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МИСИЯ 

Мисията на катедра Градоустройство и екипа работещ за специалността 
„Урбанизъм“ – посветени на връзката между науката и развитието на 
регионите и градовете, жизнените места и пространства, като културна част 
от природната среда, а не срещу нея 

Технологии, иновации и социален процес в пространството – социо-
технически преходи към: 

Кръгов градски метаболизъм и употреба на градското пространство 

Енергийна независимост и/или интелигентна обвързаност 

Активен и здравословен начин на живот 

Дигитализация и виртуални градове 

Излизане от Прехода и влизане в съзнателни преходи към по-ясно и по-общо 
пожелано бъдеще 

75 години УАСГ и 15 години урбанизъм 

 



ПОСОКИ 

Енергийният избор – ‘Energy CHOices supporting the Energy union and 
the Set-plan — ECHOES’, проект по програма ХОРИЗОНТ 2020, 2016-2019 

Система за оценка – „Ефективност на инструментите за стратегическо 
пространствено планиране на местно ниво: система за оценяване“, проект 
към УАСГ-ЦНИП, 2016-2017 

Дигитален град – „Атлас на София и региона: мъдър, зелен, растящ и 
справедлив“, сътрудничество с АРС, проект „Зелена София“, 2017-
продължава 

Градски стандарт – „Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на 
качеството на градската среда“, проект в сътрудничество между СУБ, 
УАСГ, АСУБ, р-н Средец по програма „Европа“ 2017 на Столична 
община, 2017 

Капана на Пловдив – „Възможният Капан“, съвместен проект между 
университети и Архитектурната седмица на ЕДНО, 2014 

Дипломно проектиране и дисертации – избрани примери 

Обучение – редовно и продължаващо обучение 



ГРАДСКИ ДНЕВЕН РЕД В ЕС 





Проектът ECHOES 

Основната амбиция на ECHOES е да:   

• идентифицира факторите задвижващи индивидуалния и колективен избор 
и поведението свързано с енергията,  

• установи значимостта на факторите за въздействие,  

• и да предостави готови политически препоръки на политиците като 
възможност за експлоатиране на знанието за напредъка по Енергийния 
съюз (Energy Union) и Стратегическия план за енергийна технология (SET-
Plan). 

 

 



Подходът на ECHOES’ 

В сърцевината на всички тези 

изследователски дейности са 

технологичните теми относно: 

 

a) интелигентни енергийни 

технологии,  

 

b) електрическа мобилност и 

 

c) сгради. 



Подходът на ECHOES 
Иновативна концепция за “енергийните колективи”, която интегрира: 

• Индивидуалното вземане на решения като част от колективи, 

• перспективата на колективите, съставен елемент на енергийните култури и начини на 
живот, както и 

• перспективата на формалните социални единици като общини, държави, доставчици 
на енергия или НПО като колективи от хора. 

 



Консорциумът на ECHOES’ 



www.echoes.drupal.pulsartecnalia.com www.echoes-project.eu 



Система за оценяване 

Инструментите за стратегическо пространствено планиране на местно ниво – 
18 казуса на основата на Статистиката на европейските градове 

 



Дигитален град 

„Атлас на София и региона: мъдър, зелен, растящ и справедлив“ – въздух 
(отполение) и озеленяване (район Младост) 



Градски стандарт 

Оценка и мониторинг на качеството на градската среда 

 

 

 



Градски стандарт 

Здравословна среда 

 

 

 



Градски стандарт 

Сигурна среда 

 

 

 



Градски стандарт 

Жизнена среда 

 

 

 



Градски стандарт 

Характерна среда 

 

 

 



… 

… 

 



Капана на Пловдив 

„Възможният Капан“ – изследване на съществуващото положение на 
квартала на творческите индустрии 

 



Дипломно проектиране 

… 

 

Карта на покритието на страната с дипломни разработки – общини, градове и 
градски части (без регионални и национални теми), тематична насоченост 

 



Във фокус: община Габрово, развитие и опазване, 
ландшафтно-екологичен подход, обратно предвиждане 

… 

 

социална инфраструктура 

селища с потенциал за развитие пространствена концепция методът обратно 

предвиждане ‘back-casting’  

природни характеристики 

Автори: Димитрина Пиронкова и Мила Йолова 



Във фокус: общините Дряново и Трявна, Стратегия за местно 
(пространствено) развитие на МИГ в сърцето на Балкана 

… 

 

Автор: Николета Мокренова 



Във фокус: град Видин, алтернативни подходи към управлението 
на енергията и ползването на земята 

… 

 

свиване на населението 16.2%  

Автор: Светла Колева 

Проектът предлага разполагане на 

инсталация за производство на енергия 

от геотермален източник върху 

незастроена и неизползана територия 

на панелен комплекс в града.  

Очаква се това да осигури локалното 

отопление и охлаждане в жилищните 

сгради и в предлаганите спортен 

комплекс и оранжерия за градско 

земеделие.  

Като основна бариера  пред 

осъществяването се оценява 

координирането на интересите и 

действията между общината, местния 

бизнес и многобройните собственици 

на реституирани малки имоти; 
потребност от планиране с участие на 

общността.  



Във фокус: Шумен, критична оценка на критериите за 
финансиране за обновяване на домовете 

… 

 

Автор: Иван Дочев 



Във фокус: София - Яворов и Иван Асен II, активен град – градска 
среда насърчаваща физ. активност, проактивна власт, активно 
участие  

… 

 

Автор: Деспина Кънева 



Обучение 

… 

 
Програма по „Урбанизъм“ – бакалавър и магистър, правоспособност в 
устройственото планиране, 15 години, 10 години от завършването на първия 
випуск 

Традиционна програма по „Архитектура“ – магистър, специализация в 
катедра Градоустройство (единствените достатъчно обучени за длъжността 
главен архитект) 

Нова програма по „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ – 
бакалавър и магистър, първи випуск 

Нова програма по „Пространствено планиране“ – магистър за широки 
специалисти от естествените, хуманитарни и социални науки 

Център за продължаващо обучение – разнообразни практически обучения 
свързани с теми като управление на строителни отпадъци, строителство с 
естествени материали, оценка и мониторинг на градската среда, оценка на 
недвижимости и др. 

Център за научни изследвания и проектиране – експертиза, проектиране, 
планиране, научно-приложни изследвания, технически изпитвания 

 



Благодаря за вниманието! 

… 

 


