внасят.

 „Джентрификацията“ (или „градското обновление“), най-честият 

обект на анализ в критическите градски изследвания, е ефект на напре-

жението между „предприемаческия град“ и криминализацията на нище-

тата. Опаката страна на „градското обновяване“ и изграждането на 

предприемачески екосистеми е реториката за „нулевата толерант-

ност“ и криминализацията на бедността – създаването на „некросис-

теми“, целящи да изкоренят привижданите като нелегитимни (от 

перспективата на „предприемаческия град“) призрачни предприемачи.
 Чрез „джентрификация“ или „градско обновяване“ се обозначават 

политики за повишаване на икономическата стойност на „запуснати“ 

градски райони. Джентрификацията е противоречива, защото води до 

изселване на социално маргинализирани групи (студенти, работници 

с по-ниски доходи, дребни предприемачи и т.н.). В много случаи тя не 

е преднамерена, а е ефект на свободния пазар. Например при повиша-

ването на цените на наемите заради нерегулираното краткосрочно 

отдаване под наем чрез услугите на корпорации като Airbnb. Понякога 

обаче джентрификацията е мотивирана и от расистки и/или антико-

мунистически съображения, а не единствено от либерални абстрактни 

стремежи за стимулиране на възпроизводството на капитала и пред-

приемаческия дух.
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Джентрификацията на Женския пазар бе рекламирана като инстру-

мент за изчистване на етническите малцинства от квартала и 

едновременно като реставрация на предсоциалистическия облик на 

София. Същевременно районът бе представян и като „замърсяващо“ и 

„нередно“ присъствие на селото в града, което, от перспективата на 

символната география на либералните активисти след 1989 г., е сери-

озна антиобществена проява.

Парадоксите на постсоциалистическия градски  
активизъм

Категориите, чрез които се конструират господстващите либерални 

интерпретативни схеми, налагани върху дебата за градските поли-

тики, са изградени около серии двуполюсни мисловни схеми, противо-

поставящи останките от миналото и силите на бъдещето. Първите 

се онагледяват чрез фигури като непрозрачни публични институции, 

архитектурната гилдия, бюрократизъм, липса на реформи, центра-

лизирано планиране, непрозрачност, корупция, задкулисие, но също и 

популизъм и лош масов вкус. Силите на бъдещето, които им биват 

противопоставяни, от друга страна, се описват чрез метафори от 

сорта на ново поколение, про-европейски, разчупени, креативни и пред-

приемчиви, образовани младежи от средната класа, граждански акти-

висти, устойчивост, добри практики и трансформация. Останките 

от миналото са идеологически, а силите на бъдещето рационални, 

първите са свързвани с балкански консерватори, а вторите с евро-

пейски реформатори, и така нататък.

 Навлизането на тези опростенчески схеми в областта на градо-

устройствения дебат довежда до редица парадокси. Например има 

изследователи-активисти, които биха казали, че са срещу „джентри-

фикацията“, но участват в пропазарни проекти за „градско обновя-
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ване с младежко участие“. Как може да обясним такива противоречия?

Макар и синоними, джентрификация е директна заемка от английски, а 

градско „обновяване“ или „облагородяване“ са преводи. Дори най-бегъл 

поглед в англоезичния Интернет показва разпространеността на 

съпротивителни движения срещу политиките на „градско обновяване“. 

С „англоезичен“ Интернет нямам предвид, че става дума за съпро-

тиви само в англо-американския свят, а визирам най-честия източник 

на международни новини за експертите-активисти. Истанбулските 

протести от 2013 г. за „право на град“ и срещу джентрификацията 

например бяха сред най-масовите и значими сходни мобилизации в 

света. Естетиката на тези съпротиви може да бъде привидяна като 

прогресивни, младежки, граждански инициативи срещу системата, 

обслужваща единствено елитите. Всъщност често те се артикулират 

именно така. Но усвояването на глобалните естетически съпроти-

вителни образи в българския контекст може да ги смели в рамките 

на опростенческите постсоциалистически либерални опозиции, които 

споменах.

 Ако целта е скъсване със социалистическото минало чрез „евро-

пеизация“ и развитие на гражданско общество от западен тип, то 

би следвало разпространените в цял свят прогресивни граждански 

движения срещу джентрификацията да са нещо желано. Независимо, 

че същите тези движения имат социалистическа и антикапиталисти-

ческа мотивация.

 Напластяването на, от една страна, усвояването на наблюдава-

ните образи на граждански протести, и, от друга страна, хегемонията 

на пропазарни либерални позиции в България, е фонът, който трябва 

да се освети, за да се види как е възможно да има едновременни заявки 

срещу джентрификацията и за градско обновяване.

 Англоезичните социологически и географски изследвания на града 

са доминирани от марксистки автори като Дейвид Харви и Нийл Смит, 

чиито изследвания също се вписват и информират съпротивите 
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срещу джентрификацията. Дейвид Харви популяризира понятието на 

Льофевр за „право на град“. Чрез него марксистки изследователи и леви 

активисти изискват „връщането“ на „правото“ на масово, включващо 

и демократично управление на града отдолу. Това право не се схваща 

като опосредено от представители на бизнеса и либерални експерти, 

а точно обратното – призовава за скъсване с пропазарното техно-

кратско управление на града. Заради това „правото на град“ е срещу 

неолибералния „предприемачески град“ и криминализацията на нище-

тата, на които противопоставя стремежи за изграждане на социални 
институции като общински жилища.

 Но „правото на град“ също може да се усвои чисто формално от 

инициативи, които не споделят радикално-демократичните и социа-

листическите предпоставки на марксистките изследователи и на 

левите активисти. В България например на последните местни избори 

софийската група „Право на град“ разпространи 11 въпроса до кандида-

тите за кмет. Някои от въпросите са ярко ценностно оцветени („Как 

ще спрете инсталиране на вулгарно-кичови паметници, под предлог, че 

са патриотични инициативи?“). А сред въпросите, заявени като свър-

зани с „екологията“, де факто се засягат и формално-естетическите 

притеснения на активистите („Ще забраните ли частичното саниране 

на сгради?“).

 С други думи, независимо, че категорията „право на град“ може да 

се проследи до социалистическите мобилизации срещу джентрифика-

цията и по-широко до марксистката критика на капиталистическия 

град, то софийската инициатива „право на град“ не просто няма социа-

листически предпоставки, но липсва изцяло интерес към социалните 

политики на Общината. Няма нито един въпрос, който да е свързан 

с данъчната политика, правото на движение на хора с увреждания, 

обществения транспорт, детските градини, приютите, етническата 

сегрегация, социалните кухни, здравеопазването, образованието или 

жилищната политика.
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Държа да уточня, че никой не може да забрани усвояването на марк-

систки понятия за немарксистки цели. Не целя да морализирам акти-

вистите, а ползвам този пример, за да покажа парадоксите, произ-

тичащи от усвояването на западни активистки и изследователски 

понятия в рамките на либералната символна вселена в България.

Гражданското общество срещу държавата  
или либерализация срещу демократизация

Често производството на либерални идеологически клишета се 

приписва единствено на частния сектор – представителите на бизнеса 

и западно-финансирани тинк танкове за производството на либерална 

експертиза. Проблемът на тази гледна точка, която често се пред-

ставя за лява, е в това, че възприема същите предпоставки, които 

иначе твърди, че критикува. Става дума за споменатите опозиции – 

пазара и гражданското общество срещу държавата; бъдещето срещу 

миналото; запада срещу изтока и т.н.

 Всеки по-съсредоточен поглед обаче ще регистрира, че такива 

разделения няма, липсва единен източник на либерални идеологически 

схеми, те не могат да се обвържат с конкретен тип институции 

(частни или държавни). Всъщност често споменатите клишета се 

конструират точно от публичните институции.

 Например в анализ от 2014 г. на кандидатурата на София за Евро-

пейска столица на културата на Светослава Найденова четем, че 

общинските документи са изпъстрени с изрази като „активно граж-

данство“, „нова европейска демокрация в условията на глобализирана 

икономика“, „оттласкване от миналото и общо европейско бъдеще“. 

[8] Т.е. официалните документи на публичните институции ползват 

същия език, който се приписва на частния сектор и гражданското 

общество.
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В същия анализ четем, че сходни логики пронизват не само инсти-

туционалните дискурси, но и гражданските инициативи. Примерът 

на Найденова е фестивалът „София диша“: тя показва как снимките 

от фестивала конструират образи, изключващи някои, по думите ù, 

„обичайни обитатели“ като „просяци и емигранти (sic)“. Обективът 

произвежда според нея образ на „градски европейци, които купуват 

ръчно изработени предмети и се наслаждават на (...) културни прояви“.

Друг показателен пример е присъствието на водещите либерални 

идеологически моменти в песента „Вечната София“, с която през 2015 

г. бе открит музикален фестивал в рамките на културния календар на 

Столична Община. Това е песен, която не е произведена като пазарен 

продукт, а цели публично потребление (например събития с общинско 

финансиране, подкрепа от държавната телевизия и т.н.). Песента е 

издържана в стила на късната соц естрада. В текста обаче се говори 

„стара София как град модерен била е, а не потънала в мрак“. От една 

страна, се споменава атентата в света Неделя („полусрутен храм“), 

но, от друга, се настоява на липсата на класови конфликти преди 1944 

г. („бедняк и богат със трамвая кръстосва из престолния град“).

 В песента се разиграва разговор между внучка и нейния дядо. 

Дядото говори от името на предсоциалистическа София, внучката за 

постсоциалистическа, а времето между 1944 г. и 1989 г. не е споме-

нато въобще. От „Стара София“ директно се преминава към апологе-

тично говорене (от внучката) за нерегулирания строителен бум след 

1989 г. („нови сграда до сграда се издигат с финес“), както и към поли-

тически призиви за интеграция в еврозоната („мойта надежда, че ще 

купя с еврó до квартала Надежда аз билет за метрó“).*

* Песента може да бъде видяна на  
https://www.youtube.com/watch?v=xjezQvaYF1k

https://www.youtube.com/watch?v=xjezQvaYF1k
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Хегемонните либерални дискурси („гражданското общество срещу 

държавата“, „запада срещу изтока“ и т.н.) се споделят както от бизнеса, 

така и от гражданското общество; както от държавата, така и от 

пазара; както в експертни, така и във всекидневни схващания. Поради 

това е по-продуктивно да не се разграничава между предполагаемите 
източници на един или друг тип идеологически схващания, а между типове 
схващания – например между либерални и демократични. Такова разгра-

ничение ще е способно да отчете и честите антидемократични ефекти 
от либералните реформи.

Антидемократичните ефекти на либералната 
градска политика

Споменах, че господстващата либерална интерпретативна схема 

за желаната посока на градоустройството може да се разбере като 

стремеж за създаване на „предприемачески град“, чиято опака страна 

е криминализацията на бедността, подчиненa на логиката на рестав-

рацията на суровата класова власт и натрупването на капитала. 

От либералната пазарна рационалност следват антидемократични 
ефекти – всички социални групи, за които се смята, че са неспособни 

да създават (достатъчно) стойност, биват изключвани и изтиквани. 

По тази причина логиката на джентрификацията е обратната на логи-
ката на демокрацията.

От това не следва, че всички либерални градски активисти, дори и 

когато явно говорят за необходимостта от „градско обновяване“ и 

желателността на създаването на условията за ефективни предпри-

емачески инициативи, винаги преднамерено се стремят към маргина-

лизирането на големи социални групи, както е при казуса с „Женски 

пазар“ в София.
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Вероятно повечето (или поне значима част) от активистите за 

запазване на предсоциалистическия архитектурен облик на София не 

споделят цитираната по-горе антикомунистическа и патриархал-

но-консервативна носталгия за „Стара София“: трудещи се „слугини“, 

произвеждащи „уханни сладка“, красиви „жени с воалетки“ и „елегантни 

господа“, които „с пура в ръка“ бистрят политиката. Често активи-

змът за опазване на предсоциалистическото архитектурно наследст- 

во приема формата на стремеж към абстрактна „естетизация“ на 

града.

 Но „естетизацията“ на града не е неутрална, защото естетиче-

ските възприятия са вкоренени в разнопосочни идеологически пред-

поставки (демократични или либерални). Поради това става възможно 

сходни архитектурни форми да се оценяват по радикално различен 

начин, зависи от това кой гледа и с какви очи.

 Например жилищната сграда Jaclyn в София спечели куп награди и 

овации от „архитектурни експерти“. Но фасадата ù имитира индиви-

дуализираното справяне с неспособността на много хора да заплащат 

сметките си за отопление след социализма*. Имитацията на отча-

яните опити на народните класи за справяне със социалните неравен-

ства след 1989 г. е посрещана с възхита от експертния елит. Оригинал-

ният предмет на имитацията обаче среща негативно отношение от 

страна на либералните градски активисти, като цитираната по-горе 

инициатива за „право на град“, които поставят въпроса за забраната 

на „частичното саниране на сгради.“

„Теорията“ за счупения прозорец също е натоварена с много естети-

чески багаж, осъждащ „безредието“, „анти-социалното поведение“ и 

неподкрепените от Общината и бизнеса улични графити, разбирани 

* Дължа този пример на Жана Цонева
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като пречки пред изграждането на „предприемачески“ градове и извли-

чането на икономическа стойност. А предпоставките на неолибе-

ралното схващане за „добрите практики“ в градоустройството се 

споделят далеч не само от полицията или Общината, но и от много 

граждански активисти. Съществува и вулгаризирана „теория“ на 

счупения прозорец на активното гражданство, възмущаващо се от 

например неспазването на забраната за тютюнопушене в кафета и 

ресторанти. Джентрификацията на Женския пазар в София бе оправ- 

давана с нуждата от премахване на „безпорядъка“ и от расистки и 

ксенофобски граждански инициативи.

 Не твърдя, че всяко вулгаризирано усвояване на „теорията“ за 

счупения прозорец е винаги расистко, а че специфични полицейско-ес-

тетически възприятия за законността и реда се възприемат от някои 

граждански активисти за целите на повишаването на икономическата 

стойност на града. Призиви към естетическото чувство у активните 

граждани можем да видим и в експертни текстове. Търсените от 

експертите естетически нагласи у ангажираните граждани са твърде 

сходни и с предпоставките на „теорията“ за счупения прозорец.

 В наръчник към проект за „градско обновяване“ с „младежко 

участие“, в който се призовава за включване на „активното граж-

данство“, четем следните заръки към „доброволците“, призовани да 

„сканират“ за „места в нужда“:

Жилищна сграда Jaclyn в София, архитект: Аедес Студио (източник: авторът)
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„Пространствата, в които можеш да претърсваш за места в НУЖДА са, 
както най-наситените с отношения пространства в квартала, така и 
безлюдните гранични полета между жилищни и производствени тери-
тории, главните направления за движение, речните корита и други. 
Можеш да ги откриеш в различна големина и (без)порядък – мръсни и 
в развалини, загърбени и занемарени, обезлюдени и изоставени, запус-
тели и празни от съдържание или натоварени с отрицателно съдър-
жание и от странични въздействия.“

Вероятно никой от доброволците не смята, че това, което прави, 

споделя много от предпоставките на „теорията“ за счупения прозорец. 

Но същевременно в горния цитат могат да се откроят сходства с 

предпоставките на полицейския разум – „сканира“ се за нередности, 

липса на ред, занемареност и „отрицателно съдържание“. Последното 

не е дефинирано ясно и се разчита на естетическия усет на скани-

ращия активен гражданин да разпознае „местата в нужда“. Поради 

това конкретните разбирания за „места в нужда“ и „отрицателно 

съдържание“ лесно започват да преливат в дискриминационни призиви 

за джентрификация и социално изключване.

 В експертен текст върху казуса с Ротондата на централна гара 

в София се предлагат интересни ефикасни средства за градско обно-

вление и икономически ръст, и в последна сметка „естетизация“ на 

градското пространство. [9] Районът е определен като „отворена 

рана на града“, привличаща „групи-носители“ на „престъпност, прости-

туция“ и „скитничество“, както и „дребен, непредставителен бизнес 

на границата на закона“. Според експертите „възможно решение“ е 

„контингента“ да се измести. За това е нужно „премахването на ‘зара-

зените’ части“, разпространяващи „упадък“ от „болните места към 

контактните им зони“ и съответно затрудняващи „естетизирането“. 

Тук държа да уточня, че не става дума за изследване на активисти на 

Патриотичния фронт или друга крайно-дясна политическа формация, 
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а за предписания, които са възприемани за легитимни от значима част 

от либерално-настроеното „активно гражданство“.

 Поради това не е достатъчно да има просто повече „гражданско 

участие“ във формирането на общинската политика чрез създава-

нето на всевъзможни експертно-граждански съвети. Няма значение 

колко точно активисти ще „сканират“ за „липса на ред“, ако „скене-

рите“ им са настроени на антидемократичните (но и либерални) вълни 

на „теорията“ на статуквото за счупения прозорец.
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Преди известно време, Юлия Сердаров и Файт Шваб, немски изследо-

ватели и активисти, въвлечени в голям брой международни движения 

около проблемите на миграцията, посетиха София с цел да докумен-

тират историите на бежанци, попаднали в България.* Сардаров и Шваб 

кръстиха проекта (Re-)Positions с идеята, че пространствен разказ 

на търсещите убежище трябва да напусне политическите предели 

на географското си местонахождение и да навлезе мощно в публич-

ното пространство. Разказът тук също касае едно пространствено 

репозициониране. То идва като ефект от идеологията, която разделя 

пресичащите европейските граници на политически и икономически 

мигранти.

В центъра на есето ми е Специалният дом за временно настаняване 

на чужденци (СДВНЧ) в град Любимец (накратко Любимец), който 

разглеждам като пространство, поддържащо фантазията на посоче-

ното разделение, и такова, в което се разгръща борба срещу същото 

това разделение. Любимец е пространство на потенциалност. Това 

означава, че конфликтите се водят в движението между и по оста на 

потенциал и действителност – между „истински бежанец“ и „иконо-

мически мигрант“. Конфликтът въвлича много и различни социални 

* За проекта може да се прочете тук: http://www.re-positions.net/ Те избраха района около бежанския 
лагер в Овча Купел. Проектът им (Re-)Positions целеше да разкаже историята и надеждите на търсе-
щите убежище през призмата на пространствения разказ, заключен в квартала. Изследователите 
описват добре познатия лагер за бежанци, недотам познатите изоставени сгради наоколо, чиито 
стени са обсипани от свастики, еротични картини и молитви, отправени към Аллах; полурушаща 
се постройка, която се използва за подслон от социално отритнати и бездомни, и все още недотам 
видимата за изследователскoто око сграда, притежание на Министерство на oтбраната, която 
приютява български войници, завърнали се от военни мисии в Афганистан и Ирак. Като че ли този 
кът на София съдържа не само бежанците и техните съперници, а цялата комплексност на света, 
погледнат през призмата на пост-9/11 действителноститe.

http://www.re-positions.net/
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дейци. Според държавата сградата функционира с цел настаняването 

на нелегални имигранти, на потенциално опасни за националната ни 

сигурност чужденци, на такива, на които са им връчени заповеди за 

извеждане от територията на РБ, защото са се оказали икономически 

мигранти, а не истински бежанци. Според неправителствения сектор 

Любимец (а и Бусманци) на практика заключват потенциални бежанци и 

са в разрез с международни норми за закрила на търсещите убежище.* 

Според последния разказ тези, които преминават границата ни с цел 

закрила, трябва да бъдат настанявани в регистрационните центрове 

към ДАБ. Но Любимец е също и пространство на потенциал за капи-

тала. Пространство, в което движението между потенциал и дейст-

вителност и борбата, заложена в това движение, крият възможности 

за остоковяване. 

 

Като външна граница на съюза, България е взела ролята си на пазач 

присърце. Огради, ловци на хора, гранични арести – всеки ресурс вложен 

в опазването на съюза и татковината има за цел да улови неистин-

ското, икономическото (икономическия мигрант) и да го отцеди от 

истинското, политическото (бягащия от война). Бежанската система 

на външните граници е подчинена именно на тази логика. Да се заловят 

мошениците. Мошеноловът осмисля цяла палитра от техници (прево-

дачи, интервюисти, каналджии и продавачи на истински бежански 

истории, защитници на права, психолози), инфраструктурни подо-

брения (т.нар. „умни граници“, домове за приютяване, класни стаи 

* Позицията на БХК за Любимец може да бъде видяна тук: http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/
obektiv/zvezda-vankova/2012-02/specialnite-domove-za-vremenno-nastanyavane-na-chuzhdenci-quo-vadis/

http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/zvezda-vankova/2012-02/specialnite-domove-za-vremenno-nastanyavane-na-chuzhdenci-quo-vadis/
http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/zvezda-vankova/2012-02/specialnite-domove-za-vremenno-nastanyavane-na-chuzhdenci-quo-vadis/
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специално за бежанци), законодателна и изпълнителна система. Моше-

ноловът има и своя собствена прогресия: пресичане на граница, избут-

ване или залавяне, арест, разпит, съд, затвор, регистрационен център, 

отхвърляне или признаване на бежанство. В тази темпоралност на 

бежанството като че ли една от най-важните задачи както на самите 

пресичащи, така и на техниците, е да се натъкми знанието им спрямо 

това движение между потенциалност и реалност, което също така е 

уловено пространствено в Любимец. Тоест, да се отговори на въпро-

сите съответно „Как да убедя, че съм истински бежанец?“ и „Как да сме 

сигурни, че не е истински бежанец?“ За целта може да си представим 

прогресията на мошенолова като изтъкана от възли от времеви прос-

транства, където движението потенциал–реалност е в постоянно 

предоговаряне. Нека разгледаме Любимец като един такъв възел.

 

За да видим Любимец като пространство на потенциал, трябва да 

се спрем върху конфликта, който идва с репозиционирането от дома 

към регистрационните центрове в Пъстрогор, София или Баня. Това 

социално репозициониране и буквално физическо преместване от една 

в друга сграда дава възможност на пресеклите границата да убедят 

техниците и държавата, че тяхното бягство е достойно за закрила, 

т.е. че е породено от политическо насилие, наложено над тяхното 

тяло.* 

 Физическото преместване от затворите за мигранти към 

центровете на ДАБ стартира движението между потенциала (търсещ 

закрила) и евентуалното му превръщане в действителност (получа-

* Важно е да се отбележи тук, че интервюиращите, от които до голяма степен зависи крайното 
решение за предоставянето на статут, често разчитат на рани по тялото, които доказват извър-
шено насилие върху бежанеца.
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ването на хуманитарен/бежански статут). Но на това движение се 

противодейства. Противодействието идва от техниците, включи-

телно и от тези, които отговарят за архитектурното изпълнение на 

домовете за задържане. В следващия разказ властта на архитекта се 

явява като една от най-изкусните власти, такава, която през гения 

на своето познание е в състояние да удържи протестната вълна на 

осъдените. Редовете по-долу ще разкажат една накъсана история на 

действие и противодействие. Тя има множество герои, в различни 

времеви участъци, несрещали се един друг, но вплетени в прецизното 

изпълнение на мошенолова.

*

Българската система за даване на убежище не е централизирана. 

Двете главни институции, които са отговорни в сферата, са Държав-

ната aгенция за бежанци (ДАБ) към Министерски съвет и дирекция 

„Миграция“ към Министерство на вътрешните работи. Приемно-регис-

трационните центрове или т.нар. бежански лагери (напр. в Овча Купел, 

Баня и Военна Рампа) падат под опеката на ДАБ, докато Специалните 

домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) са под ръковод-

ството на МВР. Законът за чужденците в България предписва търсе-

щите убежище да се настаняват в приемателните центрове, докато 

тези, които са недокументирани, с изтекли визи, с непризнат статут 

на бежанци (т.е. когато са минали през процес на нелегализация* се 

затварят в специалните домове за временно настаняване. Въпреки 

тази полу-автономност на институциите, между тях съществува 

* Нелегализация е мой превод на английския термин illegalization. Нелегализацията обхваща процес, 
през който може да се проследи насилственото произвеждане на категориите на легалност и неле-
галност и ги разколебава като даденост. В този смисъл „нелегален мигрант“ трябва да се разглежда 
като отношение, което търпи промени и което е продукт на исторически специфики, а не като 
веднъж зададена и непроменлива категория.
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силна връзка, която в по-голямата си част започва и свършва с размя-

ната на тела както от центровете от затворен тип към приема-

телните центрове, така и от последните към първите. Размяната на 

тела касае именно репозиционирането от нелегалност в легалност, от 

легалност в нелегалност. Тя улавя манифестацията на дихотомната 

двойка политическо/икономическо и нейните ефекти върху телата 

на мигриращите. Ефектите се крият именно в желанието на затво-

рените в т.нар. Домове за настаняване да бъдат преместени, да се 

репозиционират в регистрационните центрове, където те ще могат 

да разкажат историите си и съответната присъда ще бъде изречена: 

истински бежанец или икономически мигрант. Въпреки несигурността 

в получаването на статут, репозиционирането от СДВНЧ към ДАБ е 

стъпка към потенциалното признаване на автентично бежанство. Но 

преди това трябва да се пресече европейската граница. 

Бяхме в група от четирима човека и се криехме в храстите преди 
да пресечем [от Турция в България]. Беше тъмно. Пресякохме и след 
известно време ни спря полицията. Носеха зелени якета. Накараха ни 
да седнем на земята с ръце, скръстени на гърба, и да чакаме. Взеха ни 
багажа. Не го видях повече. Две коли дойдоха. Бяхме закарани до участък 
в Свиленград. Там стояхме два дена, преди да ни изправят пред съд. 
Казахме, че сме бежанци. След това ни сложиха в автобус и ни казаха 
„лагер София“. Бяхме много щастливи. Празнувахме в автобуса. Само 
след няколко минути автобусът зави по второкласен път, подмина-
вайки табелката София направо. Осъзнахме, че не ни возят към София 
след като полицаите ни казаха да напуснем автобуса и ни заведоха до 
вътрешен двор, който се намираше зад високи стени, на които имаше 
бодлива тел. Вече не бяхме щастливи. Осъзнахме, че сега сме в затвор. 
Защо? Ние сме просто бежанци (интервю с Хасан, 2013 г.). 



71

Всъщност Хасан попада в Любимец. Въпреки че сградата отваря врати 

на 15 март 2011 г., началото на идеята за подобен тип център в този 

район е още от ранните години на века и следва плътно подготвянето 

на България за влизане в Европейския съюз и неговите предписания 

за европеизация. Проектът по направата на Любимец е стартиран 

още през 2005 година, или една година преди да отвори затворът 

за чужденци в Бусманци. За да позиционирам мястото и ролята на 

Любимец в по-широката рамка на миграционната система в България, 

се срещанах с арх. Ивайло Петков.* Той е основател на бюрото „10 Архи-

текти“ и работи отблизо с дирекция „Миграция“ още от изготвянето 

на първите проекти за домовете за настаняване в България. Първо-

началната идея зад СДВНЧ Любимец е била да се преработи сградният 

на снимката се вижда двора и портата на Любимец; Източник МВР.

* Искам да изкажа своята благодарност на арх. Павел Янчев, че ме свърза с арх. Петков, и на арх. 
Петков за изчерпателния и изключително полезен разговор
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фонд на бившата казарма и да се преустрои по начин, който да пасне на 

новите нужди. Въпреки първоначалните намерения, арх. Петков успява 

да убеди дирекция „Миграция“, че подобно задание би било нерента-

билно и неефективно спрямо експлоатационното си предназначение:

...реконструкцията е по принцип 30% оскъпяване, защото да се адаптира 
нещо, което никога не е било нещо друго и [което има различна цел], не 
става. В казармите имаш някаква дисциплина, нали ги обучаваш в нещо 
[войниците]. Тук не можеш да търсиш дисциплина. Тези центрове не 
можеш да ги сравниш с казарма… Не може да се търси същото, което 
е в казармата. Тук по-скоро трябва да се търси някакъв вид споделена 
толерантност, споделена толерантност на пребиваването. (интервю 
с арх. Петков, септември 2016 г.) 

В крайна сметка се преработва единствено една от сградите във фонда 

на бившите казарми, докато останалата част от комплекса се строи 

наново. И въпреки че арх. Петков смята, че не може да се говори за 

дисциплина в домовете за настаняване на чужденци, такава все пак се 

долавя. По-конкретно една страна от дисциплинарната власт, която 

Мишел Фуко описва като нетриумфална и непретенциозна и която 

функционира през миниатюрни и простички процедури, а не през вели-

чествени ритуали [1]. Тя е лесно доловима в графика на Любимец. Според 

този график задържаните се разпределят в групи и според това в коя 

група си зависи и твоето време за разходка, молитва, спорт, та даже 

и „лично време“ (виж приложение 1). Лампите се гасят в 23:00 часа, 

а спалните помещения остават заключени между 22:30 и 8:00. Те са 

обзаведени с двуетажни легла и така нареченото „лично време“ е лукс, 

който трудно можеш да си позволиш. 

Сгради като Любимец и Бусманци крият също и потенциал за печалба. 

Носят се слухове, че цели шест такива ще бъдат пуснати в експло-
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атация в близките години. Като всеки с предприемачески нюх, арх. 

Петков е наясно, че ако първоначално вложеният капитал е малко 

повече, отколкото Законът за обществени поръчки (ЗОП) би позволил, 

то и възвращаемостта от сградата също би била по-висока. Държа-

вата обаче остава сляпа или с вързани ръце за нюха на архитекта. 

[Държавата] може да направи обществена поръчка, но отива някой и 
я печели за четири лева и проектира… а аз им дадох ноу-хау и сега ми 
се молят, дай това, дай онова, което е един порочен кръг. Няма как да 
стане в този порочен кръг… Служителите [на дирекция „Миграция“] 
оценяват какво правиш за тях, обаче системата не им позволява да 
вземат правилните решения. А и обществото донякъде не позволява, 
защото започва да се говори за ЗОП и да се гледа факторът цена, тук 
ще е по-евтино, там ще е по-евтино. Еми евтино, ама… (интервю с арх. 
Петков, септември 2016).

Ляво: бившите казарми ; Източник: МВР 
Дясно: Репрезентация на проекта „Любимец“ от Архитекти 10, компанията на арх. Петков, източник Архитекти 10 [3]
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По-долу ще се спра на това какъв е рискът за предприемача и държа-

вата при евтиното строителство на затвори за мигранти. Накратко 

ще спомена тук, че този риск е неизменно свързан с репозициони-

рането, социално и физическо, на тела от МВР към МС. В района на 

турско-българската граница, зданията на тези две институции, 

съответно Любимец и Пъстрогор, стоят на 20 км разстояние едно 

от друго. Мигрантите често описват транзитно-регистрационния 

център за търсещи убежище в село Пъстрогор като „големия затвор“, 

докато Любимец е оприличаван на „малкия затвор“.*

 Както е видно от снимките, а и според неизказания консесус, 

Любимец е затвор. Но какво криминално деяние наказва всъщност 

Любимец? Според предписанията в закона затворените в Любимец 

се ескпулсират от България. Според практиката все още недоказано 

виновни в икономическо мигрантство се пускат на свобода. И тъй като 

„процесът“ (решението дали си истински бежанец) идва след акта на 

затваряне, е трудно да охарактеризираме Любимец като затвор, който 

би имал за цел да е коректор на девиантно поведение на индивида, или 

да предполага рехабилитация, промяна на възгледи, да възпрепятства 

бъдещи криминални тенденции и прочие. Любимец не лекува души. 

Всички са наясно, че движението няма да спре, въпреки избутванията 

и смъртта по границите. Любимец наказва колективната жертва на 

структурирани социални отношения. Любимец наказва икономически 

мигранти, които според дефиницията на Върховния комисариат на ООН 

за бежанците (ВКБООН) са тези, които са „избрали да се движат*, за да 

* Препратката към малък и голям затвор е метафорична, а не пространствена. Това на пръв поглед 
парадоксално сравнение има за цел да позиционира и Пъстрогор като място, изковано от насилие. 
Пъстрогор е голямо предизвикателство пред търсещите убежище, най-вече заради дългия престой 
там и породената от това несигурност. За повече информация виж доклада на Bordermonitoring 
Bulgaria. [2]
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подобрят бъдещите перспективи на тях и техните семейства“**.  

Както ни казва и Фуко, не само престъпленията, определени със закона, 

биват наказани, но също и страстите, инстинктите и желанията. 

Практическото наказание, заложено в либералната бежанска система, 

е заключено именно в дискурсивното конструиране на понятието за 

икономически мигрант. Той бяга от „икономиката“, която е съответно 

схващана като свободна от насилие, следователно бягството му е 

неоправдано. Но важното тук е, че Любимец наказва потенциала, че 

някой може да е икономически мигрант; потенциала, че някой е избягал 

от своята нищета, породена от неработещи пазари, бедност, безра-

ботица. Любимец наказва желанието за по-добър живот. 

За да погубят и да се освободят от въплъщението на това потенци-

ално престъпление, за да го унищожат, премахнат и избегнат продъл-

жителността на наказанието, за да достигнат до възможността 

да докажат своята неикономическа мигрантност, затворените в 

Любимец често прибягват до самонараняване. 

През август 2012 г., по време на мобилизация около лагера в Пъстрогор 

на Инициативата за солидарност с мигрантите, се получиха новини, 

че е започнала гладна стачка в Любимец. На следващия ден бяхме пред 

затвора. Таксито, което повикахме от Пъстрогор до Любимец, ни 

закара до празен паркинг, намиращ се непосредствено до сградата на 

затвора и срещу спалните помещения на задържаните. Това, което 

ни делеше от затворниците, бе долина от тръни, шестметрова 

стена, прилежно завършена с бодлива тел, и пространството между 

* Тук съзнателно оставам буквалния превод и не използвам глагола „мигрирам“ вместо „движа се“. 
Движението има специално и универсилизирано място в либералната мисъл, в която „миграцията“ 
е сравнително нов феномен и се явява като партиколарност на движението. Показателно е, че 
ВКБООН използват именно глагола to move в тяхната дефиниция за не-бежанство
** Виж тук: http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.
html

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html
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оградата и сградата, приютяваща бежанците. Парадоксално, голя-

мото разстояние между нас и затворниците улесни комуникацията 

помежду ни. По-голяма близост би възпрепятствала визуална връзка 

заради високите стени, обграждащи дома за настаняване. Същевре-

менно, отдалечеността от входа на затвора не позволи появата на 

твърде голяма мнителност у пазачите. Паркингът бе често използван 

за място на комуникация между тези вътре и тези отвън.* Въпреки 

това, вербална комуникация беше единствено възможна благодарение 

на това, че мобилни телефони са позволени за ползване в затвора. 

Стоейки на паркинга, наш приятел от Сирия се обади на един от 

задържаните, който беше взел участие в обявената гладна стачка. 

След няколко секунди видяхме как някой се катери по решетките на 

прозорец на третия етаж и размахва бяла тениска. Отгоре ù бе изпи-

сано внимателно „Свобода“. Като погледнахме по-отблизо, успяхме 

да разпознаем още около 40 човека, всеки един от тях ръкомахащ с 

бялата си тениска. Помахахме обратно. От разговора ни по телефона 

стана ясно, че протестиращите имат едно единствено искане и то 

бе да бъдат пуснати от Любимец и преместени в Пъстрогор, където 

групата от 25-има стачкуващи, между които и две деца, би могла да 

продължи с процедурата си по искане на бежански статут. „To move 

faster, faster“ (Да се задвижат по-бързо, по-бързо). Така добре познатата 

ни фраза „ние сме просто бежанци“ бе изречена отново и отново, сякаш 

за да убеди публиката в истинността на бежанството. 

* Според Матиас Фидлер това пространство е вече заградено и достъпът до него възпрепят-
стван.
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Гладните стачки в затвори за мигранти са една от най-често прак-

тикуваните форми на протест, както в България, така и в други 

краища на Европа. В България най-често изричаното искане е именно 

преместването от затвора в регистрационните центрове. Но ако 

гладната стачка има потенциала да привлече внимание отвън, то това 

не е единствената тактика за по-бързото преместване към отворе-

ните центрове. В крайна сметка, преместването в сградата на ДАБ 

е предимно конфликт, който се разгръща между техниците-мошено-

ловите и мигрантите. Всякакъв вид самонараняване, бунтове, отказ 

от разходки и чупене на собственост, негасене на лампи, оставяне на 

отворени кранчета, за да има постоянен теч на вода, са неизменно 

присъстващи протестни прояви, които целят нечие репозицио-

ниране от затвор към център за регистрация. Каве, кюрд на около 

25-30 години, ми показа един ден раните, които сам си бе направил, 

за да протестира срещу четиримесечното си задържане. Каве беше 

счупил стъкло в Любимец и с острото на новопридобитото си оръжие 

бавно бе дълбал кожата си от рамото до китката. Зарастващите 

рани бяха различни по размер – някои просто къси драскотини, други 

дълги и внушителни зачервени процепи. След внимателно почистване 

Автор Матиас Фидлер
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на раните му в санитарната стая, Каве бил довлачен в изолатора. Той, 

като всички останали, е искал да излезе от Любимец. Кюрдът избяга 

от България само няколко месеца след преместването му в Пъстрогор, 

където след потрошаване на около 20 стола, администрацията на ДАБ 

го заплашила, че няма да му даде статут. 

Видяхме как разположението на затвора в Любимец позволява 

протестът отвътре да излезе навън. Видяхме и как формите на 

протест, които намират поле в центъра, са насочени както към собст-

веното тяло, така и към собствеността на МВР (и впоследствие ДАБ) –  

там, където боли най-много. Като че ли тези форми на протест 

са се превърнали в специфичен индикатор, почти дисциплиниращ за 

пазачите в затвора и подсказващ желанието на задържания да бъде 

репозициониран. С протеста идва и инвестиционният риск, за който 

говори арх. Петков. Рискът, че покриването на разходите по съпро-

тивата ще се окаже многократно по-голям от първоначално планира-

ните разходи по експлоатация и поддръжка на затвора. Протестът 

също така проявява и свойството на центровете за настаняване да 

бъдат потенциал за капитала. Те винаги могат да бъдат подобрявани, 

а инвестициите в тях – завишавани.

Както споменах по-горе, има неизказано разбиране, че колкото и 

огради да се строят, границата винаги ще бъде пресичана. Подобна е 

и ситуацията спрямо затворите за мигранти. Колкото и изолатори 

да се построят, затворените ще продължават да се съпротивляват. 

В разговора ми с арх. Петков постепенно стана ясно, че чупенето на 

собственост е едно от най-големите предизвикателства пред архи-

текта и продукта му. „[Мигрантите] всичко измислят... Това трябва 

да се отчете в пространствен аспект.“ Архитектът добре разбира, 

че в тези затвори се въдворяват невинни хора; „ако кранчетата за 

вода са обикновени, те ги чупят, ако не са автоматично спираеми, 
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просто ги пускат да си течат, защото те са просто хора, които са 

принудително закарани там, те не са желали да са там.“ Както той 

сам казва, „покрай сухото гори и мокрото.“ Той е наясно, че чупенето 

ще продължи и че постоянното купуване на кранчета за мивки оскъ-

пява поддръжката на центъра и съответно възвръщаемостта от 

инвестицията. И въпреки че на „цивилизационно ниво са взети мерки 

[медицински контрол и два стационара – за заразно болни и обикновен 

такъв], на ниво пространства има нормалност и ненормална нормал-

ност. Тоест [всеки детайл в обзавеждането] трябва да е пригоден 

като за нормално ненормално ползване, срещу обратната реакция на 

злонамереност.“ За да противодейства на постоянните протести, 

така наречената „злонамереност“, арх. Петков изготвя „ненормално 

нормален“ проект за бъдещите лагери. Всички мивки ще са с бутон, 

чието пускане позволява течът на вода да е между 7 и 14 секунди; 

температурата на водата ще достига максимално 38 градуса, за да се 

предотвратят изгаряния; в новите бани няма да има сифони. Вместо 

това ще има дупки под стената, а сифоните ще бъдат изместени в 

други помещения, където да бъдат под надзора на персонала, за да 

не може да бъдат запушвани с чорапи. Арх. Петков взима предвид и 

самонараняванията. Той е твърдо убеден, че затворите за мигранти 

в България в крайна сметка трябва да следват някакви стандарти, 

които са наложени в международен мащаб и които взимат предвид 

необходимостта от мултифункционалността на подобен тип прос-

транства. Архитектът иска да направи следващите затвори „ванда-

лоустойчиви“. Да се сменят електрозаварените мрежи с обикновени, 

кокошарски, и да се сложи край на ламаринените пружини за легла.* „Във 

всяко нещо има опасност да си направят оръжие или пособие за нещо… 

Въпреки лекия режим на този тип затвори, [задържаните мигранти] 

се опитват от всяко нещо да направят оръжие.“ 
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Срещу съпротивата на задържаните арх. Петков изважда оръжието 

на иновацията и обяснява как МВР губи от несъгласието си да инвес-

тира повече пари в иновативни решения. Ако проектът му види бял 

ден, арх. Петков би спестил на МВР около 77% от разходите, които в 

момента Любимец прави:

...новоизграден СДВНЧ може да е под 12 млн лева, а реално експлоата-
цията на един дом за около 600 човека е около 3-4 милиона лева. Значи, 
това е 3 годишна експлоатация. Ако се направят 70% иновации, даже 
50% да са иновациите, това означава, че тези 6 години ще се изплатят 
само от иновации. 

Връщайки ме обратно към разговора ни за това колко вода се хаби 
заради неспряни кранчета, запушени сифони и прочие „хулиганщини“, 
архитектът ми показва следната схема:

* Кокошарските мрежи не са електрозаварени, а са под формата на обикновена плетка. Заварката 
може да се чупи и да правят оръжия от нея.
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Автор: Матиас Фидлер
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Бежанската система в Европа работи през и въз основа на създаването 
на различия. Преминаващите европейските граници биват класифици-
рани като мигранти, бежанци, преследвачи на икономически интереси и 
прочие. През поддържането на икономическото/политическото разде-
ление и скритите в него презумпции относно естеството на това що 
е насилие, бежанската система създава условия за практикуването на 
мошенолов: да се отцеди обектът на истинското насилие (бежанецът) 
от обекта на неистинското такова (икономическия мигрант). В прос-
транства като Любимец се разгръща борбата между техниците на 
мошенолова и самите „мошеници“. Този конфликт предполага и репози-
ционирането от едно пространство на насилие (каквото е Любимец) 
към друго (каквото е и Пъстрогор). Или както казват мигрантите – от 
малкия към големия затвор. Но в това социално и физическо репозицио-
ниране се крие и пътят на потенциала към действителното, пътят 
на това да бъдеш признат за истински бежанец. Репозиционирането 
трябва да бъде осъществено на всяка цена и то често се превръща в 
катализатор на физическо самонараняване и разрушение на собстве-
ността на истинския престъпник. В своята същност, репозиционира-
нето е конфликт. Разгръщането на този конфликт през присъщите 
му техники на съпротива не остава встрани от погледа на капита-
листи като арх. Петков. Създаването на различието между икономи-
чески и политически мигранти създава и условията за натрупването 
на печалба през постоянно иноваторство в технологиите на усмиря-
ване на борбата на субектите на това разделение.
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От „гетото“  
към „университета“

Неда Генова
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„От гетото към университета“ – така може да се обобщи най-често 

срещаният мотив в историите, с които медиите се опитват да балан-

сират тенденциозно дискриминативното си и расистко представяне 

на българските роми в преобладаващата част от останалите си мате-

риали. Позитивната лична история, разказана от първо лице, цели на 

първо място да покаже, че „все пак може“ (ако искаш), както и да демон-

стрира журналистическа загриженост по отношение на представя-

нето на „друга гледна точка“ или даването на „право на отговор“. Тези 

отговори обаче неизменно са оставени да се развиват в рамките на 

жанра на позитивния пример, който по дефиниция остава винаги изклю-

чение, независимо от това какви са мотивите и загриженостите на 

самите герои на материалите. Важно е да се разбере как историята 

за „успелия ром“ остава неразривно внедрена в цялостно расисткия 

медиен контекст, в който се предполага, че трябва да играе ролята 

на един вид контрапункт на иначе преобладаващо негативната репре-

зентация на хората от етноса. Следователно тези истории би след-

вало да се разглеждат като част от тази среда, а не като нейни мними 

алтернативи.

 На следващите няколко страници ще се опитам да навляза в 

тази тема през акцента върху двете пространства, които често 

присъстват в медийния жанр на добрия пример – „гетото“ и „универ-

ситета“. Ще се опитам да отговоря и на въпроса каква роля играе 

позиционирането им като условна начална и крайна точка в личните 

истории и как тези разкази повторно стереотипизират и из основи 

деполитизират разглеждането на редица социални и икономически 

проблеми, засягащи огромна част от българските граждани* от всички 

етноси в страната.
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– Кажи на теб какво ти струваше твоята борба да излезеш от там?
– Къде там?
– От гетото.
– Аз не съм бил в гето.
– Ти си отрасъл в дом.
– Да, отрасъл съм в дом за сираци...
– Използвам го наистина като метафора в случая.

Този диалог се разиграва между Генка Шикерова и госта в студиото 

Стилиян Стоянов в рамките на материала в bTV „Тази сутрин“ от 

23.10.2013 „Успели роми: Медиите ни заклеймяват, ние се развиваме“. 

Първоначалният повод за него е изисканото право на отговор от 

Галина Николова от Кюстендил, която пише на екипа след излъчване 

на репортаж в „bTV Репортерите“, според нея представящ тради-

ционните ромски сватби по некоректен начин. Тук няма да се зани-

мавам в детайли с начина, по който протича разговорът в читали-

щето в кв. „Изток“ в Кюстендил (подходящо субтитриран с „Родени 

в гетото“) между журналистката Рада Домусчиева и Николова, Петър 

Игов и Огнян Исаев. Несъмнено поучителният анализ на безбройните 

му абсурди (агресивния тон на журналистката, влизането ù в преки 

противоречия и апострофиране на интервюираните от нея хора) би 

отвлякъл твърде много от темата, с която бих искала да се занимая 

тук, а именно – употребата на имагинерното пространство на 

гетото като подразбиращото се място на произход на всеки интер-

вюиран в разговора. Независимо от твърдението на Стоянов, че той 

* Вж. наскоро публикувания доклад, издаден от Колектив за обществени интервенции в автор-
ство от Ваня Григорова, където са представени убедителни данни за това, че размерът на т.нар. 
„сива бедност“ в страната възлиза на приблизително 36% от населението. Толкова са хората 
от различни групи (пенсионери, работещи бедни, здравно неосигурени поради дълбока бедност 
и безработни с ниски или никакви доходи), които живеят под линията на бедността (за 2016 г. – 
300 лв). В доклада присъстват и примери за това как изиграването на т.нар. „етническа карта“ 
де факто изправяща бедни срещу бедни, системно се употребява за намаляване на бюджетните 
разходи за социални услуги за цялото население.
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не е от „гето“, Шикерова настоява на определението като метафора, 

а екипът на предаването го включва дори в заглавието на прякото 

включване, макар че нищо не говори за това, че който и да е от оста-

налите участници в предаването има връзка с т.нар. „гето“. Въпросът, 

на който не се дава отговор, но който може би би било интересно 

да бъде зададен, е на какво е метафора гетото и защо употребата 

му се оказва толкова удобна – както за да „постави на място“ онези, 

които предполагаемо принадлежат на това пространство, така и за 

да отличи онези, от които се очаква, че са успели да се откъснат от 

него. Изглежда, че откъсването от гетото в този и в други мате-

риали на същата телевизия никога не е веднъж завинаги, ами трябва 

да бъде инсценирано отново и отново за зрителите, на които се пред-

ставя същата история в различни вариации – на пътя от гетото към 

университета.

 Но нека не избързваме, ами останем при темата за доведеното 

до абсолютна абстрактност „гето“, което се предполага, че обозна-

чава крайното социално дъно, от което един или повече отличаващи 

се с особени лични качества или пък подходяща семейна среда инди-

види са успели да се откъснат. Този мотив със сигурност не е уникален 

и може да бъде открит не само в конкретния наратив за „добрия/

Скрийншот от предаването на bTV „Тази сутрин“ от 23.10.2013  
„Успели роми: Медиите ни заклеймяват, ние се развиваме“ (01:15); Източник: bTV.bg
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примерния ром“ в българското медийно простраство; той присъства 

неизменно в инструментариума на неолибералната логика, която 

избира за протагонисти именно такива субекти, които се вписват в и 

изпълват профила на „успешния предприемач“. Независимо, че част от 

актьорите могат да се опитат да окажат съпротива срещу съотна-

сянето им към жанра, ласкаещият журналистически апел „да разкажеш 

твоята история“ е често твърде силен, а понякога играе почти 

дисциплинираща роля. Такъв е случаят с участието на Албена Кисьова 

в друго излъчване на същото предаване на bTV, този път с водещи 

Ани Цолова и Виктор Николаев – „Четири ромски момичета разказват 

за пътя от гетото до университета“ (от 02.05.2011). Може би най-ин-

тересният момент от този разговор настъпва, когато – след чети-

ринадесетминутно обсесивно занимание с важността на семейната 

среда и установения консенсус, че „може и така“, стига да имаш семей-

ство, което да те подкрепя – гостенката Кисьова започва да говори 

за нуждата от държавна политика и финансово подсигуряване на соци-

ално бедни семейства и за неравния достъп до работа и образование... 

Тук водещите започват панически да я прекъсват с възклицания „Да, 

но твоите родители са ти го осигурили! [храната, осветлението и 

т.н.]“. Когато тя продължава да настоява да говори за социалните 

неравенства, предопределящи поначало несправедливо разпределения 

достъп до тези базисни условия, те отново категорично я прекъсват 

с „Разкажи твоята история!“, което слага край на обсъждането. Вече 

отново сме в изчистената от политическо съдържание територия на 

личното, особеното, на куриозното изключение от общото правило. 

Тревожно пресеченото от неравенства и несправедливост, но оста-

ващо си абсолютно абстрактно „гето“ спира да бъде тема на разго-

вора само по себе си. Всичко това въпреки повторното подчертаване 

на Албена Кисьова, че нейните родители – както и тези на остана-

лите гости в студиото Мая Методиева, Деница Михайлова и Анелия 

Николова – са имали възможност да ù осигурят елементарните условия 
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за живот, за които говори тя. Тоест разполагали са с материалния 

ресурс да я подпомогнат в нещо, което всеки родител би желал за 

детето си – образование и възможност за развитие.

Ако приемем, че „гетото“ като метафора (по думите на Шикерова) 

за социално-икономическия произход на мнозинството от ромите 

играе ролята на стереотип, то какво се случва, когато всички частни 

примери, които привеждаме, за да го подкрепим, се оказва, че влизат 

в пряко противоречие с него?

 И така, на единадесета минута от разговора водещият на „Тази 

сутрин“ Николаев се обръща към четирите си гостенки с: „Но аз 

разбирам, че никоя от вас всъщност не е от гетото и това обяснява, 

че и вие не сте там“. Изумителното е, че до този момент цялото 

предаване е било градено върху историята за излизането от гетото 

и водещият всячески се е опитвал да накара гостите си да разкажат 

как са се откъснали от него, докато Цолова ги е питала „какво е 

разковничето“ и сама си е отговаряла, че „всъщност семейството е 

най-важното“. Методиева, Михайлова, както и много други гости в 

Скрийншот от предаването на bTV Тази Сутрин от 02.05.2011 – 
 „Четири ромски момичета разказват за пътя от гетото до университета“ (17:40); Източник: bTV.bg
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други подобни предавания от същия жанр, са избрани заради особе-

ната си принадлежност по отношение на тематизираното „цяло“ (в 

случая – ромския етнос). Те не изпълват стереотипа за него, ами са 

му външни; въпреки това обаче са подвеждани под отговорност за 

онова, за което се приема, че са неразривни характеристики на същия 

стереотип (ромите не искат да пращат децата си на училище, те 

не си плащат тока и прочие манипулации, за чиято недостоверност 

вече съществуват достатъчно доказателства в други публикации).* 

Оттам и безспирните журналистически въпроси от сорта на „Добре, 

дайте идея!“ и „Какво е разковничето?“ към гостите, които са заста-

вяни непрекъснато да говорят ту от външна, ту от вътрешна за 

„общото цяло“ позиция. Така техните истории по перверзен начин се 

оказва, че трябва да служат именно за стабилизиране на общопри-

етия стереотип за произхождащия от гетото ром по силата на тази 

си двояка позиция (хем „откъснали се“, хем завинаги свързани с гетото 

в очите на журналиста, за когото социално-икономическата реалност 

никога не може да бъдат опростена достатъчно). Всеки дори мини-

мален опит за проблематизиране на реалността, стояща зад думата 

„гето“ (като например в изказванията на Кисьова), бива блокиран и 

така определението остава нищо повече от изпразнена от съдър-

жание и критически потенциал метафора. Тя бива разиграна по отно-

шение на нейната явна противоположност – университета, който пък 

се оказва, че трябва да служи като идеална крайна дестинация на всеки 

предприемчив успешен субект.

 Лишаването и на двете пространства от материални и соци-

ални специфики ги превръща в удобни за манипулиране абстракции, 

които да бъдат подредени в също толкова абстрактната, неизменно 

насочена напред във времето представа за позитивно развиващ се 

*Например в моя материал от 3 март 2015 г. „Гласна стачка“ [2] или пък в статията на Мария Кара-
бойчева „98 на сто от ромите в „Столипиново“ си плащали тока!“ [6]
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житейски път. Това изпразване от съдържание също така предотвра-

тява възможността за критика на социалните и икономически пред-

поставки, които на първо време са фиксирали пространствата в двете 

противоположни страни на спектъра – от една страна, гетото, което 

идва да обозначава хаотичното, безредно и лишено от мисъл и визия 

за бъдещето струпване на социално слаби и неполезни за обществото 

индивиди, а от друга – подредената институция на университета, за 

която се очаква, че е тласкана от просвещенски идеали за познание и 

самоусъвършенстване.

 Дотук се занимахме с първото понятие, но какви са последиците 

за разбирането ни на пространството на университета от тези 

истории? Как той се превръща в идеализираната им крайна дести-

нация – разказът, за чието изпълване университетът все по-често се 

превръща в реакционна история в духа на „след като ти си успял, значи 

системата няма как да е толкова зле.“ Целта ми тук естествено не е 

да поставям под въпрос стремежа за достъп до или пребиваването в 

което и да е учебно заведение. При все това ме интересува каква роля 

играе инсценирането на неговото достигане за деполитизирането на 

социалната реалност: как историята за успеха на някои, чествана и 

разигравана толкова обширно в медийното пространство, маскира 

структурните неравенства, превърнали я в изключение, което може 

да бъде разказано само като такова?

 В книгата си „Women Who Make a Fuss“ Изабел Стенгерс и Винсиан 

Деспре се занимават с връзката между западния университет и феминист-

ките теория и активизъм. Те се питат дали при положение, че въпросът 

дали жените трябва или могат да учат в университет вече не стои 

на дневен ред, то феминизмът е изиграл критическата си роля спрямо 

институцията и трябва да остане в миналото. Едно от притесненията 

им е, че така наречената демократизация на университета – постепен-

ното пристигане на жени, хора от разнородни социални прослойки или 

пък мигранти – не е довела до неговата трансформация, ами напротив –  
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до закостеняването му като институция. Според авторките това се 

дължи на факта, че винаги условието, пред което тези „новопристи-

гащи“ са били изправяни, е било да оставят непокътнати устоите на 

самото заведение, тоест да не променят просвещенските му идеали. 

Наблюдаваме подобна логика и в настоящия момент в страни като 

Англия, където постъпват все повече студенти от югоизточна Азия, 

на които им се налага да плащат тройно по-високи такси от тези на 

английските или европейски студенти. Въпреки това, те неизменно се 

сочат като пример за заплахата пред „нивото“ на обучение – заради 

различните им академичен опит, езикови познания и т.н.

„Ако е имало някаква колективна загриженост, то ня не е била тази 
за превръщането на пристигането на млади хора, които не са предва-
рително форматирани „наследници“, в предизвикателство, като им се 
предложи достойно за тях познание, или такова, което да им отвори 
хоризонти, различни от тези на присъединяването към „елита“ – така, 
както е бил дефиниран без тях или дори срещу тях. По-скоро опасе-
нието е било свързано със заплахата от „снижаването на стандарта“. 
Добре дошли сте и присъствието ви е нормално, защото сме „демо-
крати“, но според нашите условия, така че нищо да не се промени. Добре 
дошли сте, стига да не вдигате врява...“. [10]

Едно от последствията от тази липса на готовност и желание за 

промяна според Стенгерс и Деспре е и настоящата неспособност на 

университета по западен модел да окаже съпротива пред все по-засил-

ващите се процеси на неолиберализация, които на свой ред трансфор-

мират устоите на институцията, но този път според своите собст-

вени условия и логики. (пак там)

 Дотук разгледахме в подробности едва два примера от медий-

ната разказваческа практика – по-специално тази на сутрешното 

предаване на bTV, макар че, разбира се, съществуват множество други 
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примери* от жанра „успял ром“, в които гетото и университетът са 

двете пространства, между чиито координати на историята е позво-

лено да се разгърне. Както гетото, така и университетът остава 

изцяло въображаемо, лишено от материални и политически изме-

рения място. Ролята му в разказаните истории се изчерпва с това 

да затвърди потенциалната възможност някои (избрани) „други“ да 

бъдат приети измежду редиците на „нашите“. Редки са случаите, в 

които на тези „други“ е позволено да усложнят представата ни за 

наглед безпроблемното функциониране на институцията – както 

когато Галина Николова разказва за расизма от страна на преподава-

тели, пред който се е изправяла в Благоевградския университет, и на 

чието изказване журналистката Рада Домусчиева успява да отговори 

единствено с „Това вече… изненадвате ме с тази тема“ (след което 

безапелационно я сменя). По този начин става невъзможно да бъде 

поставена под въпрос ролята, която се приписва на университета – 

да бъде критерий и мерило за успех, и същевременно пространство, 

лишено от политическо значение.

* Вж. например: Историята на един студент от ромски произход във „Всяка сутрин“ и Ромката, която 

успя. Пътища към мечтите, както и Медици от гетото, са малко по-различни, защото са заснети от 

друга перспектива, а именно като промоционални материали на Стипендиатската програма за студенти 

от ромски произход в медицински специалности от висши училища на Института „Отворено общество“. 

Все пак и тяхното разглеждане е интересно именно от гледна точка на разказваческите им способи. 

Докато „Медици от гетото“ е изграден по-скоро от интервютата, взети от различни студенти, в 

„Пътища към мечтите“ гласът зад кадър е особено силен. Той залага на патетичния тон, при който 

основни мотиви са „смелите мечтатели“ и „съдбата“. Налице са и интересни формулировки от рода на 

„В природата всяко малко е закриляно от родителите си, докато стане достатъчно голямо и силно, за 

да оцелява в суровите условия на стихиите...“ и прочие. Разбира се, основният въпрос, а именно защо 

достъпът до висше образование бива представян като резултат от преодоляване на съдбовни труд-

ности и сурови природни стихии, остава незасегнат. Това натурализиране на дълбоките социални нера-

венства в страната и представянето им в речника на смелия мечтател (тук заменил смелия предпри-

емач) е действително дълбоко проблематично поради това, че отново не предоставя възможност за 

критическа перспектива върху начина, по който социалното поле е организирано. Все пак е интересно, че 

въпреки доминиращото присъствие на гласа зад кадър, то не успява да заглуши наличието на критични 

моменти – вероятно заради отдадеността на създателите на видеото „да дадат глас“ на интервюира-

ните от тях хора. Така превъзнесеното „всеки удар, който сърцето ни изживява, е подходящият момент 

да променим времето и да допуснем смелите мечтатели в живота“ е последвано от „Искам хората, 

които нямат възможност да си заплащат здравните вноски, да имат право на здравни грижи.“ (Христина 

Велчева) и „...мечтая [си] най-вече за това здравеопазването да не е бизнес.“ (Савин Николов)

https://www.youtube.com/watch?v=ffCAqXv9ZRI
http://www.dw.com/bg/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%8F/a-16851539
http://www.dw.com/bg/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%8F/a-16851539
https://www.youtube.com/watch?v=A6oYROD4EP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MXnlekcJALk
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За да бъде възможно преосмислянето на университетската инсти-

туция и натоварването ù с поне минимално количество критически 

потенциал, е необходимо нейното разглеждане не като откъсната от 

социално-икономическата реалност утопична крайна точка в приказ-

ното стечение на обстоятелствата в една шепа „лични истории“. Прос-

транствата както на „гетото“, така и на „университета“ трябват да 

бъдат политизирани, населени с истории, които вместо да маскират 

неравенствата и противоречията, заложени в тях, да ги вземат като 

свои отправни точки и сериозно да се заемат с тях. Напрежението 

гето–университет може да се превърне в такава линия на критика и 

дори на трансформация, но само ако разказите, в които присъства, 

спрат да третират местата, на които се разгръщат борбите на 

героите им, като прости фигури на речта и започнат да ги разглеждат 

като пространства с реални политически и икономически измерения.
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Инфраструктурните бариери –  
случаят с квартал  

„Христо Ботев“ в София

Павел Янчев
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Текстът разглежда квартал „Христо Ботев“ в София през призмата 

на непреодолимите инфраструктурни бариери, които възпрепят-

стват свободното движение на хора в публичното градско простран-

ство. Целта е през примера с конкретния квартал да проблемати-

зирам липсата на пропускливост в градската среда като политически 

инструмент за фрагментиране и разкъсване на социалната структура 

на града, както и да разгледам нормативната идея за порестия град. 

Вдъхновение за статията бяха наблюденията върху квартал „Христо 

Ботев“, направени вече от Светла Енчева [1], но също така и наби-

ращият скорост дебат за градската пропускливост, например през 

концепцията на Секи и Вигано за Париж.

 Когато италианските урбанисти Бернардо Секи и Паола Вигано 

работят върху стратегията за развитието на Парижкия столичен 

регион през 2008-9 г., основна за проекта е идеята за порестия град 
(ville poreuse) [2]. Според разработката, порестият град предоставя 

по-големи възможности за мобилност, придвижване и достъпност, 

преразпределяйки пространствения, културния и социалния капитал 

и като работи с идеята за градска близост. Идеята на Секи и Вигано 

е, че бъдещето на Париж е в компактността на града, в голямата 

Квартал „Христо Ботев“ - общ изглед от птичи поглед (източник: Google Maps)
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плътност на обитаване, вместо в териториалното му разпрости-

ране. Едновременно с това порестата структура на града е решаваща 

за постигането на социална справедливост в съвременния град през 

равния достъп до блага.

 Бернардо Секи дефинира социалната справедливост и равния 

достъп до инфраструктура, публично пространство и природни 

ресурси като едно от големите предизвикателства пред града на XXI 

век. Именно затова и порестият град би трябвало да бъде отговор 

на съвременната криза на капиталистическия град – намаляващите 

публични пространства, намаляващото качество на живот, социал-

ните неравенства, разрушаващата се природна екосистема в града. 

Този модел на градско развитие предполага уплътняване на съвремен-

ната градска структура и едновременно с това подобряване на мобил-

ността, достъпността и пропускливостта на градската тъкан. 

 Търсейки какво може да дефинира липсата на пропускливост в 

контекста на градската среда в България, в този текст анализирам 

малка част от физическите инфраструктурни бариери, които възпре-

пятстват развитието на София в посоката на порестия град. „Инфра-

структурни бариери“ наричам мащабни (в повечето случаи) линеарни 

инфраструктурни обекти в рамките на градските територии, които 

не могат да бъдат лесно преодолени от пешеходци, (или могат, но с 

по-висок риск за живота). Тази им непропускливост ги определя като 

бариери, които разделят кварталите и фрагментират публичното 

градско пространство, а съответно и намаляват възможности на 

хората за социално или икономическо действие в града. Това могат да 

бъдат дву- или трилентови булеварди, магистрали, жп линии, речни 

корита. 
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Инфраструктурно свързване – инфраструктурно 
разделяне

Интересът ми към инфраструктурата е породен от вменената ù двой-

ствена роля на едновременно свързващ и разделящ пространствен 

фактор в модерния град. И докато свързващата роля е основопола-

гаща за изграждането ù, то разделящата остава в повечето случаи 

вторична и скрита, но с много осезаеми и дълготрайни последствия 

за жителите на града и физическото им дистанциране. Модернизмът 

и конструирането на модерния град в края на XIX и първата поло-

вина на XX век имат огромен принос за съвременната градска среда 

такава, каквато я познаваме, и за нейната инфраструктурна свър-

заност. Този принос се изразява в развитието на глобални комуника-

ционни инженерни мрежи, които предоставят широк публичен достъп 

до електричество, вода, канализация, телекомуникации, градски и 

междуградски транспорт. Тези физически и виртуални мрежи, които 

в момента приемаме за даденост, не са били факт преди средата на 

XIX в. например, когато префектът на Париж Барон Южéн Осман прави 

масирана реконструкция на френската столица. Тази първа по мащаб-

ността си градска трансформация води след себе си достъп до инфра-

структурна свързаност, но и масово разрушаване на хиляди жилища 

и изселване на стотици хиляди граждани на Париж. Както показва 

този пример, инфраструктурното обезпечаване на градската среда 

никога не е еднозначен акт на подобряване на живота в града – поли-

тическите решения за урбанизиране на територии и градски тран-

сформации никога не носят благо за абсолютно всички граждани. В 

общия случай, въпреки че инфраструктурата е изграждана с идеята да 

представлява общо благо, ефектът върху обществото е нюансиран 

и винаги за сметка на уязвимите, бедните и онеправданите. Свърз-

ването за едни хора винаги означава разделяне за други. Това важи 

най-вече в гъстонаселени урбанизирани райони, където конфликтите 

и социалните неравенства са изострени.
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За да поставим тези градски процеси в по-широк икономически и поли-

тически контекст, е важно да разгледаме и по-дълбоките причини 

за инфраструктурното обвързване. Както разказва Дейвид Харви в 

известната си статия Right to the City [3], големите градски рекон-

струкции, подобни на тази в Париж през 1850-те, направена от 

Барон Осман или на Ню Йорк през 1960-те от Робърт Моузес, винаги 

се случват в момент на капиталов излишък, който трябва да бъде 

инвестиран и усвоен, за да не бъде загубен. Модернизацията на инфра-

структурата води след себе си мащабна промяна за градския начин 

на живот, но както показват и двата примера, тя винаги е за сметка 

на бедните или непривилегированижители на града, които са прину-

дени да загубят общността си, социалните си връзки, жилището си за 

сметка на технологичния прогрес на градската среда. Урбанизацията, 

казва още Харви, играе ключова роля в абсорбирането на капиталовите 

излишъци, случвайки се винаги във все по-големи мащаби, на цената на 

процъфтяващото „креативно разрушение“, което отнема на големи 

маси от хора правото на град, или правото да се борят за бъдещето 

на града, в който искат да живеят. А правото да изграждаш себе си и 

града си, според Харви, е едно от най-ценните и същевременно едно 

от най-пренебрегнатите измежду човешките права [3].

 Планирайки конкретното пространствено измерение на публич-

ните пространства в града, често разглеждаме градската и междуг-

радската инфраструктура – магистрали, скоростни пътища и буле-

варди, жп линии, водни басейни – единствено от строго функционалната 

им страна на непосредствена необходимост за свързване на хора и 

места. Пример е фактът, че при проектиране на градска магистрала 

или жп линия през гъстонаселена градска зона рядко се взима предвид 

трудността те да бъдат пресечени пешеходно. Това се случва през 

подземни пасажи и стимулира пресичането с риск за живота. Изведнъж 

хора и места, които са на дистанция от едва десетки или стотици 

метри, престават да имат пряка физическа връзка, а това започва да 
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влияе на възможностите им за движение, социални контакти и форми-

ране на общности.

 В книгата си Splintering Urbanism Марвин и Греъм анализират 

инфраструктурната свързаност на съвременния град като един соци-

отехнологичен процес [4]. Един от основните аргументи в критиката 

им към модерната инфраструктура е, че моделът на съвременното 

градско планиране изгражда мащабни проекти за технологична и транс-

портна инфраструктура, а инфраструктурният прогрес води със себе 

си както свързаност за едни, така и издигането на бариери за други 

обитатели на съвременните градове. Инфраструктурата успява да 

постигне глобална свързаност, но и локално изключване. Най-често 

общностите, живеещи в непосредствена близост до тези инфраструк-

турни обекти, които имат характеристиката на публично общо благо, 

нямат реален достъп до тях. Такива пример са гетата около летищата 

(напр. в Мумбай, Индия), около електрическите далекопроводи (напр. в 

Дърбан, Южна Африка), около тръбопроводи с питейна вода (отново в 

Мумбай) – всички те са лишени от достъп до ползите от инфраструк-

турните обекти, в чиято непосредствена близост живеят. 

 Не е трудно да се намери информация в подкрепа на тези твър-

дения. Например около 1,2 млрд. души по света през 2013 г. не са имали 

достъп до електричество [5], а около 663 млн. през 2015 нямат достъп 

до питейна вода [6]. Тези факти звучат още по-стряскащо, поставени 

наравно например с перспективите за развитието на една от съвре-

менните инфраструктурни типологии – тази на т.нар. виртуални 

центрове за данни (data centers), в които на практика се съхраняват 

всички данни в световния интернет. В момента за обезпечаването на 

тяхната 24-часова безпроблемна работа се изразходват до около 10% 

от световното електричество [7]. Тази картина ясно показва приори-

тетното ориентиране на инфраструктурното обезпечаване дори на 

базова услуга като електроснабдяването не към най-нуждаещите се,  

а към политически подкрепяните икономически сектори, каквито са 

информационните технологии.
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Политическата роля при изграждането на транспортна инфраструк-

тура обикновено остава пренебрегната в публичния дебат за град-

ското планиране. Рядко се състои разговорът за това кои граждани са 

свързани с модерен транспорт и за кои достъпът до публично благо 

е завинаги отрязан. В България транспортните коридори остават 

обект на дискусия основно между експерти-технократи и инженери, 

по-рядко в кръговете на хуманитаристи. Търсеният ефект от изграж-

дането им се ограничава с ефикасността, бързината, ниската себе-

стойност и възвръщаемостта на инвестицията, а анализите рядко 

проследяват евентуалната негативна социална промяна от фрагмен-

тацията на градската среда и загубата на публично пространство и 

съответно затварянето и деформирането на градски общности.

 Исторически първата мащабна модернизация на София е през 

релсовия транспорт – трамвайният градски транспорт, но и нацио-

налната железопътна мрежа, която малко по малко свързва големите 

градове в България. И докато трамвайната инфраструктура винаги е 

била интегрирана част от модерната градска среда заради човешкия 

ù мащаб, сравнително ниската ù скорост и нейното „добро съжител-

ство“ с живота на улицата, както и заради факта, че свързва успешно 

различни квартали и социални реалности, то жп транспортът има 

съвсем друг ефект върху града и публичните му пространства. 

 Изграждането на жп транспорта е първият опит териториите 

на модерните национални държави да бъдат инфраструктурно марки-

рани, покрити и достигнати от държавната власт. Достъпът на бърз 

транспорт до ключовите точки на територията на една държава 

улеснява движението на хора и стоки, за изграждане на производства и 

събиране на произведеното, но е и решаващ за защитата на целостта 

ù в момент на военни конфликти. Железопътната инфраструктура 

е и основен инструмент например на британската колонизиация в 

овладяването на териториите и ресурсите на държави като Индия 

и Кения. Модернизацията рядко цели да бъде в услуга на местните 
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жители – напротив, целта ù е именно да покаже разликата в техни-

ческия напредък и начина на живот между колонизирани и колонизи-

ращи. Железопътната мрежа в колонизираните държави често има за 

цел да свързва природните ресурси с пристанищата и съответно да 

гарантира търговските пътища на тези ресурси към европейските 

държави. 

 За да обобщим, че конфликтът между изграждането на инфра-

структура, от една страна, и общото благо и градската мобилност, 

от друга, не е единствено пространствен, а е вложен изначално в разви-

тието на модерните капиталистически държава и град. Изграждането 

на инфраструктурата в логиката на капиталистическото развитие по 

дефиниция дава приоритет на свободното движение на стоки, услуги 

и капитал пред движението на хора. Глобалната свързаност приори-

тизира възможността дадени стоки и услуги да достигнат до дори 

най-далечното кътче на планетата, но далеч не всеки човек е способен 

да се възползва от инфраструктурната глобализация по същия начин. 

В този смисъл инфраструктурата служи за придвижване на хората 

най-вече в качеството им на работна сила. Магистралите, жп линиите, 

електро-, газо- и нефтопроводите имат за цел да свържат първо голе-

мите индустриални комплекси и много след това да дадат равен достъп 

до инфраструктура на всички граждани. Паралелно с това, следвайки 

икономическата логика, държавите намаляват мита, данъци и такси, 

за да улеснят трансфера на стоки и капитал в международен план, но 

издигат стени по държавните граници, включват в действие усъвър-

шенствани визови и правни режими, за да контролират и възпират 

свободното движение на хора . 

 Поглеждайки в по-малък мащаб, в развитието на градовете през 

XX в. инфраструктурата, умишлено или не, се превръща в част от 

пространственото разиграване на вече съществуващи социални нера-

венства. Добре излюстрира това бел хукс – професорка, антирасистка 

и феминистка активистка*. В предговора на книгата си Feminist Theory: 

From Margin to Center [8] тя казва:
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„Като чернокожи американци, живеещи в малък град в Кентъки, желе-
зопътните линии бяха ежедневнен спомен за нашата маргиналност. 
Отвъд тези жп линии имаше павирани улици, магазини, в които не 
можехме да влезем, ресторанти, в които не можехме да ядем, хора, 
които не можехме да гледаме директно в очите. Отвъд тези жп 
линии имаше свят, в който можехме да работим като прислужници, 
чистачи и проститутки, дотолкова, доколкото оставахме в ролята си 
на прислуга. Можехме да влезем в този свят, но не и да живеем в него. 
Винаги трябваше да пресичаме обратно жп линиите, за да се връщаме 
в периферията, в колибите, в изоставените къщи на края на града.“

Впечатленията на хукс са от детството ù през 1960-те – време на 

явна расова дискриминация срещу чернокожото население в Съедине-

ните щати. Това описание остава симптоматично за начина, по който 

инфраструктурата (в случая, железопътните линии) се превръща в 

разделящата граница между бели и черни жители на малкия амери-

кански град. Линиите на влака, носещи официалното символно значение 

на инфраструктура, която рамкира територията на националната 

държава, логично придобиват и качеството на символна граница на 

расовия апартейд – граница, която градското планиране е направило 

труднопреодолима и съответно oпресивна към свободното движение 

в публичното градско пространство.

 В тази връзка отбелязвам и факта, че последният Общ устрой-

ствен план на София (ОУП София, 2009) [9], изготвен от главния архитект  

Диков (2006-2015), слага основен акцент на изграждането на тежка и 

труднопреодолима пешеходно автомобилна инфраструктура в града. 

Този силен политически инструмент за изграждане на съвременна София 

* бел хукс предпочита името ù да бъде изписвано с малки букви.
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оставя и ясен знак за задълбочаване на разделянето на кварталите на 

София от трилентови булеварди, кръстовища на няколко нива, сегре-

гация на пешеходния от автомобилния трафик. Това постепенно води 

до висока скорост на автомобилния трафик в града, както и до значи-

телен брой прегазени на пешеходни пътеки и инциденти с велосипе-

дисти. Този проблем е видим както във всекидневието на града, така 

например и в скорошно решение на Висшия касационен съд, който по 

дело за убит на пешеходна пътека пешеходец се произнася с тезата, 

че правото на предимство на пешеходеца на пешеходна пътека не е 

„абсолютно“ [10]. Решението затвърждава институционално силата 

на инфраструктурната бариера, намалявайки правата на пешеход-

ците при пресичане на улици и булеварди.

 Изхождайки от тези факти и разбирания за изграждането на съвре-

менния град, в следващата част на текста споделям наблюденията си 

за такива примери и пространства в София, които разкриват зависи-

мостта между изгражданата инфраструктура и социалните и прос-

транствени неравенства, които липсата на пропускливост и достъп-

ност на градската среда допълнително затвърждават. По-конкретно 

фокусът е върху случая с квартал „Христо Ботев“ в София, позицио-

ниран в критичното пространство между едни от най-мащабните 

инфраструктурни обекти в града.

Квартал „Христо Ботев“ - подход откъм квартал „Слатина“ (източник: авторът)
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 За да бъдат визуализирани пространствените ефекти от инфра-

структурата, са картографирани основните мащабни инфраструк-

турни обекти (карта 1), представляващи своеобразни бариери в 

градската среда в София. Също така, по-детайлно е картографирана 

инфраструктурата около квартал „Христо Ботев“ (карта 2), за да 

бъдат анализирани пространствените ù ефекти. 

 Карта 1 изобразява всички железопътни линии (някои физически 

демонтирани, но трасетата им все още необособени като публични 

пространства), градски магистрали и водни басейни в и около София. 

Визуално може да разделим София на северна и южна част, като ясно 

виждаме в северната и североизточната част на града много по-го-

лямо насищане на територията с тежка инфраструктура. Наблюдава 

се явното разделение на града на северна и южна част от железопът-

ната бариера, състояща се от Централна гара, гарите Подуене и Поду-

ене-разпределителна, вагонно депо Надежда, както и тръгващите от 

този жп масив направления към Пловдив и съответно Калотина. Наси-

щането на северната част на София с жп линии (малка част от които 

вече демонтирани) е резултат от наличето на индустриални зони 

назад във времето, много от които с гарантиран жп достъп. Изпъква 

и силното присъствие на аерогара София и въздушния трафик като 

важен фактор за жилищните условия в северните квартали. 

Не е изненада, че сравнявайки например сателитни изображения на 

София от началото на 2000-те с тези сега, ще видим, че усвояването 

на нови територии за строителство, съответно и инвестициите в 

недвижими имоти, е реализирано най-вече в южната част на града. 

Историческият център на града и южната част на София се оформят 

като желано място за живеене, за разходка, за прекарване на свободно 

време. Същевременно, дори да живеете отдавна – или дори понякога 

цял живот – в София, в северните квартали на града е възможно да 

не сте попадали никога. Там обществените функции са намалени до 

най-необходимото за живеещите, продължава да преобладава индус-



106Карта 1 - София - инфраструктурни бариери (източник: авторът)



107

триалният и крайградският пейзаж, до и от тези квартали пътуват 

предимно жителите им, а между тях и града остават непреодоли-

мите бариери на транспортните решения на модернизма. Можем да 

кажем, че в мисловната карта на жителите на София тези квартали 

отсъстват – те няма за какво да бъдат посещавани. 

 Вероятно би било спекулация, но би трябвало да направим 

очевидната връзка между наличието на инфраструктурните бариери 

в града и факта, че изолираните от тях квартали стават все по-малко 

привлекателни за публични инвестиции, следователно и за качествен 

живот в града. Липсата на порести и пропускливи публични простран-

ства обрича кварталите с по-бедно и дискриминирано население на 

допълнителна социална и икономическа стигматизция, която се прео-

долява трудно и чрез дълготрайно и устойчиво градско планиране, 

концентрирани политически усилия и инвестиции.

Квартал „Христо Ботев“

Пример, който илюстрира подробно проблема с фрагментацията, сегре-

гацията и маргинализацията на публичното пространство, е квартал 

„Христо Ботев“ в София. Намира се в източните покрайнини на София, 

заключен между кварталите „Слатина“ и „Васил Левски“, между кори-

тото на река Слатинска, Хладилното железопътно депо, жп линията 

София-Пловдив и Аерогара София. (карта 2). Заключен, защото пози-

цията на квартала в града, както и обграждането му от практически 

непреодолими транспортни артерии и обекти, правят жителите му 

изключително затворени и немобилни в рамките на града. Кварталът 

има три физически точкови подхода (маркирани на картата с кръгове), 

през които може да бъде достигнат. Първият пресича товарна жп линия 

чрез прелез на същото ниво и излиза на сегашния булевард Източна 

тангента, който е често задръстен от транзитен трафик между 
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летище София и бул. „Ботевградско шосе“. Вторият води към квартал 

„Слатина“ и минава под жп линията София-Пловдив на едно ниво с река 

Слатинска и доскоро често е бил наводняван от реката. Третият води 

към кварталите „Васил Левски“ и „Сухата река“ и представлява мост 

над бетонното корито на река Слатинска. Тази ситуация предполага 

изключително трудното влизане и излизане от квартала през точкови 

входове и изходи. Всеки опит за достъп до квартала значи премина-

ване на потенциално опасно и отблъскващо пространство, каквито 

са жп прелеза, подлеза или моста. Като тотална противоположност 

може да си представим свързаността на някои квартали, например в 

и около центъра, които са оградени от улици и булеварди с човешки 

мащаб, които пропускат пешеходното движение и могат да бъдат 

пресечени по цялото им продължение. Такива например са кварта-

лите Зона Б-5, „Иван Вазов“, „Яворов“, „Лозенец“ – предпочитани места 

за живот предимно поради улеснените връзки с центъра, пропуск- 

ливостта и транспортната свързаност.

Решение за демонтиране на товарната жп линия е взето през декември 

2013, но докато се достигне до този момент, кварталът има повече 

от двайсетгодишна история на съжителство с близко преминаващи 

товарни жп композиции, без да има прелез при автомобилното и пеше-

ходно влизане в квартала. Прелезът е построен чак през 2011 г. след 

множество инциденти и дори смъртни случаи, малко след което вече 

се оказва ненужен [11]. Въпреки чежп линията е демонтирана, прос-

транството, заемано от нея, не е облагородено, съответно и седи 

неизползвано с разделящите характеристики на доскорошната инфра-

структурна бариера.

От гледна точка на градски транспорт, кварталът е обслужван от 

една-единствена автобусна линия (номер 79), водеща на север в посока 

жк „Хаджи Димитър“, без да навлиза в кварталите на юг, както и без 
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Карта 2 - квартал „Христо Ботев“ - инфраструктурни бариери (източник: авторът)
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да бъде свързваща с ключови централни градски точки. Ползването 

на градски транспорт от квартала почти задължително изисква 

излизане от него през някои от подходните точки, обикновено към 

„Слатина“, и търсене на друг превоз – автобусите 75 и 404. Всеки опит 

за достигане до центъра на града или до по-добре устроени квартали 

задължително изисква едно или две прекачвания и часове, прекарани в 

градския транспорт.

 Ако разгледаме най-използвания от пешеходци подход към квар-

тала – този към квартал „Слатина“, – ще видим улица, която минава 

под два жп надлеза, редом с бетонните стени на речното корито на р. 

Слатинска. Тротоарът е тесен колкото за един човек, а пешеходците 

и значителният брой майки с детски колички се разминават с авто-

мобилите на уличното платно. Пасажът е използван често, защото 

води както до градинките и парковете на „Слатина“, така и до допъл-

нителни линии на градския транспорт. Липсата на достъпни паркове 

и градинки принуждават хората да извеждат децата си, минавайки 

през подлеза или оставяйки децата да играят по улиците. Последното 

също е причина за множество случаи на деца, блъснати от автомобили 

в квартала. 

 Подходът през подлеза откъм квартал „Слатина“, въпреки че е 

най-използван, в определени моменти е и опасен за преминаващите. 

В миналото, преди реконструкцията му, е място с чести наводнения 

при прииждането на река Слатинска. Подобна ситуация на затваряне 

на най-използвания подход към квартала е принуждавала жителите да 

пресичат жп линията София-Пловдив. В такъв момент на наводнение 

по човек, пресичащ релсите, за да достигне квартала, бива стреляно 

от охранителите на жп линиите на БДЖ. Човекът, за щастие, остава 

невредим. В друг минал период, преди да се монтира осветление в 

подлеза, той остава дълго време неосветен и около 2009 г. вечер се 

случват редица нападения върху жени от квартала.*
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Горе: Квартал „Христо Ботев“ - подход откъм квартал „Слатина“ (източник: авторът)
Долу: Квартал „Христо Ботев“ - ЖП линия София-Пловдив (източник: авторът)
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На това място, в пространството около жп линията София-Пловдив, 

през 1990-те е разработван проект за жп спирка „Христо Смирненски“, 

която да обслужва кварталите „Слатина“, „Христо Смирненски“ и 

„Христо Ботев“ [12]. Проектът е част от по-мащабна идея съществу-

ващата индустриална жп инфраструктура в София да бъде превърната 

в регионална пътническа такава и да бъдат създадени нови обслуж-

ващи линии, които да свързват центъра на София с околните близки 

села и градове. Потенциално подобна идея би могла да има много-

странен ефект върху публичното пространство – да обособи опреде-

лени места по жп линиите като точки на пропускливост през инфра-

структурните бариери, облагородявайки например опасния пасаж под 

жп линиите, както и да увеличи достъпа до градски и междуградски 

транспорт, но тези проекти са изоставени.

 Към мащабните ефекти на транспортната инфраструктура 

можем да добавим и този на Аерогара София, чийто шум от излитащи 

и кацащи самолети е проблем както за квартал „Христо Ботев“, така 

и за околните „Левски“, „Сухата река“, „Враждебна“, „Кривина“ и др. 

Когато през 2001 г. се взима решение за разширяване на съществува-

щото Летище София с нов по-голям терминал и нова писта, започва 

публичен дебат за това дали летището трябва да бъде разширявано 

именно на съществуващата площадка, или да се търси друго място. 

Също така се обсъжда вариант за изместване на посоката на пистата, 

така че самолетите да не излитат и кацат над градски жилищни квар-

тали. В квартала е сформиран инициативен комитет, който да се 

бори срещу проекта; в мобилизацията се включва и екологично сдру-

жение „За Земята“. В крайна сметка, въпреки мобилизираната енергия 

за промяна на проекта, той е изпълнен, както се предвижда в начал-

ните му параметри – новата писта е успоредна на съществуващата, 

*дължа тези наблюдения на Ваня Григорова
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траекторията на самолетите остава същата. Летище София дого-

варя с кварталите „Левски“ и „Враждебна“ да смени дограмите на 230 

къщи, но оплакванията от шума продължават [13].

 Любопитен детайл е, че най-близкият до квартала публичен парк е 

т.нар. парк Правителствена аерогара, намиращ се пред входа на прави-

телствения терминал, както подсказва и името му. Паркът обаче е 

заграден с висока метална ограда с бодлива тел, което го прави абсо-

лютно недостъпен за когото и да е, добавяйки още една малка брънка 

към веригата непропускливи бариери в пространството около квар-

тала. 

 Въпреки че бетонното корито на река Слатинска има огромен 

потенциал да се превърне в парк и публично пространство, свързващо 

квартала с града, в момента то остава една от инфраструктурните 

бариери-граници на квартала. Практиките на модерния урбанизъм 

през XIX и XX век превръщат реките в много градове по света в изоли-

рани и съответно забравени пространства въпреки потенциалните 

им качества на източник за питейна вода, възможност за транспорт 

и др. Според логиката на „Чистия урбанизъм” реките биват санита-

ризирани, прокарвани в подземни тръбопроводи и канализации далеч 

от градския живот [14]. Следвайки тази тенденция софийските реки 

са въдворени в широки и непреодолими бетонни корита, за да може 

пролетният им прилив да бъде безопасен и управляем, а във водите 

им да се изливат канализационни води от околните квартали. Това 

инфраструктурно решение превръща тези корита в отблъскващи и 

сегрегиращи елементи на публичното пространство, вместо да черпи 

от потенциала на реките.

 Допълнително, речното корито, според Общия устройствен план 

на София, ще бъде дублирано от градската магистрала бул. „Източна 

тангента“, който ще засили изолацията на квартала от запад [15].  

А от северната страна на квартала се предвижда Източната тангента 

да бъде свързана с мащабно кръстовище на две нива, прекъсващо пеше-

ходния достъп до квартала и в това направление.
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В един от основните планови документи на града - Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие на София (2011-2013) - се 

определят т.нар „Зони с преобладаващ социален характер“, където 

да бъдат насочени проектни инвестиции през следващия бюджетен 

период (2014-2020 г.) [16]. Направени са изследвания на различни фактори, 

които да определят тези зони за въздействие – високи нива на бедност 

и изолация, продъжителна безработица, слаба икономическа дейност, 

лошо състояние на жилищния фонд и публичната инфраструктура, 

влошена природна среда и градската екология. 

 В Интегрирания план квартал „Христо Ботев“ е описан като 

място, което обединява почти всички от така изброените фактори, 

за разлика от много други квартали, които споделят само частично 

неговите материални проблеми. Предложението на изготвящите 

плана е кварталът и околните „Васил Левски“, „Сухата река“ и „Хаджи 

Димитър“ да станат приоритетна част от зоните на въздействие 

и съответно проектни инвестиции. Но политическото решение на 

Общинския съвет е да бъдат изключени за сметка на северозападните 

квартали „Красна поляна“, „Овча Купел“, „Факултета“, „Гевгелийски“ и 

др., където живеят много повече хора.

 От гледна точка на локалните проблеми, Интегрираният план 

на София, също както и Общият устройствен план, предписват 

строежа на булевард „Източна тангента“ като решение на пробле-

мите на квартал „Христо Ботев“, без обаче да изпадат в конкрети-

Ляво: Квартал „Христо Ботев“ - корито на река Слатинска и подход откъм квартал „Сухата река“ (източник: Мадлен Николова)
Дясно: Квартал „Христо Ботев“ - корито на река Слатинска (източник: авторът)
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ката на градския дизайн. Напротив, проектантите оставят проек-

тирането и изпълнението на подобна градска магистрала отново в 

ръцете на транспортни инженери и технократи, които не биха взели 

предвид спецификите на инфраструктурните бариери и социалното 

им въздействие. Единственото преимущество от подобен булевард, с 

което можем обаче единствено да спекулираме, би било довеждането 

на допълнителен градски транспорт по границите на квартала.

 Всички тези наблюдения на практическата изолация на квартал 

„Христо Ботев“ от центъра на града и околните квартали потвърж-

дават именно наблюденията на Греъм и Марвин, че въпреки близостта 

на квартала до тези мащабни инфраструктурни обекти, жителите 

му нямат възможност да използват благата, които тази инфраструк-

тура предлага. Квартал „Христо Ботев“ е специфичен пример за соци-

ално сегрегирана жилищна зона, която въпреки близостта си до град-

ските центрове, остава отдалечена пешеходно и транспортно от 

тях. А ако анализираме бъдещето на квартала, което следва дейст-

ващия план на града, достъпността с друго превозно средство освен 

автомобил не само няма да се подобри, а напротив – ще направи жите-

лите му още по-отделени от града и зависими от живота с авто-

мобил. 

Липсата на достъп на квартал „Христо Ботев“ до съществени 

природни и инфраструктурни блага – градски парк, градски транспорт, 

пешеходни и велосипедни връзки с околните квартали, чист въздух 

и липса на градски шум – го поставя във фокуса на проблематизира-

нето и опитите за постигане на порестия град. Защото до момента 

квартал „Христо Ботев“ представлява неговото крайно отрицание. 

Инфраструктурното обезпечаване на квартала не само не балансира 

неравностойното положение на жителите му, а напротив – засилва 

вече съществуващите социални неравенства между софийските квар-

тали.
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 Наблюденията развенчават и друг мит – този, че жителите на 

подобни квартали, които са пространствено, политически, социално 

и икономически сегрегирани от градските ядра, едва ли не самосто-

ятелно са се отделили и носят вината за евентуалните си неуспехи 

да се интегрират в общоприетия модел на живот, в социалната и 

икономическа динамика на града. Налице са доказателства за именно 

обратното – изключването се задълбочава от целенасочени политики, 

провеждани от държавната и местната власт. А предоставянето на 

възможности за градска мобилност, пропускливост на публичното 

пространство, интегрирането на инфрастуктурното наследство от 

модернизма в градската среда и съответно социалното включване са 

предимно резултат от политическа роля, която може да бъде изпъл-

нена на първо място от градската управа с инструментите на град-

ското планиране и развитие, но с ясна представа за проблемите и 

нуждите на градските общности.

Ляво: Квартал „Христо Ботев“ - подход откъм квартал „Слатина“ (източник: авторът)
Дясно: Квартал „Христо Ботев“ - Хладилно ЖП депо (източник: авторът)
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Моят град не е твоят,  
нека сам си ст(р)оя

Или как политиката  
създаде гетото

Росица Кратункова
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„Мръсен, крадлив циганин“ – това е вероятно най-разпространеният 

стереотип за една част от обществото ни, който допринася и за 

съществуващите социални и пространствени дистанции между „тях“ 

и „нас“. Така почти всеки български град има в пределите си т.нар. 

гето, за което се разпространяват кървави митове и легенди, които 

се затвърждават от спорадични репортажи „от мястото на съби-

тието“ или от личните разкази на приятели и съседи, и техните прия-

тели и съседи. Не след дълго се оказва, че „белите“ българи вече имат 

изграден образ за хората от гетото, без дори да са стъпвали там. 

Немалка роля в създаването и поддържането на този стереотипен 

разказ играят държавата и Общината, които чрез неравномерно 

разпределение на публични средства, изключване на ромските квартали 

от общински проекти, закриване на институции в тях, откритото им 

„скриване“ зад стени и гордото погазване на гражданските им права, 

действат като антични деспоти, противопоставяйки населението, 

вместо да разрешават общите му проблеми. Играейки основна роля 

в градоустройството, държавата и Общината упражняват струк-

турно насилие върху жителите на цели части от града чрез публич-

ните си политики и формират представите за хората в тях. На фона 

на това, кметове и чиновници упражняват и символно насилие, прес-

качайки от предаване на предаване и приписвайки нечестиви качества 

на същите хора, спрямо които действат дискриминативно. В тази 

статия ще разгледам как публичните политики в няколко града в стра-

ната показват еднаква тенденция към сегрегиране на ромите и увели-

чаване на физическото и социалното разстояние между отделните 

групи в обществото (между тях и „чистите и честни“ българи) и ще 

поставя въпроса дали „наказателните“ действия на администрацията 

могат да разрешат „интеграционния“ проблем.
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Кюстендил – бастион на реда

Последните години град Кюстендил придоби слава не само като града 

на черешата, а и с това, че кметът действа сякаш се е качил на едно 

черешово дърво и брули клона, наречен квартал „Изток“. Петър Паунов, 

издигнат от СДС, заема поста кмет от 2007 г. и за това време успя 

да убеди кюстендилци, че най-големият враг на града са жителите 

на ромската махала. До квартал „Изток“ може да се стигне през два 

входа – откъм ул. „София“ и откъм път Е871. От години между квар-

тала и път Е871 е издигната стена, която скрива ромите от погледа 

на шофьорите. Аргументът, че стената е там, за да предпази жите-

лите от опасния път, би имал някаква стойност, ако стената продъл-

жаваше и към „неромската“ част на града. Тъй като това не е така, 

остава неизвестно кой кого от какво пази и има ли нужда изобщо.

 Преди да стане кмет, Петър Паунов работи като адвокат, което 

предполага притежаването на юридическа грамотност. След като 

заема публичния мандатен пост, за Паунов правото приема други 

измерения и за него вече гражданските права са привилегия, зависеща 

от местожителството, а не от гражданството. През 2012 г. кметът 

гръмко обяви преместването на училището и детската градина от 

„гетото“, защото няма да толерира харченето на общински сред-

ства за образователни институции, които произвеждат неграмотни 

хора. [1] Това означава да бъдат преместени повече от 750 деца. Явно 

кметът по никакъв начин не отчита ниските резултати в училище, 

породени от „оптимизирането“ на училищата и въвеждането на деле-

гираните бюджети, което доведе до най-сериозното увеличение на 

броя на отпадащите от образователната система [2]. След като през 

2012 г. кметът само се зарича, изваждането на училището от ромския 

квартал бива заложено и като основна образователна стратегия на 

Община Кюстендил [3], чиято цел е продължаване на десеграцията на 

ромите, 59% от които учат в градски учебни заведения, а 41% в училища 
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в квартал „Изток“ – сякаш ромската махала е извън пределите на града. 

Наказателната политика на лишаване от равен достъп до образование 

и обвиняване на ромите за неадекватната образователна политика 

в страната втвърдява гетоизацията и допълнително затвърждава 

стереотипния образ на „неграмотния“ циганин. Соченето с пръст към 

ромите бива умело използвано от Община Кюстендил за прикриване 

на действителните ù намерения, а именно съкращенията на учители 

и закриването на училища [4]. Бюджетни съкращения трудно биха били 

продадени на другите българи, ако не се извади „етническата“ карта. 

Вероятно кюстендилци биха били по-съгласни да се дадат средства 

за една успешна училищна програма като „Всеки ученик може да бъде 

отличник“, отколкото да се похарчат непродуктивно за далеч по-скъ-

поструващи дейности по нови строежи.

 Яхнал клона на разплатата с жителите на квартал „Изток“, през 

2015 г. Петър Паунов решава да проведе допитване дали да се канди-

датира за трети мандат с условието да участват само граждани, 

неживеещи в ромския квартал [5]. Основният аргумент на градона-

чалника са многото репортажи, показващи купуването на гласове 

по време на избори, независимо, че няма нито един осъден за такова 

престъпление. Основополагащи принципи в наказателното право като 

невинен до доказване на противното са само трън в очите на кмета 

адвокат, който отнася нещата още по-далеч, като изцяло премахва 

изборните секции в махалата на последния местен вот през октомври 

2015 г. [6]. Това според Паунов означава да „гледаш истината в очите“, 

но чия истина точно, остава мистерия и кметът (не)усетно допри-

нася за създаването на стереотипите за вечно неспазващия закона 

циганин. Европейският съд по правата на човека има немалка прак-

тика по въпроса с правото на глас и свободни избори, заложено в член 

3 от Протокол 1 на Европейската конвенция. В делото Намат Алиев 

срещу Азербейджан от 2010 г. съдът отсъжда, че редица нарушения 

в изборния ден са лишили един от кандидатите, Намат, от възмож-

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2316&lang=1
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2316&lang=1
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ността да узнае истинското мнение на избирателите и това е довело 

до нарушаване на неговото право на свободни избори [7]. За градоначал-

ника на Кюстендил това са „подробности“ и неудобството да накараш 

над 5000 жители с право на глас да ходят до урни на над 1 километър 

разстояние е чиста формалност. На последните кметски избори Петър 

Паунов печели с 15 363 гласа или 59,43% от вота, а вторият кандидат е 

с 5 443 гласа и 21.05% от вота. Остава да гадаем дали при упражняване 

на активното си изборно право тези 5000 жители са могли да наклонят 

везните и да се стигне до балотаж, чийто резултат не е сигурно дали 

е щял да бъде в полза на Паунов. За пореден път вместо да бъдат 

трибуна за обсъждане на политическите платформи на кандидат-кме-

товете, изборите се превръщат в удобен инструмент за скарване на 

населението и замазване на (не)резултатите от изминалия мандат. 

Незнайно защо, ромите винаги биват поставяни в центъра на дебат 

за влошеното състояние на града, а не се споменават неадекватните 

мерки в социалната, здравната или образователната система. 

 След като спечели трети мандат, кметът се е захванал да 

дисциплинира жителите на квартала, като им забрани сватбите на 

открито [8]. На общинската сесия от 28-ми юли Общинският съвет 

гласува забраната на сватби и други празненства на места, които са 

общинска собственост, както и в открити частни имоти. Отворе-

ните публични пространства са за употреба, но само от някои, и то 

не за всичко и само ако кметът разреши. Защо този път кметът не 

проведе допитване до гражданите дали честванията на открито им 

пречат, за да бъдат забранени, защото нали все пак тази забрана е 

заради самите тях и тяхното спокойствие, или допитвания се правят 

само около и за избори?

 Положителната история от град Кюстендил е, че през 2015 г.  

Общинският съвет прие план на Община Кюстендил за действие и 

изпълнение на областна стратегия за интегриране на ромите. В нея е 

заложено актуализиране на подробния устройствен план на квартал 
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„Изток“ от 1978 г. и проектирането на техническа инфраструктура 

като водоснабдяване, канализация, улична мрежа, което най-накрая ще 

адресира факта, че 70% от домакинствата в квартала нямат достъп 

до канализация [9]. Въпреки това обаче Община Кюстендил ни пази от 

прекомерния оптимизъм и е приела някои странни инициативи за инте-

грация. Основен метод за справяне с 16-процентовата безработица 

е „мотивирането за активно търсене на работа“, което не помага 

особено, когато такава няма. И понеже няма, Общината ще се стреми 

да повиши предприемаческата култура на ромите, нищо, че голяма 

част от тях отдавна попадат в дефиницията на предприемачи, но 

никога в парадигмите на мейнстрийм предприемаческите гурута [10].

 В плана на Общината е заложено и налагане върховенството на 

закона чрез противодействие на проявите на нетолерантност и 

езика на омразата, като за целта полицията ще се обучава за работа 

в мултиетническа среда и най-вече на места с компактно ромско насе-

ление. Ако акцентът е борба срещу нетолерантността, то прак-

тико-теоретичният курс на полицията би трябвало да е насочен не 

толкова към работа в ромските махали, колкото към такава с източ-

ника на тази нетолерантност, а именно с жители извън квартала. В 

противен случай остава впечатлението, че жертвата е виновна за 

състоянието си, а извършителят е бил „предизвикан“. Това обаче не би 

трябвало да учудва, тъй като идеално попада в гореописаната поли-

тика на Общината през изминалите няколко мандата: утвърждаване 

на структурен расизъм в ситуация на уж оскъдни общински ресурси.
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Пловдив – ние ви бутаме, вие оставате

Спечелвайки титлата Европейска столица на културата, Пловдив изяви 

претенции да подходи по различен начин с гетоизираните общности и 

в частност с квартал „Столипиново“, но и тук политическата класа не 

разочарова с излизане от праволинейната си политика. Пловдивският 

квартал „Столипиново“ се разпростира на клаустрофобичната площ 

от 0.8 км2, което прави изключително трудно съвместното живеене 

на повече от 40 000 жители. Подобна картина рисуват и данните на 

НСИ от преброяването през 2011 г., които сочат, че българите живеят 

на площ от 23,2 м2 лична площ, а ромите – само на 10,6 м2. На фона 

на това „тясно“ съжителство, Общината периодично се „намесва“, 

бутайки постройки и изтласквайки жителите навътре към квартала. 

Последното събаряне от месец юли 2016 г. остави няколко семейства 

на улицата, част от които трябваше да се приютят у роднини, тъй 

като Пловдив, град с население от над 338 000 души, разполага само с 

20 места за временно настаняване.*

 За да освободи място за общински жилища в квартала и да 

продължи гетоизацията, 40-тото Народно събрание през 2009 г. прие 

поправки в Закона за общинската собственост, внесени по предложение 

на пловдивските депутати от ВМРО Захари Георгиев и Бойко Ватев, 

и по този начин позволи замяната на частни имоти срещу общински 

такива след данъчна оценка. Поправката бе направена специално за 

около 200 български семейства [11] и отново поруга основен принцип 

в нормотворчеството, а именно да урежда широкоразпространени 

обществени отношения, а не лични такива. Целта на това упраж-

нение по законотворчество бе да се помогне на последните останали 

българи в „Столипиново“ да напуснат квартала, защото се чувствали 

* Заявено от служител на дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив в личен разговор
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като малцинство, роля, която никой не обича да играе. А как Общината 

решава кой точно е българин, че да заслужава изгодите на закона, веро-

ятно се случва въз основа на колонизаторски расистки парадигми. На 

последните местни избори през 2015 г. бившият кмет Славчо Атанасов, 

издигнат от Патриотичния фронт, отново обеща възстановяване на 

временно спряната програма за извеждане на българите от гетото 

„Столипиново“ [13]. Дали белият патриот Славчо Атанасов (или който 

и да е друг политик) мисли, че открито сегрегационната политика от 

времето на апартейда в ЮАР е културата, с която Пловдив трябва да 

се представи през 2019 г.? 

 Вместо да умува как да хомогенизира един квартал, Общината 

трябва да мисли за инвестиции в публична инфраструктура. Подроб-

ният устройствен план (ПУП) на „Столипиново“ е от 1963 г. и изгледи 

скоро да бъде актуализиран няма, за разлика от този на Кюстендил. 

Причината е, че кварталът не е сред приоритетите на Общината, 

както потвърди доскоро главният архитект на Пловдив Румен Русев 

[13]. Тъй като публичните средства са ограничени, а има много други 

квартали, които чакат нов ПУП, многохилядният квартал ще трябва 

да почака, както винаги досега. Ако сравним средствата, изразходвани 

за други части на район „Източен“, където попада и „Столипиново“, ще 

забележим голямо несъответствие откъм качество и количество на 

ремонтните дейности.

 Няма кой да осъществява политическо представителство и да 

защитава интересите на жителите на местно ниво, или ако има, 

това се осъществява от вербувани от властта хора. След послед-

ните общински избори от квартала, чието население е над 1/9 от 

това на Пловдив, да вземе един от 51-те мандата в общинския съвет 

успя само един жител на „Столипиново“. В районното кметство също 

не работи никой от квартала, въпреки че това би улеснило работата 

с общността. 
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Това непредставителство трудно би могло да доведе до разработ-

ването на успешни публични политики за справяне с гетоизацията и 

стереотипизирането. Един такъв неуспешен опит е видим в Стра-

тегията на Област Пловдив за интеграция на ромите 2012-2020 г., 

където е заложено като успешен метод за интеграция намирането на 

работа на ромите в общинските предприятия „Чистота“, „Паркове и 

градини“, „Общинска охрана“ [14]. Положителното е, че поне за разлика 

от Община Кюстендил, Пловдив се опитва да предостави работа, 

друг е въпросът доколко минималната работна заплата в тези пред-

приятия е достатъчна за преживяване във втория по големина град. 

А когато Общината не успее да предостави работа, се намесва държа-

вата със схемата „Вие ми работите, аз не ви плащам.“ Законът урежда 

тези, които са регистрирани в Бюрото по труда повече от 6 месеца да 

получават социална помощ в минимален размер, зависещ от възраст, 

брой деца, здравословно състояние. Тази помощ освен че се получава 

след полагането на обществено полезен труд 14 дни по 4 часа, зависи 

и от редица изключващи условия като това едно безработно лице да 

притежава единствено жилище, което не може да има повече от една 

стая. Жилище с кухня и спалня например неимоверно говори за замож-

ност според логиката на държавата.
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Стратегията на Област Пловдив също така предвижда създаването 

на спортна база. Досега в „Столипиново“ е изграден само т. нар. външен 

фитнес, който е по-скоро опасен, отколкото полезен, и местоположе-

нието му отнема от малкото зелени площи в квартала.

 Само на разстояние от няколкостотин метра има огромна 

зелена площ, която буренясва, вместо да бъде превърната в различни 

площадки и игрища.

 Такива обаче вече има изградени в „българската“ част. Една до 

друга са залепени няколко детски площадки, баскетболно игрище, 

тенис маси. Защо за „небългарската“ част никога няма пари от общин-

ския бюджет? 

 Освен че липсва равномерно разпределение на публичните сред-

ства за облагородяване на района, жителите на квартала често пъти 

са оставени да тънат в боклуци, защото контейнерите са крайно 

недостатъчни. От уличната карта на Гугъл се вижда, че на ул. „Сокол“, 

една от вътрешните улици на „Столипиново“, през 2012 г. е имало цели 

16 контейнера. Четири години по-късно на същата улица има само 6 

контейнера, а населението междувременно е нараснало. Публична тайна 

е, че масово се изхвърлят строителни отпадъци от целия град в кори-

тото на река Марица на края на квартала, за да се избегне плащането 

на допълнителна такса. Едно от обясненията, давани от служители 
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на ОП „Чистота“ да не се извозва редовно боклука на „Столипиново“, е, 

че къщите са незаконни и не плащат такса смет. От сайта на пред-

приятието [15] се вижда обаче, че има опция да се „купи“ извозване на 

боклука – нещо, което не се обяснява на жителите на квартала дори 

и да са готови да си платят. Ето как Общината успява да поддържа 

стереотипния имидж за ромите като мръсни.

В някои случаи жителите на квартала решават да се самоорганизират 

и „присвояват“ функциите на общинските предприятия. С общи усилия 

те създават малка градинка, която поддържат сами с цената на много 

усилия. 

 Някои по-заможни граждани оправят тротоарите на своята улица 

и засаждат дървета.

 В последните месеци обаче Община Пловдив показва, че не е забра-

вила напълно за този квартал и това е видно в подмяна на асфалто-

вата настилка и изграждането на велоалея. Желателно е градската 

управа да увеличи тези усилия, за да обхване и вътрешните улици, 

които се превръщат в морета, щом завали.
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Казанлък и Видин – стари крепости

На пръв поглед далеч един от друг, двата града споделят нещо общо 

и то е политиката си на сегрегация и „скриване“ на ромските махали. В 

Казанлък може да „ухае“ на рози, но само ако е отвъд стената. Ромската 

махала „Кармен“ е двойно скрита от минувачи. Освен че входът към 

квартала е само един, ромските къщи и блокове са физически отде-

лени от останалата част на града и от дълга стена. Сякаш за да 

прикрие тази своя „срамна“ политика, Общината е засадила дълъг ред 

храсти, с който да скрие стената, вместо изцяло да я премахне [16]. В 

допълнение, един от блоковете, който кандидатства по програмата 

за саниране, не е одобрен с мотива, че има лоша сградна канализация. 

Остава впечатлението, че отново публичните политики не се правят 

за най-нуждаещите се хора, които биват санкционирани за това, че 

институциите не са си свършили работата. 

 Във Видин ромският квартал „Нов път“ действително има нов 

път и той е под дългата почти километър бетонна стена, която 

прегражда прекия път към другата част на града. Официалният вход 

към махалата е през обиколен път покрай гробищата. „Новият“ стар 

път под стената е издълбан от децата, които са принудени да лазят 

един метър в прахта, за да стигнат до детската си градина, тъй 

като тази в квартала отдавна не функционира. И във Видин, както и 

в Кюстендил, градоначалникът твърди, че стената служи, за да пред-

пази хората от жп линията, която минава оттам. Въпреки протест-

ната подписка от жителите на квартала, стената не е премахната. 

Защо в други градове, където покрай кварталите минават опасни 

пътища или жп линии, не никнат стени? В Рио де Жанейро в годините, 

предшестващи Олимпиадата, цели квартали, т. нар. фавели, биват 

скрити зад стена, само че не под предлог за повече сигурност, а за 

да е „по-красиво“ [17]. И в двата случая обаче в основата на стената е 

нежеланието на елита да се огледа в нищетата наоколо.
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Във Видин кварталът е сегрегиран и по друг начин. В струващия над 72 

милиона лева проект за водния цикъл в града ромската махала изобщо 

не фигурира [18]. Нито една улица няма да бъде асфалтирана и нито 

една тръба сменена, въпреки че при по-силен дъжд кварталът остава 

без път. 

Градовете, където ромските квартали не са  
антагонисти, а протагонисти в политически пиеси

Не всички градове в страната обаче осъществяват такава политика 

на изключване на ромското население от разпределението на публични 

средства. В Монтана например Общината е спечелила проект за изграж-

дане на нова детска градина в ромския квартал „Кошарник“, а до нея 

ще бъде изграден и здравно-консултативен център.

Заслужава да се отбележи и известният пример с град Каварна, 

където Общината хвърля много усилия да оправи инфраструктурния 

и жилищния фонд в града. Ремонтират се улици, изгражда се канали-

зация, водоснабдяване, газификация. Ромите строители сами участват 

в изграждането на жилищата, сметищата са изчистени. 

Успешна практика за здравно ограмотяване на хората и помощ в семей-

ното планиране и превенция на болести е програмата за здравни меди-

атори. Често пъти това е единствената връзка на хората с институ-

циите. Защо нещо, което е полезно, получава толкова малко средства? 

Най-големите градове с ромско население – София, Пловдив, Варна и 

Бургас – имат съответно 3, 4, 5 и 7 назначени и работещи на терен 

здравни медиатори, а в градове като Ветово, Добрич и Шумен има 

съответно 4, 3 и 3 здравни медиатори.

 Ромите са групата, по отношение на която се наблюдават 

най-много негативни стереотипи. Тези стереотипи обаче са слаби и 

несвързани и лесно могат да бъдат преборени чрез адекватна поли-
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тика. На пръв поглед непреодолимите различия между групи от насе-

лението могат да бъдат преодолени с помощта на концентрираните 

усилия на държавата и общините в прилагането на публични политики 

на десегрегация, образование, повишаване на възможностите за работа 

и като цяло включването на ромите в обществото, в това число и 

чрез политическо представителство. Сега такива усилия изглеждат 

непостижими предвид факта, че една от коалиционно управляващите 

партии НФСБ открито прокламира в политическата си програма от 

2013 г. създаването на „атракционни“ концентрационни лагери извън 

градовете, където да бъдат изселени ромите [19]. Скорошен пример 

от София също показва сгрешения подход за разрешаване на пробле-

мите на хората. След 23 акции по събаряне на къщи кметът на район 

„Студентски“ прави заключението, че оставени на улицата, хората 

много бързо строят нови къщи наблизо. Дали на 35-ата акция кметът 

ще възприеме различна политика?

Вместо къщи трябва да бутаме стени, освен ако не очакваме различен 

резултат от извършването на едно и също действие, каквото е съба-

рянето на къщи безкрай. Перифразирайки френския социолог Ерик 

Фасен, фобия, която се фокусира върху границите между „нас“ и „тях“, 

не само ще засегне „тях“ (зад стената), но и „нас“ (отвъд стената), 

размивайки мислените функции на тази стена.
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След период на застой през 90-те години на миналия век българските 

градове започват отново своето интензивно развитие през послед-

ните години (най-вече след приемането на страната ни в ЕС). Това, 

обаче поражда редица въпроси и спорове относно начина, по който 

се вземат решения и се дефинират приоритетите в развитието им. 

Наред с редицата положителни проекти, свързани с инфраструктур-

ното обезпечаване в резултат на европейските фондове и финансиране, 

могат да бъдат отличени и редица дефекти, свързани с публичността 

и прозрачността на процесите, с които се взимат ключови решения 

за облика на градовете. Начинът, по който се планират и развиват 

те, носи несъвършенствата на една система, която не разполага с 

инструментариума за създаване и достъп до качествена и справед-

лива градска среда и запазване на идентичностите във все по-глоба-

лизиращия се свят. Стратегическите и устройствените планове за 

цялостно развитие имат по-скоро „догонващ“, а не „визионерски“ и 

„изпреварващ“ характер. Връзката между различните нива на плани-

ране, между стратегическите и устройствените планове, се осъщест-

вява трудно. А всичко това, от своя страна, трудно кореспондира с 

подробното планиране и проектирането на важни публични простран-

ства, от които до голяма степен зависи качеството и жизнеността 

на средата, в която живеем. 

 Сериозно предизвикателство пред цялостната ни система на 

планиране и проектиране е липсата на механизми за справедливо регу-

лиране на ключовото за успеха на градското развитие в съвременния 

контекст отношение публично–частно. Тази статия е своеобразен 

опит да се изследва дихотомията публично–частно по отношение 
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на градското развитие и по-специфично – в начина на „изграждане“ на 

публични пространства като най-ярък израз на протичащите в градс-

кото пространство процеси и взаимоотношения.

Публичното пространство в контекста на  
постсоциалистическия град 

Една от най-слабо изследваните теми у нас през т.нар. „преход“ е свър-

зана с градското планиране и проектиране. Многобройни са изследва-

нията в сферата на икономическите и социалните процеси, протичащи 

в периода от началото на 90-те до днес, които в повечето случаи са 

пряк израз на политическите събития. 

 Градското планиране и проектиране до приемането на стра-

ната ни в ЕС се възприемат като остаряла парадигма за регулиране 

на отношенията в градското пространство и са напълно отречени, 

което съответно се отразява на пространствения облик на градо-

вете. Публичното пространство почти не съществува като тема и 

не е включено в дневния ред на обществото. Много по-съществени са 

въпросите, свързани с икономическото и политическо развитие и соци-

алните реформи, целящи да предотвратят нарастващите социални 

неравенства. Еволюцията на урбанистичната форма в този контекст 

е възприемана като едно от множеството проявления на социалните 

реформи на преструктуриране в обществото, поради което и не заема 

водеща роля [6].

 Процесите на градска трансформация в постсоциалистическия 

град носят белезите и характеристиките на това, което се случва в 

цяла Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

 Едни от най-значимите процеси, които оставят значителен белег 

и върху физическите характеристики на градовете от ЦИЕ, са свър-

зани с реституцията и приватизацията. Те неминуемо водят до значи-



140

телни трансформации в определени градски части, като върху някои 

от тях има сериозен инвестиционен интерес и натиск, а други по-скоро 

се амортизират физически, което довежда и до трайния им упадък.

 

От социалистически към постсоциалистически град  - 
пространствени типологии 

Развитието на тези процеси според Кирил Станилов е „отчаян опит за 

реформи от тоталитарно съществуване към капитализъм в рамките 

на само няколко години“ [6]. Според него това води и до развитие на 

пространствени морфологии, много по-отчетливо свързани със север-

ноамериканските урбанистични форми (крайградските търговски 

центрове – „молове“, затворените жилищни комплекси и бизнес парко-

вете), отколкото със западноевропейските. 

 Всичко това води до радикална трансформация на урбанистич-

ните форми в ЦИЕ. От моноцентрични структури, отличаващи се 

с висока плътност на застрояване и високите форми на обитаване, 

свързани с градски транспорт, градовете в ЦИЕ се преобразуват в 

разстилащи се жилищни територии с до голяма степен приватизи-

рани транспорт, услуги и публични пространства. Новите форми на 

развитие се схващат от широката публика по-скоро като идеологи-

чески преход към новото, опозиция и отричане на старото; като все 

по-отчетлива проява на „нормалност“ и „ставане“ на част от света.

Както беше споменато по-горе, навлизането на частния капитал 

е лайтмотивът на приватизацията, в съчетание с отслабените 

позиции на централната и местна власт като регулатор на проце-

сите на градско развитие. Това довежда до появата на значителна 

фрагментарност и хаотичност по отношение на новите простран-

ствени форми. Според Александров „естественото за днес вече отчи-

тане на фундаменталния фактор в градоустройството – собстве-

ността, доведе до възвръщането на респекта от червените, сини и 
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черни линии на собственостите – и от тяхната структура и конфигу-

рации вече започнаха да се определят конфигурациите на застроява-

нето, функционалните системи и режимите на застрояване…“ [1].

Тези процеси водят до промяната на облика на периферните градски 

райони, където се изграждат новите затворени комплекси (gated 

communities), непознати за българската градоустройствена практика, 

и до появата на големи търговски центрове. Постепенно започват да 

се уплътняват и градските центрове и жилищните територии, като 

усещането в повечето случаи е за хаотичност и загуба на идентич-

ност. Преоразмерените по време на социализма производствени зони 

са приватизирани и раздробени до множество малки собствености, 

които не се обновяват и създават трудности за окрупняването им с 

цел сериозни инвестиции. Това, от своя страна, подтиква инвестито-

рите към търсене на алтернативи и строителство на „зелено“ (извън 

урбанизираните територии), което от своя страна още по-силно 

засилва натиска върху извънградските територии и води до загуба на 

ценни природни ресурси. 

 Според Станилов градското планиране в постсоциалистическия 

град, в който доминираща е ролята на неолиберализма, е допълнително 

затруднено от липсата на средства, необходими за функциониране на 

системата за планиране. Цялостното отражение на тези процеси не 

променя начина на функциониране на системата за управление на град-

ските процеси, което води до значителни хаотични пространствени 

форми на развитие в този период. Във всички страни от ЦИЕ усилията 

на частните инвеститори променят структурата на урбанистичния 

ландшафт, като фокусират намеренията си там, където сметнат, че 

могат да реализират печалба. Постепенно структурата на строгия 

социалистически град започва да се деформира, което води до тран-

сформация от моноцентрична до полицентрична градска структура. 

От компактен град до разстилащ се град, и от централна част, доми-

нирана от институции, и жилищна част, намираща се в близост до 
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бизнес институции. Дори и в жилищните комплекси започват сери-

озни трансформации най-вече по отношение на навлизане на частна 

инициатива, в повечето случаи поради недоизградените обслужващи 

функции. 

Преход към неолибералния модел на планиране на града

Отричането на принципите на социалистическото развитие след 1989 

подтиква страните от ЦИЕ да достигнат противоположна крайност –  

на неолиберализъм. [6] 

 Този процес е обрисуван и от Дейвид Харви, който казва, че „правото 

върху града, както сега се обосновава, е далеч по-тясно ограничено и в 

преимуществото от случаи е съсредоточено в ръцете на малък поли-

тически и икономически елит, който е в състояние да моделира града 

все повече и повече и единствено в съответствие със собствения си 

частен интерес“. [2]

 Неспособността да се регулират обществените и частните отно-

шения единствено чрез пазарни механизми налага необходимостта от 

намеса на централните и местни власти. Наред с това сме изправени 

и пред сериозни предизвикателства като загуба на природни ресурси 

в градовете, социална поляризация, задръствания и замърсяване на 

въздуха, комерсиализация на историческите дадености и загуба на 

идентичност, упадък и загуба на публични пространства или липса 

на достъп до такива на голяма част от хората. Тези обстоятелства 

налагат необходимостта от преосмисляне на градското планиране и 

създаването на нови механизми за правене на град.

Публичното пространство в „градовете за хората“

Един от постоянно присъстващите въпроси в дневния ред на градо-

вете е приватизацията на публичните пространства. Последните 
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са едни от най-важните показатели за справедливост и демократич-

ност на едно общество. Концентрацията и отделянето на ресурси за 

поддръжката им в определени градски части и липсата или недоста-

тъчните средства за функционирането им в други са един от сериоз-

ните признаци за социално неравенство.

За датския архитект Ян Геел при създаване на градове, съответно 

на публични пространства, най-важен е публичният живот; след това 

идват пространствата и най-накрая са сградите. Публичните прос-

транства са онзи елемент в градската среда, който определя нейната 

жизненост и привлекателност. Най-важен фактор са хората и всички 

пространства трябва да насърчават дейности, чрез които обита-

телите на града да прекарват време в тях. Една от най-значимите 

критики на Геел е насочена към принципите на модернистичното 

планиране, в което фокусът е към индивидуалните сгради и пълното 

отричане на градските пространства, както и фаворизиране на авто-

мобила пред пешеходния, велосипеден и обществен транспорт, което 

води до „дехуманизиране“ на градовете.

 В едноименната си книга „Градове за хората“ Геeл [4] определя 

12 качествени критерии за създаване на град на нивото на човешкия 

поглед (city at eye level):

• защита – 1. защита от пътни произшествия и инциденти – 

чувство за безопасност; 2. защита от престъпления и насилие – 

чувство за сигурност; 3. защита от климатични и антропогенни 

фактори – вятър, сняг и замърсяване; 

• комфорт – 4. пространства за вървене; пространства за стоене; 

пространства за седене и продължително прекарване на време; 

5. възможност да виждаш; 6. възможност да говориш и слушаш; 

7. възможности за игра и физически активности;

• удоволствие/наслада – 8. човешки мащаб; 9. възможност да се 

наслаждаваш на позитивните аспекти на климата; 10. добър 

дизайн, 11. материали и 12. детайли. 
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Мануел де Сола-Моралес [3] определя идеята за публичното пространст- 

во като способност на „градските материали“ да изразяват граж-

дански, естетически и социални значения, така че публичните прост- 

ранства да бъдат материален израз на градското. Публичното прос-

транство, продължава той, съчетава „градски неща“ и физически мате-

риали, създаващи чувство за град. 

 Това, което отличава разбирането на Сола-Моралес за публичното 

пространство като съчетаващо социални, икономически, политически 

и функционални характеристики, е, че то се налага като материален 

факт, субстрат, свързващ материя и идея. Подходът на Сола-Моралес 

се определя като идея за правене на архитектура на ниво терен, в 

която се размиват границите на отделните собствености и се търси 

материалният израз на „правене“ на пространство.

 Съвременното разбиране за публичното пространство е, че то 

трябва да е включващо (inclusive), а не изключващо (exclusive), и да дава 

възможност за изява на политическите, социалните и икономическите 

разнообразия на различните обитатели. Затова е важно хората и 

техните нужди да бъдат в основата на материализирането на публич-

ното пространство като артефакт.

 Алън Джейкъбс заявява: „някои улици са по-добри от другите: да 

бъдете там, да вършите това, за което сте дошли“ [5]. Но какви са 

критериите и характеристиките на една улица, които я дефинират 

като добра? Как да проектираме в съвременния свят улици, които 

да насърчават социалното взаимодействие между хората и да бъдат 

израз на демократизма в обществото ни? 

 В едноименната си книга „Великите улици“ Джейкъбс [5] дава 

отговор на тези въпроси, посочвайки, че освен да отговарят на утили-

тарни цели, улиците всъщност са най-важният елемент на системата 

от публични пространства в един град. Разглеждайки редица примери 

от цял свят, критично сравнявайки и анализирайки отделните компо-

ненти на физическата среда, Джейкъбс определя следните основни 

критерии за това една улица да бъде „велика“:
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• първо и най-важно великите улици трябва да създават и укреп- 

ват местните общности – трябва да улесняват взаимодейст- 

вието между хората. Необходимо е да са достъпни за всички, да 

бъдат разпознаваеми и да позволяват лесна ориентация. В тези 

улици трябва да е възможно да се срещаш с най-различни хора, 

от различна религия, раса или възраст. Те трябва да са място, 

в което да искаш да прекараш свободното си време, да живееш, 

да работиш, да играеш или просто да се събираш с хора;

• великите улици са комфортни и сигурни. В летните дни те 

трябва да осигуряват сянка и да бъдат по-приятни за прекар-

ване на време. Същевременно те трябва да предпазват от 

вятър и да са сигурни – да позволяват смесване на различни 

видове превозни средства, без никой да се чувства застрашен;

• великите улици насърчават участието и споделянето. Хората 

спират да разговарят; седят; гледат и са част от цялото 

„случване“ на живота. Улиците дават възможност на хората да 

бъдат част от различните събития и демонстрации, както и 

да участват в тяхната поддръжка;

• великите улици са тези, които могат да бъдат запомнени. 

Те оставят силно и трайно положително чувство. Мисълта 

за дадена улица всъщност дава възможност за пресъздаване 

на характера на целия град и на място, в което искаш да се 

завърнеш. 

Съчетаването на всички тези изисквания не може да бъде случаен 

акт, а по-скоро е необходимо внимателно комбиниране на различните 

елементи на физическата среда, които да превърнат публичното прос-

транство в умело изработен проект.
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Провалът на българския урбанизъм в създаването на 
публични пространства: примерът на улица „Симеон 
Велики“, град Силистра

Избраният пример от град Силистра е едно от най-сериозните дока-

зателства за липсващите механизми за планиране на публичните прос-

транства у нас: демократизмът и гражданското участие. Процесът 

на бъдещата трансформация на ул. „Симеон Велики“ предизвика граж-

дански отпор от страна на местната общност срещу изсичането 

на чинарите по улицата и срещу непрозрачния процес на взимане на 

решения от страна на местната администрация. Процесът на създа-

ване на публичното пространство пропусна най-важният елемент при 

планирането и проектирането – хората. 

 Какво се случи в град Силистра и (не)възможни ли са принципите 
за проектиране на успешни публични пространства в проекта за улица 
„Симеон Велики“? 
 Това, което прави улица „Симеон Велики“ в град Силистра по-добра 

от другите улици, са не автомобилните ленти и движещите се по тях 

коли, а характерът и идентичността, позволяващи социалното взаи-

модействие между хората и „чувството за място“, което то формира. 

Един от най-значимите фактори за това са не друго, а чинарите, създа-

ващи сянка и прохладен комфорт през летните месеци и защита от 

силни ветрове през зимата В същото време те формират едно от 

най-значимите публични пространства в град Силистра. То е дефини-

рано от широкия тротоар и застроената среда, създаващи простран-

ства за социализация пред жилищните кооперации и активния партер 

в частта от улицата, наситена с обслужващи функции. 

 Желанието на Община Силистра да реконструира улицата на пръв 

поглед изглежда като добра възможност за развитие на вече същест-

вуващите дадености и създаване на модерно и атрактивно публично 

пространство. Не такава обаче се оказва реалността: процесът на 
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проектиране, всъщност много характерен за цялата страна, показва 

дълбоко неразбиране на последователността за създаване на успешни 

публични пространства, защото:

• Липсва прозрачност – не само гражданите, но дори местни пред-

ставители в общинския съвет нямат достъп до проекта дълго 

време. Още по-озадачаващо е, че проектът се реализира по 

оперативна програма, а едно от най-сериозните изисквания на 

тези програми е проектите да се случват при широка публич-

ност и прозрачност на процеса;

• Липсва механизъм за участие на местната общност в проце-

сите на планиране и проектиране. Съгласно наличната в публич-

ното пространство информация не са провеждани обществени 

обсъждания, анкетни проучвания, интервюта или работилници 

с различните заинтересовани страни. Това можеше да допринесе 

и да „подскаже“ на проектантския екип посоката на развитие на 

проекта и начини за организиране на пространствата по проте-

жение на улицата;

• Липсват адекватна преценка на нуждите на мястото и данни, 

подкрепящи логиката на взетите решения. Защо повече коли и 

паркоместа за сметка на пешеходни пространства и велоалеи? 

Защо и как се аргументира премахването на чинарите? Каква е 

визията на проекта и какво се цели чрез него?

 

В последните години сред хората, активно занимаващи се с планиране 

и проектиране, е много актуална темата за вземане на решения въз 

основа на изследвания. Създаването и формирането на качествена 

градска среда изисква сериозни пространствени проучвания и изслед-

ване на поведението и нагласите на местните общности, тяхната 

правилна комуникация и обосноваване на взетите експертни решения. 

В Силистра процесът предизвика създаване на местна опозиция срещу 
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проекта, което доведе и до недоверие във взетите политически 

решения. Местният активизъм чрез групата „Силистра диша“ е израз 

на градска позиция за справедливо вземане на решения относно общото 

и съвместно обитавано публично пространство. Това е много ясно 

послание от страна на гражданското общество за всички вземащи 

решения, че нещата не могат да се случват както до сега – без участие 

на общността и при непрозрачни процедури. 

 Аргументите на Община Силистра са, че прозрачността на проце-

дурата е осигурена чрез проведения през 2013 г. конкурс, въз основа 

на който се проведе и електронно гласуване. Самото провеждане на 

конкурс е похвално, но начинът, по който беше организиран, и последва-

лият резултат показват сериозни пропуски. Липсата на добро задание 

и лошото популяризиране на конкурса при неясно жури доведоха до 

участие на едва три екипа. 

 Вследствие на медийния отзвук, довел и до политически реакции, 

се стигна до признаване от страна на общинската администрация, че 

е необходима промяна в техническия проект и вероятно не е нужно 

да се изсичат чинарите. Камарата на архитектите в България излезе 

със становище, че ще подпомогнат Общината при изготвяне на ново 

задание. Всичко това звучи изключително неубедително, защото 

най-вероятно ще бъдат сменени техническите показатели на проекта 

и запазени чинарите, но това няма да промени подхода и процеса на 

създаване на публичните пространства. Няма да се променят също 

така и последователността и логиката на вземане на решения, докато 

на тях се гледа единствено като на количествен поток от средства 

по оперативните програми. 

Като алтернатива на конвенционалното проектиране на публични 

пространства у нас накратко искам да се спра на предложението ни 

(екипа на Урбан дизайн), с което участвахме в конкурса, включващо 

следните основни точки:
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• събрахме и анализирахме данни за различните видове движение 

по улица „Симеон Велики“ – пешеходно, велосипедно и автомо-

билно;

• картирахме (мапинг) основните дейности, стимулиращи пуб- 

личния живот, в обхвата на разработката;

• изследвахме състоянието на чинарите и възможността за реха-

билитация на настилките около тях, без да се нарушават коре-

новата система на дърветата; 

• попитахме хората какво е ценното в конкурсната територия 

според тях и какво биха искали да сe случи в бъдеще;

• направените изследвания, идеите и мненията, споделени от 

гражданите, са основата, на която стъпиха нашите визия, 

решения и дизайн стратегия, отразяващи и подхода, в който 

вярваме – градовете трябва да са за хората.

При разработването на проекта, използвайки различни техники за 

проучване на публичните пространства (анкетни проучвания и изслед-

ване на публичните пространства и публичния живот по методика 

Проект на Урбан дизайн за преустройство на ул. „Симеон Велики“ в гр. Силистра. Публичният живот в споделеното пространство. 
(източник: авторът)
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на Ян Геел), анализирахме ритъма на улицата и основните човешки 

дейности, протичащи в нея. Данните от преброяванията на различ-

ните видове моторизирано и немоторизирано движение ни дадоха 

основание да предложим различни подходи към различните части на 

улицата. Опитахме се да съвместим различните участници в движе-

нието – пешеходци, колоездачи и автомобилисти. Там, където имахме 

повече пешеходно движение, в пространството, близо до централния 

площад, предложихме създаване на споделена улица, а в другите учас-

тъци обособихме велосипедни алеи, тъй като преброяванията пока-

заха висок процент от колоездачи при липсваща инфраструктура, а 

предлагането на такава значително би подобрило придвижването с 

велосипед.  

Заключение 

Преходът от социалистическия към постсоциалистическия град се 

оказва пагубен за публичното пространство, което липсва като тема 

в градоустройството през 90-те години на XX в. Реабилитирането на 

градското планиране като необходимост в управлението и развитието 

на градовете ни е първа стъпка в процеса на изграждане на инстру-

менти, гарантиращи справедлив достъп до публични пространст- 

ва. В този процес съществена е ролята на местната общност и навре-

менното ù включване в трансформацията на публичните простран-

ства, от създаването на споделена визия до изграждането и поддърж-

ката им. Идеята за индивидуалното оцеляване и за неглижирането на 

общото за сметка на частното изглежда преодолявана чрез множест- 

вото граждански инициативи в страната, целящи запазване на иден-

тичността на местни пространства. В това отношение все още 

изоставащи са действията и разбиранията на местните власти, дори 

и на експертите, които не могат да отговорят на нуждите на мест-
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ните общности, тъй като са водени от разбирането за количест-

вено „усвояване на евросредства“ и от схващането за утилитарните 

функции на публичното пространство, а не от публичното простран-

ство като място за изява на социалните взаимоотношения между 

хората, материален израз за демократизма на едно общество. Все още 

остава отворен въпросът (не)възможно ли е публично пространство 

при днешните реалности и осъзнатата необходимост от промени в 

начина на правене на град у нас?
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(Не)възможното  
пешеходство в София

Силвия Чакърова
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В планирането и развитието на градовете периодично има глобални 

водещи теми, които стават популярни в даден период от време, съсре-

доточават около себе си професионален дебат, изследвания и градски 

политики, за да отстъпят по-късно място на следващата добила попу-

лярност тема. Такива теми са, сред много други, защитата на природ-

ните ресурси, опазването на културното наследство, устойчивото 

развитие, неформалните селища, креативните индустрии, умните 

градове. Този процес често има положителен ефект върху съответ-

ната тематика, провокирайки разговори и действия от страна на 

държавните и местни управляващи и вземащи решения органи и лица. 

Такава тема през последните десетилетия, с особено внимание през 

последните 15 години*, е темата за пешеходството в градовете.

Защо е важно пешеходството?

Пешеходството е най-присъщият начин за придвижване на човек. 

Въпреки това често се смята за ограничаващо, простовато и непод-

ходящо за хора с висок социален статус [1]. Същевременно, особено в 

научните среди, то е възхвалявано за важността му за физическото 

здраве на хората [2,3] и за разнообразието от социални умения и способ-

ности, които хората придобиват, ходейки пеш. Британският антро-

* По статистическа информация от базата данни за академична литература SCOPUS  
за периода 1960-2016 г.
** Енрике Пенялоса нарича „велосипедно съзнание“ създаването на несъзнателния избор за използване на 
велосипед в града и извън него в младите и в тези, които (все още) не притежават автомобил, чрез осигу-
ряване на подходящите инфраструктура и предпоставки за стимулиране на велосипедирането в разраст-
ващия се град. Пенялоса е кмет на Богота от 1998 до 2000 г. и е избран отново с мандат от 1 януари 2016 г.
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полог Тим Инголд определя пешеходството като „присъща социална 

дейност“ [4] и „високоинтелигентна дейност“ [4], но интелигентност, 

която се придобива и изразява чрез цялото тяло, не само чрез ума. 

Тази интелигентност е преживяването на цялото тяло (тяло и ум), 

когато човек ходи или е в публичното пространство. Съзнателно или 

несъзнателно, пешеходството ангажира и стимулира нашите сетива –  

слушаме и чуваме, гледаме и виждаме, докосваме и усещаме, помирис-

ваме. Придвижването пеш осъществява емоционалната връзка между 

хората и града.

 Кевин Линч [5] и Джейн Джейкъбс [6] посочват улиците като 

основен елемент, който конструира образа на града, защото са основ-

ното пространство, където хората го наблюдават и изграждат 

образа на градската среда в съзнанието си. Линч твърди, че „хората 

наблюдават града, движейки се из него“ [5]. По-късно Инголд, стъпвайки 

върху твърденията на Гибсън [7], заявява, че не само наблюдението, но 

и „възприемането е … функция на движението“ [4] и че хората възпри-

емат заобикалящата ги среда в движение, а не от статични точки. 

Наблюдаването и възприемането на града, докато се движим из него, 

са не само предпоставка за създаване на личния или за споделяне на 

общия, публичен образ на града, но също за осъзнаване на застроената 

среда и процесите, които тя приютява. Тази осъзнатост се счита, че 

е полезна и за подкрепа на активността и участието на гражданите 

в планирането и развитието на града, защото хората, които ходят в 

града, са много по-добре запознати с него и с възникващите пред него 

и обитателите му предизвикателства.

 Насърчаването на пешеходството в големите градове и осигуря-

ването на среда, която би накарала хората да изберат пешеходството 

пред други начини на придвижване, подпомагат създаването на несъз-

нателно предпочитание към пешеходството. Подобно на „велосипед-

ното съзнание“, за което кметът на Богота, Колумбия – Енрике Пеня-

лоса говори** (2002, цитиран в [8]), обезпечаването и насърчаването 
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на пешеходство чрез подходящите намеси в градската среда могат да 

бъдат считани за неумишлено изграждане на пешеходно съзнание. Необ-

ходимо е то да бъде вкоренено дълбоко в съзнанието на младото поко-

ление, което все още не притежава или не ползва автомобил. Ако младе-

жите израснат с такова възприемане на застроената среда и такова 

поведение за мобилност в града, пешеходството може да бъде тран-

сформирано от съзнателен избор в несъзнателно поведение (навик).

 Франсес Ходжсън [2] описва богатия „репертоар“ от социални и 

физически компетенции, които хората придобиват чрез и по време на 

пешеходството – синхронизиране на тялото, разпределяне и споде-

ляне на пространството, осъзнаване и опознаване на уличния трафик, 

наблюдаване на средата, умения за справяне с опасностите на улицата 

и други. Ходейки пеш, хората си взаимодействат с други хора и с града 

[3] и се учат да откликват на поведението на другите на улицата [4]. 

Градското пешеходство създава и възможности за случайни и непла-

нирани срещи с непознати и с другостта [5], които могат да бъдат 

важни фактори за разбиране и приемане на разноликите обитатели и 

ползватели на града. Това са все умения и компетенции, които помагат 

на човек да живее в града, да се приспособява, да създава и да участва 

в градския живот.

 Пешеходството има и редица икономически предимства. То е 

най-евтиният и достъпен начин за придвижване, което означава, че 

град, който осигурява подходяща среда за пешеходстване, осигурява 

максимално справедлив и равен достъп до публичните градски прос-

транства на своите жители и посетители, независимо от техния 

социален статус. Също така хората, които избират и могат да пеше-
ходстват в голяма част от ежедневните си пътувания, намаляват 

личните си разходи за транспорт. Градските територии, характе-

ризиращи се с приветлива за пешеходци среда (каквато откриваме 

предимно в градските центрове), са определяни и като териториите, 

които привличат нови икономики: креативни индустрии и индустрии,  
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базирани на знанието. Те, от своя страна, привличат младите и отво-

рени към новости хора.* Туристите също са привлечени от тези части 

на града, защото те искат да усетят местната култура и взаимо-

действието с местните обитатели, което се случва на улицата, в 

градски площади и градинки, в заведения. Подходящите за пешеходство 

квартали по-често са и тези, в които недвижимите имоти повишават 

стойността си и имат по-висока инвестиционна възвръщаемост [6]. 

Пешеходството на фокус

Преди Индустриалната революция градската среда се е формирала 

естествено около нуждите и способностите на пешеходеца. Човеш-

кият мащаб на градското развитие обаче дълго време остава силно 

неглижиран в резултат на технологичните, социални и икономически 

промени в градовете през XX в. и под влиянието на модернистичните 

и технократски идеи. Технологията и машините завладяват градо-

вете и утвърждават господството на големите мащаби и бързите 

скорости в много аспекти на човешкия живот – пространства, сгради, 

жилища, мобилност, хранене. Хората се възхищават на автомобилите 

за свободата, скоростта и комфорта, които те им дават, и бързо ги 

превръщат в основен метод за придвижване в града. Пешеходството 

и велосипедирането в градовете са възприемани като старомодни, 

обикновени и присъщи за хора от ниските социални слоеве [2, 7]. Така 

придвижването пеш в града бива омаловажено, присъствието му в град-

ската среда избледнява и бива неглижирано в много градоустройст- 

* Тези градски процеси имат противоречив характер, тъй като често водят до т.нар. джентрификация – изместване на обитатели с 
по-нисък социално-икономически статус от хора с по-висок такъв в следствие повишаване на интереса към дадена територия.
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вени проекти до края на XX в. [8], които приоритетно обезпечават 

моторизираното придвижване в града, а пешеходците биват поста-

вени в определени от експертите рамки. 

 Вероятно с цел да се компенсира отнемането на улиците от пеше-

ходците и напълно в духа на модернистичните идеи, според които 

трябва да има строго разделение между пешеходното и автомобилно 

движение, се появяват пешеходните зони. Тенденцията за проектиране 

на пешеходни зони в централните градски части, изключващи напълно 

автомобилното движение, поставя началото си през 1950-те години в 

САЩ и Западна Европа и през 1960-те години в България*. Добрите наме-

рения зад такъв тип проекти са създаването на „оживление в приятна 

и спокойна градска среда“ [3] и много от тях наистина постигат този 

ефект. Но в контекста на технократското мислене по това време, 

особено сред транспортните инженери, ангажирани с проектирането и 

реализацията на транспорта и комуникациите в градовете, има и опре-

делени негативни последствия за уличните пространства и пешеход-

ците в по-широкия обхват на града. Такива пешеходни зони в България 

се препоръчват и осъществяват в „търговските центрове, учебните 

комплекси, комплексите за отдих, подходите за плажове, гари и др. …  

стария градски централен площад и старата търговска улица“ [9]. 

 По този начин пешеходството не се разглежда като равноправен 

на автомобилното движение начин за придвижване в целия град, а се 

ограничава до рекреационно-покупателна дейност в определените за 

това територии. Планирането на среда, целяща „физическото, психи-

ческото и визуалното отделяне на пешеходеца от механичните транс-

портни средства“, [10] оказва негативно влияние върху традиционната 

* първата проектирана пешеходна търговска улица в САЩ – Kalamazoo Mall, Мичиган, арх. Виктор Груен, 1959 г.; първата 
проектирана изцяло пешеходна улица в Европа – Lijnbaan в Ротердам, 1953; в България – бул. „Никола Войводов“ във Враца, 
арх. Иван Велев, края на 1960-те.
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жизненост на уличните пространства. Улиците, преди пълни с разно-

образен и интензивен публичен живот, приветливи за пешеходци и с 

човешки мащаб, са превърнати просто в транспортни и обслужващи 

пътища [8, 11]. Смята се, че пешеходството „ще се погрижи само за 

себе си“ [7], което намира отражение и в транспортните проучвания, 

правени за целите на градското планиране, които не отчитат немо-

торизираните ежедневни пътувания [7], и от ограничените данни за 

пешеходните потоци [12] за поведението и нуждите на пешеходците 

[13]. В резултат, дори и към момента, пешеходството често остава 

невидимо в статистиката и при вземането на градоустройствени и 

транспортни решения. 

 В отговор на тези процеси от началото на 1960-те години в 

сферата на градските науки се наблюдава постепенно обръщане към 

планиране и проектиране, ориентирани към хората, с човешки мащаб и 

с чувствителност към контекста. Джейн Джейкъбс (Jane Jacobs), Уилям 

Уайт (William H. Whyte) и Ян Геел (Jan Gehl) са сред най-емблематичните 

имена, които апелират за промяна в установените технократски 

подходи и оказват силно влияние върху съвременната урбанистична 

теория и практика. Те обръщат вниманието към човешкия мащаб и 

необходимостта човешкото поведение и изживяване в града да инфор-

мират устройствените решения и да формират градската среда, а не 

обратното. Джейн Джейкъбс се противопоставя на големите градски 

магистрали, разделящи и унищожаващи едни от най-жизнените тери-

тории на Ню Йорк през 50-те и 60-те години на XX в. Тя говори за това 

колко е важно за градовете да се поддържа разнообразният живот на 

улицата и да се изследват кои специфични фактори определят дадена 

територия като „успешна“, „работеща“ [14]. По същото време Уилям 

Уайт започва да наблюдава хората в публичните пространства и да 

открива закономерности между човешкото поведение и дизайна на 

пространствата [15]. Паралелно в Европа Ян Геел фокусира вниманието 

си върху изучаването на публичния живот и поведението на хората в 
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публичните пространства и особено на улиците [16]. Създадената от 

него и екипа му методика за изследване на публични пространства и 

публичния живот е прилагана в редица градове като основа за форму-

лиране на препоръки за създаване на жизнени пространства, привет-

ливи за пешеходците.  

Невъзможното пешеходство в София. 
Или защо се стига до контрапункта 
пешеходец-автомобил?

В развитието на София периодично се появяват различни концепции 

за създаване на пешеходни зони в централните градски части. Реално 

осъществени от тях са ул. „Малко Търново“, части от улиците 

„Пиротска“, „Дякон Игнатий“, „Иван Вазов“, „Славянска“, „Париж“ и бул. 

„Витоша“ (от 2006 г.). Голяма част от ул. „Граф Игнатиев“ е забранена 

за автомобилно движение и на практика функционира като „споделена“ 

улица между пешеходци, велосипедисти и трамваи. Тези улици обаче са 

само един елемент от градската среда, който подпомага трансфор-

мацията на София в град, приветлив за пешеходци.

 В съвременното развитие на София има много примери на плани-

ране и публични инвестиции, които приоритизират автомобилите и 

ги противопоставят на пешеходците. Приоритизирането на авто-

мобилното движение в градските политики означава приоритетно 

отделяне на публични инвестиции в инфраструктура, ориентирана 

около автомобила. Това намалява инвестициите в инфраструкту-

рата, използвана от пешеходците и велосипедистите, включително 

и в градския транспорт. В резултат, изживяването на пътуващия в 

личен автомобил е бързо и (илюзорно) приятно, а това на пешеходеца, 

велосипедиста, ползвателя на градски транспорт – неприятно и със 

затруднения.
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Едни от първите проекти, които привлякоха внимание и вълна от 

неодобрение, са големите инфраструктурни проекти, част от които 

вече реализирани, а други в процес на реализация. Например завърше-

ното през 2012 г. кръстовище на две нива на бул. „Андрей Сахаров“ и 

бул. „Андрей Ляпчев“ в ж.к. „Младост“. Присъствието и удобството на 

пешеходеца е пренебрегнато с изградените тесни тротоари и разполо-

жените по тях стълбове на уличното осветление и пожарни хидранти, 

оставящи минимално пространство за пешеходци и правещи почти 

невъзможно преминаването на детски колички и хора в неравностойно 

положение [17, 18].

 Друг голям проект на Столична Община – Интегриран проект за 

столичен градски транспорт, който се изпълнява от 2011 г. на различни 

етапи, се фокусира единствено върху моторизирания масов градски 

транспорт, с което приоритизира моторизираното придвижване пред 

немоторизираното. Това се случва с приоритетно пропускане на авто-

мобили по „булевардите с по-интензивно движение“ [19] и с поставя-

нето на бутони за пешеходно пресичане, в някои от случаите на нато-

варени откъм пешеходни потоци кръстовища (напр. кръстовището 

при храм „Св. Неделя“, кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Витоша“, 

кръстовището на Духовната семинария), което ги превръща в ненужна 

и нелогична инвестиция. В проекта те са скрити под лаконичното име 

„Интелигентна система за управление на трафика“. Бутоните често 

удължават престоя на пешеходците на светофарите, правят тяхното 

придвижване по-бавно, по-неприятно и трудно (поради което дори в 

медиите бутоните са наричани „недоразумение“ [20] и ясно показват, 

че пешеходството не е приоритет на Столична Община*. Документ на 

* Поставянето на бутони за пешеходци на натоварени с пешеходно движение кръстовища отдавна е отречено от датския 
професор Ян Геел. Той смята, че пресичането на улиците е „основно човешко право“, но поставянето на бутони на светофа-
рите кара пешеходците да се молят за това си право, което в резултат кара много от хората да пренебрегват бутоните и да 
пресичат на червено [21].



162

същинския проект за интегриран градски транспорт, който да описва 

направените анализи и предвидените конкретни дейности, не е публи-

куван към момента на писане на статията, което възпрепятства 

информираността относно конкретните предвиждани мерки. Неза-

доволителна информация е налична в публикувания План за заангажи-

ране на заинтересованите страни [22] и в посочените в него канали 

за информация и комуникация, като предвижданите мерки за публич-

ност са само частично изпълнени (напр. на посочените интернет стра-

ници не са открити предвижданите месечни доклади за напредъка, 

постигнат по всички проектни компоненти [22]).

 Но тук не става въпрос единствено за разпределяне на физичес- 

кото пространство между хората и автомобилите. Големият брой 

автомобили означава по-големи нива на шум и замърсяване на въздуха 

и средата [23]. Съгласно доклад на Регионалната инспекция по окол-

ната среда и водите средногодишната концентрация на фини прахови 

частици за 2011 г. по показател ФПЧ10 е 66,31 µg/m3 при норма 40 µg/

m3 [24], което се дължи основно на автомобилния трафик.* В доклада е 

записано, че „[а]втомобилният транспорт е най-големият източник на 

замърсяване – 57% от общите емисии на NOx, 93% от емисиите на СО, 

70% от емисиите на СО2, 83% от N2O, което налага особено внимание 

към проблема с трафика в София“ [24]. Въпреки това през 2013-2014 

г. при избора на проекти в конкурса за Изграждане, възстановяване и 
обновяване на публични пространства в ЦГЧ на гр. София за зони 1 и 3** 

бяха избрани проекти, които не ограничават, а напротив, увеличават 

автомобилния трафик в центъра на града. В зона 1 увеличаването на 

трафика се изразява в разширяването на пространството, заемано 

от автомобили, като се отнема от пространството на пешеходците:

*Замърсяването на градската среда с фини прахови частици от транспорта се смята за една от причините за повишаване на 
риска от кардиоваскуларни и респираторни заболявания, рак и неблагоприятни последствия за новородени, а също така 
този вид замърсяване се свързва и с по-високи нива на смъртност.
** Зона 1 – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, зелените площи покрай р. Перловска и пл. „Орлов мост“; и зона 3 – по проте-
жението на бул. „Цар Освободител“
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Това става по най-безболезнения начин като пътната настилка се 
разширява само с 90 см за сметка на широките тротоари и така 
в най-натоварената си част бул. „Евлогий Георгиев“ преминава от две 

на три платна. Движението по моста на Дружбата е подобрено, чрез 
добавянето на още една лента по бул. „Евлогий Георгиев” пред техни-
кума „Христо Ботев“… Предвидено е успоредно паркиране за 12 броя 
автомобили пред жилищните сгради между пресечките на ул. Граф 
Игнатиев и ул. Ген. Паренсов.*

Първопремираният проект за зона 3 предвиждаше изграждане на 

тунел под бул. „Цар Освободител“, с което се стимулира транзитният 

трафик през центъра на столицата и се застрашават археологичес- 

ките ценности, разположени в тази част на града. Проектът за зона 

3 към момента е спрян и неговите проектни документи не са налични 

на страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“, а 

този за зона 1 все още не е получил разрешение за строеж. Тази ситу-

ация дава възможност да се преосмислят и променят проектите, 

така че да отразяват адекватно съвременните нужди и тенденции в 

развитието на централните части на големите градове и градската 

мобилност.

Възможно ли е пешеходството в централните 
части на София?

Пешеходството в градове като София все пак, все още и въпреки предиз-

викателствата, описани по-горе, е съвсем възможно. Като много от 

* Цитат от обяснителната записка към проект за Зона 1, изготвен от „СТЕФАН ДОБРЕВ – АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН” 
ЕООД, март 2015 г., публикувани на Интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична 
Община, http://sofia-agk.com

http://sofia-agk.com
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старите европейски градове София се е развила около способностите 

на пешеходците, което определя част от нейната културна и прос-

транствена идентичност [3, 25]. Този факт определя възможността 

за лесно обхождане на централните части от гледна точка на разсто-

яния и свързаност на уличната мрежа.

Друг благоприятстващ пешеходството фактор, който същевре-

менно е резултат от традиционно пешеходния характер на прос-

транственото развитие на София, е наличието на разнообразие от 

функции, които привличат хората и стимулират пешеходството в 

града.*  Миксът между жилищни, офисни, производствени, образова-

телни, културни, административни, туристически, търговски и други 

обекти, вкл. на редовен и удобен градски транспорт, в пешеходен 

Ляво: Улична мрежа и квартална структура; Източник: авторът
Дясно: Примерни маршрути с дължина 1.5 км в централните градски части на София; Източник: авторът

Стр 165: 

* Подробни изследвания за характеристиките на градската среда, които благоприятстват 
пешеходното движение, могат да се намерят в [8, 29, 30, 31]. Тези изследвания са правени за 
други градове, а в настоящата статия са отнесени към характеристиките на София
** Изохрон е линия, свързваща точки, съответстващи на еднакъв радиус от дадена точка 
център
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радиус от около 20 мин (около 

1.5 км в зависимост от индиви-

дуалните специфики на всеки  

човек), значително увеличава  

пешеходството и велосипеди- 

рането в ежедневието на хо- 

рата и намалява нуждата от 

използване на личен автомобил. 

    Добре изградената мрежа  

на градския транспорт, наслед-

ство от социалистическия пе- 

риод, когато броят на личните 

автомобили е бил значително 

по-малък от днес, в комбинация 

с метрото и обновения автобусен и тролейбусен парк и нови трам-

вайни мотриси, допълнително подпомагат пешеходството в града.

 Всички тези положителни аспекти обаче се нуждаят от подкре-

пата на подходящата инфраструктура. В много от случаите в София 

има нужда от качествени пешеходни пространства (тротоари, улици, 

кръстовища), добра поддръжка на средата, достъпност за групи със 

специфични изисквания към средата (хора с намалена подвижност, 

детски колички, възрастни хора, малки деца). Има нужда от мисъл за 

пешеходеца и за възможността и необходимостта всички начини за 

градско придвижване да съжителстват споделено в градската среда, 

но с поставянето на правилните приоритети.

400 м пешеходни изохрони** от спирките на градския 
транспорт в централните части на София; Източник: авторът
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Заключение

Пешеходството не е обикновен акт на „придвижване с крака“ и пешехо-

децът е важен създател и актьор в публичния живот. Всъщност градо-

вете, управлявани и развивани с мисъл за пешеходеца, са градове, които 

увеличават възможностите и приветстват всеки да се наслади и да 

участва, да изследва и да наблюдава, да взаимодейства и да съставя 

разнообразния публичен живот.

 Постоянно нараства броят на изследванията и публикациите в 

сферата на планирането и проектирането, подчертаващи важността 

на пешеходството в градовете и изследващи комплексността и много-

пластовостта на мерките и решенията, определящи дали един град 

ще се развива като добър за пешеходци. Пешеходството се превърна 

в една от глобалните теми, за които се говори и които започнаха 

да се появяват в стратегиите и плановете на много градове. И все 

пак предизвикателството да имаме по-приветливи за пешеходците 

градове на практика остава. А в София предизвикателството пред 

днешното и бъдещото ù развитие е свързано освен с приобщаване 

на съвременни тенденции и разбирания, и със съхраняването на ценни 

местни културни и пространствени характеристики, формирани 

около и от традиционното градско пешеходство. Тези два аспекта 

трябва да бъдат част от целенасочена политика за обезпечаване на 

среда, подкрепяща пешеходството, която е важен елемент от една 

комплексна политика за създаване на добър за живеене град.

Поставяне на правилни приоритети в обърнатата пирамида на начините за градско придвижване; Източник: авторът
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Статията излиза за пръв път в Schlock Magazine. [1]

В заседателната зала на кметството на град Сиена има цикъл фрески от 

1339 г., дело на Амброджо Лоренцети. Става дума за две алегории, всяка 

композирана от две репрезентации на „доброто“ и „лошото“ управ- 

ление, всяко със съответните ефекти върху града. Докато при алего-

рията на доброто управление персонификацията на Община Сиена е 

изобразена седяща между доброделите, в алегорията на лошото управ- 

ление образът на тиранията стои между пороците и фигурите на 

злото. Съответните им ефекти не са пропуснати: визия на проспе-

рираща Сиена, заобиколена от спокоен пейзаж, е противопоставена 

на такава на запусната Сиена, заобиколена от опустошена и ялова 

природа.

Двете алегории са разположени една срещу друга в противоположните 

стени на стаята и по този начин поставят границите на това как 

светът би могъл да бъде представян. В центъра на залата ограничен 

от въпросните репрезентации заседава градският съвет и решава за 

Архитектурни конфликти 6 (източник: авторът)

https://classconnection.s3.amazonaws.com/927/flashcards/2257927/jpg/picture161360026225998.jpg
http://www.gushmag.it/wp-content/uploads/2016/05/Cattivo-Governo.jpg
https://lasaladellearmi.files.wordpress.com/2012/06/effetti-cattivo-governo1.jpg
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бъдещето на Сиена. Каквото и бъдеще да избере, то винаги ще стои 

между алегориите. Нито едно управление на града не би могло да бъде 

по-лошо от въобразеното лошо управление, нито по-добро от това, 

изобразено от алегорията за доброто правителство.

 Всъщност ако по някаква причина реалността надмогне идеали-

зациите на двете крайности (нещо, което не би могло да се случи), 

тогава визиите ще загубят смисъла си. Репрезентацията на „лошото 

управление“ ще се превърне парадоксално в „добро управление“, поне 

докато я сравняваме с новото състояние на нещата; и обратно. Тогава 

би се появила нужда от нова репрезентация на мястото на старата, 

към която съветът да се придържа или която да избягва. Нова идеали-

зация ще трябва да удържа новата реалност.

 Ако се позовем на по-късен термин (от XVI век), бихме могли да 

кажем, че за да бъде възможно въобразяването на бъдещето на Сиена, 

градският съвет е трябвало да постави себе си между утопията, към 

която се е стремял, и антиутопията, от която е искал да избяга.

 От тази перспектива дори заседателната зала би могла да бъде 

разбрана като алегория: фреските опасват залата колкото физически 

(понеже са част от стените ù), толкова и символно, понеже представ- 

ляват границите, в които съветниците са привиждали всеки потен-

циален нов свят. Колкото по-голямо е разстоянието между проти-

востоящите си визии, толкова по-широк е спектърът на възможните 

светове, от които са избирали или от които са се дистанцирали.

 Но колкото и да си противостоят двете визии (утопичната и 

антиутопичната), те всъщност споделят еднаква цел – доброто управ-

ление. Само че докато първата показва пътя към него чрез подра-

жание, втората сочи пътя към него през страха. Вероятно това са 

причините, поради които двете визии са обект на нестихващи репро-

дукции и коментари от страна на художници, архитекти, философи и 

писатели (на научна и художествена литература), въпреки забраната 

на Платон злото да бъде изобразявано.
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Историята е пълна с примери как въображаеми репрезентации опосре-

дяват изследването и комуникирането на възможни светове, мислени 

извън границите им. Няма смисъл да се спирам на антични примери. 

Вместо това ще извикам някои по-близки до нашето съвремие визии, 

например тези на авангарда от началото на ХХ век или на радикалните 

движения от 1960-те години. Скици и колажи на въображаема архи-

тектура се превръщат в манифести, разкриващи (анти)утопичното 

въображаемо. Сред някои от най-известните визии срещаме свръх-ме-

ханизирани и индустриализирани градове, въобразени от футуриста 

Сант-Елиа. Или пък градските визии на архитектите експресионисти, 

осъществени за филми като The Golem и Metropolis (последният е зани-

мателен пример, в който утопичният и антиутопичният град съ-съ-

ществуват буквално един върху друг); и нека си спомним: в един по-късен 

период, сред радикалните архитекти от 1960-те години, проектът 

„Ходещи градове“ на Archigram или „Продължаващия паметник“ на 

Superstudio. Всички тези визии са далеч от всякаква реализация (поне в 

краткосрочен план), но създателите им са осъзнавали, че функцията им 

е близка до тази на фреските в Сиена, а именно да умножават възмож-

ностите на актуалното и да създават идеализации, на които да се 

стремим да подражаваме.

Архитектурни конфликти 7 (източник: авторът)
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Една остроумна забележка на експресионистичния архитект Бруно 

Таут чудесно обобщава утопичните амбиции, които вдъхват живот 

на визионерските скици на авангарда: „Днес, когато почти всичко 

възможно е вече построено... нека напълно съзнателно да се превърнем 

във въображаеми архитекти!“ Това е началото на труда му върху въоб-

ражаемите архитектури, наречен Gläserne Kette, оформил се от интен-

зивна кореспонденция по време на период на професионална пасивност 

заради избухването на Втората световна война.

 Какво превръща въображаемата архитектура в любим изследова-

телски инструмент на всички тези визионери архитекти и планьори? 

Осмелявам се да предложа обяснение, понеже рисуването на въобра-

жаеми пространства съставлява част, при това значителна, от моята 

собствена дейност като архитект. Независимо, че за някои хора може 

да навява наивни репрезентации на безцелна архитектура.

 На първо място, за да разберем добре тази дейност, е полезно да 

се занимаем с разликите между дизайна, актуализиран в строежа, и 

дизайна на чисти визии.

 Проектирането е активността, която предхожда строител-

ството. Тя съществува поради пазарното търсене. Клиент (частен или 

обществен) посочва някакъв проблем и от архитектурата се очаква 

да даде решение. Обратно на реализираната архитектура, скицира-

ните визии не се явяват прагматични и точни отговори на даден 

проблем. По-скоро причината за тяхното същестуване е именно да се 

повдигнат въпроси за неща, които иначе изглеждат безпроблемни и 

самоочевидни. Ако визионерската архитектура осъзнава още в зараж-

дането си, че никога няма да бъде реализирана в строеж (също както 

алегориите в Сиена никога няма да бъдат достигнати или задминати), 

тя също така има предимството (спрямо построената архитектура), 

че не само позволява много по-широк спектър от отговори да изплуват 

на повърхността (поради това, че тя не се придържа към реалността), 

но и се самоовластява да поставя под въпрос самото пазарно търсене 
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и оттам да го изменя до неузнаваемост. Така става очевидно, че разви-

тието на архитектонното въображение не се състои само в свобо-

дата да представяш невъзможното и оттам да разширяваш кръго-

зора на мислимото, а е една изначално различна модалност на мисълта.

Ако го кажем другояче, това е един радикално различен опит за предо-

говаряне на бъдещето. Това е подход към бъдещето не като управ-

ление на очакванията и безпроблемна адаптация към тях, а като жест 

на чистото съзидание. Вместо бъдеще, ограничено от настоящето 

(разбирано като контекстуални ограничения, с които човек трябва да 

се съобразява), визионерската архитектура предпоставя бъдещето 

като определено единствено от нашата способност да си фантази-

раме и да създаваме възможности от своите фантазии.

Нека проследим как въображаемата архитектура би могла да се развие 

в отсъствието на (прагматиките на) търсенето и предлагането със 

съпътстващите ги ограничения и непреодолими проблеми.

 Отвъд очевидния факт, че непридържането към реалността 

дава на визионерската архитектура свобода от физическите закони 

(например гравитацията), тя ръкополага чистото изследователско 

търсене и спекулативната мисъл като свои единствени цели. Въоб-

ражаемата архитектура трябва да бъде разглеждана основно като 

Архитектурни конфликти 7 (източник: авторът)
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съвпадаща с процеса на своето разгръщане вместо с финалния продукт. 

Това е архитектура на възможностите в строга опозиция със строи-

телната архитектура на изхабяването чрез реализирането им.

 В този контекст става ясно, че не всички архитектурни визии 

трябва да бъдат смятани за утопични или анти-утопични, а и ако 

трябва да сме честни, не всички дефинират целите си в тези рамки. 

Не всички визии възнамеряват да представляват състояния на абсо-

лютно добро или зло. Вместо това те предизвикват и проблемати-

зират начините, по които разбираме настоящето и бъдещето.

 В съответствие с тези намерения въображаемата архитектура 

нарочно изследва странностите и парадоксите като източник на потен-

циални пропуквания по повърхността на конвенционалните разбирания 

за реалността, които дефинират „здравия разум“. Както Еудженио 

Монтале (1925) казва в своята поема Лимоните, „[...] някоя грешка на 

Природата, мъртвата точка на света, слабото звено във веригата, 

нишката, която трябва да разплете, [води] до разковничето.“

 Последно съображение (но не и по важност!): как се променя ролята 

на архитектите на въображението, когато както е призовал Бруно 

Таут, те съзнателно избират да правят въображаема архитектура?

 Въображаемата архитектура не просто разширява възмож-

ностите на архитектурата, но и ролята на архитекта. Професията 

на архитекта днес е оплетена в кълчищата на свръх-специализираните 

архитектурни под-полета, където почти не се изисква взимането на 

цялостна гледна точка към условията на професията, камо ли разви-

ването на утопични светове. Създаването на въображаеми светове 

изисква не само специфично безгрижие на мисълта, а основно нуждата 

да се опираш на полета, които са доста далече от обичайните полета, 

които архитектите са заставяни да обитават: политическото, соци-

алното и икономическото. Мисля, че днес повече от всякога, с архи-

тектура, която става все по-автореференциална и маргинализирана, 

имаме нужда от архитектурни визии или – защо не? – алегории, досущ 

като тези от стените на заседателната зала на градския съвет в 

Сиена.
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