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Предговор

Една от главните цели на Сдружение с несто-
панска цел “Таляна” е да превърне квартала в
жизнена, активна и атрактивна територия,
приоритизираща пешеходното придвижване и
със съхранен исторически дух, която да предо-
ставя възможности за развитие на творчески
индустрии и дейности наред със запазване на
традиционните много-пластовост и микс от
функции.

Фондация “Иноватор” като един от основателите
на Сдружение “Таляна” поде инициативата за
провеждане на няколко обвързани дейности,
които да послужат като основа на настоящия
документ, а именно:

- социологическо проучване;
- форум “Таляна и няколко публични срещи;
- разработване на настоящата стратегия

Тези дейности, както и проведената изложба на
стари фотографии в Таляна, са част от проект
„От (А)рта до Я(влението): Креативните квар-
тали в България”, финансиран от Общинска
Фондация “Пловдив 2019”.

В ръцете си държите един документ, дело на
екип от млади и мотивирани експерти, които
работиха под напътствията на опитни специа-
листи, за да го изработят. Същите тези млади
експерти представляват голяма част от хората,
които са ангажирани с “Таляна” от ден първи и
познават спецификите на района. Надявам се,
че ще оцените стремежа към подобряване на
заобикалящия ни свят и ще простите грешките
на растежа, ако сте несъгласни с дадено пред-
ложение или концепция. Важен е принципът. А
екипът следваше няколко принципа - граж-
данско участие, вземане предвид на мненията на
гражданите, работа в детайл и предизвикване на
дебати и дискусии за бъдещето. Именно послед-
ният принцип е изключително важен и нашето
желание е това първо издание на стратегията да
е само началото. Стремим се да провокираме диа-
лог и да зададем пример за правилна методология
- участие на гражданите и работа с експерти.

Чака ни дълъг път, но крайната цел на този доку-
мент е той да бъде допълван и развиван посто-
янно с глави и теми, които липсват в неговото
първо издание. Много важна е дейността по
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постепенното му нормативно претворяване.
Вярваме, че съдържанието му, в съвкупност с
нови идеи и предложения, може и трябва да
залегне в работатата на инситуциите. За да
стане това, е необходима внимателна работа по
анализ на всяко едно предложение - в чии
компетенции се намира то, от кой документ
трябва да стане част и пр.

Често между добрите идеи и реалното им
прилагане стоят закони, подзаконови норма-
тивни актове, наредби, устройствени планове,
стратегии на местната власт и прочее документи
с правна или политическа стойност. Следващата
ни стъпка ще бъде именно активната кому-
никация с отговорните за вземането на решения,

за да не останат добрите идеи на граждани и
експерти само на хартия. Паралелно с това,
разбира се, трябва да върви процес на актуали-
зиране и на допълване. С настоящата стратегия
целим да провокираме дебат и дискусия, за да
може да подобрим съдържанието и да намерим
най-добрите решения и най-важни теми за раз-
витието на Таляна.

Повод за оптимизъм ни дава това, че докато
работихме върху настоящата стратегия, някои от
предложенията, които комуникираме с инсти-
туциите на местно ниво, влязоха в оборота на
дискусиите на граждани и местна власт.

Приятно четене.

Мартен Демирев
Председател наФондация “Иноватор”

Предговор
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С началото на септември, освен че изпратихме
лятото, поставихме и формалния край на
дейностите по проекта на Фондация Иноватор -
“От А (арта) до Я (явлението): креативните
квартали в България”. Проектът включваше в
себе си провеждането на няколко инициативи,
обединени под обща идея - темата за креатив-
ните квартали и по-точно Таляна във Варна да
достигне по-висока обществена разпозна-
ваемост и да се предприемат активни мерки от
заинтересованите страни към обособяването на
подобни зони на креативните индустрии в
градовете.

Какво означава зона на
креативните индустрии?

Вдъхновени от международните практики и бъл-
гарския пример за креативен квартал, а именно
Капана в Пловдив, гл.арх Виктор Бузев и Сдру-
жение “Варна - ЕМС” споделят обща визия, че
Варна също заслужава да има подобно място,
което да събере в себе си една общност от
местни предприемачи, граждани и посетители на
града, които съвместно да допринесат за раз-
витието на района. Не съществува строго опре-
делена дефиниция за това какво предста-
вляват зоните на креативните индустрии и точно
това е смисълът! Всеки град, предприел дейст-
вия за обособяването на подобна зона, следва
сам да открие своя път органично и да създаде
разпознаваема идентичност на мястото. Във
Варна това място днес наричаме Таляна.

Таляна и защоФондация Иноватор
посвети част от своята дейност за
популяризирането ѝ

Началото винаги е лесно.

Мартен Демирев - председател на Фондация
Иноватор, застава зад идеята на местните акти-
висти от Сдружение с нестопанска цел Таляна,
които се борят за опазването на района и пре-
връщането и в зона на творческите индустрии.
Така заедно с екипа на Сдружението, Фонда-
цията предприема действия по подпомагане на
превръщането на идеята за Таляна в реалност.
Следват редица безсънни нощи и упорита работа
по дейностите по проекта. Всичко за Таляна. Но
къде точно е тя?

Таляна е районът във Варна с най-висока кон-
центрация на културно-историческо наследство.
Обхватът на зоната е с граници ул. “Преслав”, ул.
“Цар Симеон I” и ЖП-гаровия площад. В мина-
лото части от Таляна са попадали в границите на
турската, гръцката, арменската и еврейската
махала, а мястото винаги е било от изключи-
телно търговско значение заради стратеги-
ческото си местоположение между централ-
ната част на града, от една страна, и приста-
нището и ЖП гарата, от друга.

Пътят
от А до Я

Форум Таляна 2019г.
Снимка: Фондация Иноватор
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Пазари, банки, хотели, сладкарници, католи-
ческа църква, джамия и местни занаятчийници -
почти всичко е можело да се открие в обсега на
Таляна. Днес районът е претърпял драстична
промяна и е загубил някогашния си вид. Въпреки
че зоната не е в такава степен привлекателна за
местните предприемачи, и днес там могат да се
посетят изключително интересни бизнеси, които
допринасят за модерната визия на района.

Именно популяризирането на Таляна би довело
до възраждането на района и създаването на
един нов икономически център във Варна. В тази
връзка като част от проекта бяха проведени
няколко инициативи, които целяха да спомогнат
развитието на зоната. Основните направления,
засегнати в проекта, са четири: опазване на
културно-историческо наследство, пешеходна
проходимост, дизайн код (градска мебел) и не
на последно място развитие на бизнеса и стиму-
лиране на предприемачеството.

Всичко започна от А

Началото на дейностите по проекта бе поставено
с Официална церемония, по време на която
Капана - Пловдив и Таляна - Варна се побра-
тимиха. Като вече преминали по пътя на обосо-

бяването на съществуваща градска зона в квар-
тал на креативните индустрии, дейците в Капана
помогнаха и продължават да подпомагат на
идеята зад Таляна.

След церемонията председателят на Фондация
Иноватор сподели:

“Използваме думата “побратимяване”, защото
ние ще търсим една духовна приемственост,
една връзка с Пловдив и инициативите, стоящи в
основата на “Капана”, и черпене на опит от тях.”

Със събитието бяха положени основите и посо-
ките на развитие на предстоящите инициативи,
част от проекта. Бяха създадени полезни кон-
такти с личности, посветили се на Капана.
Следваше организирането на събитие, което да
обедини експерти от областта на четирите
основни направления на проекта.

В тази връзка през юни се състоя Национален
форум Таляна - събитие, което събра във Варна
общност от български и чуждестранни архитек-
ти, урбанисти, експерти по опазване на културно-
историческо наследство, дейци от изкуството,
представители на местната власт и социолози.
По време на форума бяха дискутирани нужните

Инициатива от проекта - социологическо проучване за бъдещето на Таляна.
2019г. Снимка: Фондация Иноватор

Пътят от А до Я
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действия, които според експертите следва да се
предприемат, за да се развие и популяризира
Таляна, добрите практики и предизвикател-
ствата пред варненци. Беше събрана полезна
информация от експертите за това какви
предизвикателства стоят пред развитието на
района.

Следващата инициатива от проекта пред-
виждаше провеждането на социологическо
проучване сред три основни групи - живущи,
работещи и посетители на Таляна. По време на
анкетирането на терен и провеждането на фокус
групи се потърси мнението на над 100 души,
които се запознаха с идеята за обособяване на
подобна зона и споделиха предимствата и не-
достатъците, свързани със сегашното състояние

на района. Най-важният компонент от мрежата
на заинтересованите страни - гражданите, бяха
попитани за тяхната визия за бъдещето на
Таляна.

След като бяхме събрали мнението на експер-
тите и варненската общност отправихме поглед
назад, за да видим златните години на района,
когато той е процъфтявал и привличал много-
бройни посетители. Събрахме исторически
фотографии, датиращи от началото на XX век и
запознахме варненци с тях чрез организирането
на фотоизложба “Таляна”. Проследихме какво
се е променило в града и хората и заключихме
как можем да възродим чара на Таляна, за да се
превърне в притегателен център отново.

Фотоизложба “Таляна” /2019г./
Снимки: Фондация Иноватор
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И приключи с Я

Създадохме цялостна стратегия за развитието
на креативните квартали в България. Екипът по
писането на стратегията се фокусира върху вече
споменатите четири направления и събра на
едно място стратегически насоки като описа се-
гашното състояние на района, добрите примери
от България и света и предложи конкретни меки
и твърди мерки за подобряване на: опазването
на културно-историческо наследство, пеше-
ходното удобство, градския дизайн и атмо-
сфера, развитието на бизнеса.

Синергията или иначе казано положителните
взаимоотношения и взаимодействия между
всички заинтересовани страни в бъдеще не-
изменно ще доведат до това Таляна да придобие
своя неповторима идентичност, която е в осно-
вата за изграждане на една привлекателна
градска зона и то в историческия център на
нашия град.

Въпреки че краят на проекта бе официално
поставен, дейността на Фондация Иноватор ще
продължи да се стреми да благоприятства раз-
витието на Таляна и нейната общност. Тепърва
предстоят да се осъществят част от заложените

в стратегията за развитие на зоната пред-
ложения, които ще донесат много положителни
промени. Вече ставаме свидетели на някои от
тях. В районът зачестяват културните, пред-
приемачески и развлекателни събития. Улици се
реновират като с предимство са нуждите на
пешеходците и велосипедистите, а не автомо-
билите. Реставрират се сгради-паметници на
културата. Бизнесите успешно си добросъ-
седстват и се подкрепят, вземайки участие в
съвместни събития и проекти. Затова следващия
път, когато се разхождате из малките улички на
Таляна и видите доброто и красивото - споде-
лете го с някого! Защото споделената радост е
това, което води напред развитието на нашия
град. И защото обединени можем да сътворим
много повече.

Проектът “От А (арта) до Я (явлението): креа-
тивните квартали в България” е финансиран от
Общинска фондация Пловдив 2019 и е част от
официалната програма на Пловдив - Европейска
столица на културата 2019. Благодарим на
нашите приятели от Пловдив за подкрепата и
доверието във Фондация Иноватор.

Най-хубавото предстои.

Фотоизложба “Таляна” /2019г./
Снимки: Фондация Иноватор

Фотоизложба “Таляна” /2019г./
Снимки: Фондация Иноватор

Пътят от А до Я



10 Стратегически насоки за развитие на Таляна

Социологическо проучване |ФОНДАЦИЯ ИНОВАТОР|

ОБОБЩЕН ДОКЛАД

Социологическо проучване сред различни групи
свързани с идеята за обособяване на

кв. „Таляна“ относно тяхното мнение за
ситуацията и бъдещoто развитие на квартала

Съдържание
Обща информация за доклада ..........................................................
Описание и характеристики на фазите от проучването .............

Обща информация за кв. „Таляна“ ................................................
Генезис и развитие на идеята за кв. „Таляна“ .................................
Граници на кв. Таляна ...........................................................................
Общо описание на кв. Таляна ..............................................................
Развитие в периода 2016-2019г. ...........................................................

Проучване на терен – Резултати и анализ .....................................
Общ профил на анкетираните ............................................................
Оценка на общите условията в кв. „Таляна“ ...................................
Визия за бъдещото развитие на кв. „Таляна“ ..................................

Заключение ..............................................................................................

Препоръки ...............................................................................................
Основни препоръки свързани с изработването на цялостна
стратегия за развитието на кв. „Таляна“ ..........................................
Допълнителни препоръки за стратегията .......................................
Препоръки към инициаторите на идеята ........................................

11
12

13
13
14
15
15

15
16
18
27

29

30

30
31
31

Съдържание



11Стратегически насоки за развитие на Таляна

|ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019|

Обща информация за доклада

Настоящият доклад е резултат от изпълнение на дейностите, описани в техническото задание,
изработено от Фондация Иноватор, във връзка с изпълнението на проекта “От А (арта) до Я (явлението)”
част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 /финасиран от
Общинска фондация Пловдив 2019/.

Докладът е на база проучване, извършено в няколко части в хронологичен ред:

- Анализ на териториалните граници и идейната конструкция на идеята за арт кв. Таляна
- Проучване на развитието на кв. Таляна от зараждането на идеята до момента на провеждане на
социологическото проучване
- Проучване на различните групи от инидивиди, имащи касателство с кв. Таляна.
- Провеждане на фокус групи с различни групи.
- Съставяне на въпросник
- Провеждане на теренно проучване
- Провеждане на дълбочинни интервюта с ключови представители на институции, живущи,
предприемачи и активисти, участващи в създаването на концепцията за кв. Таляна, както и на лица,
незапознати с идеята

Целта на всички извършени действия е запознаване в детайл с идеята за кв. Таляна, както и иден-
тифициране на нагласите и вижданията на различни групи, участващи в идеята за формиране на
иновативна за града зона. Резултатите от този доклад следва да бъдат използвани за изработването на
цялостна стратегия за развитието на зоната.

По тази причина е заложено изследването на различни аспекти, които да са тематично съобразени с
целите на цялостната проектна концепция на Фондация Иноватор.

В рамките на изследването бяха извършени:

- 3 фокус групови дискусии;
- 372 анкети;
- 10 дълбочинни интервюта;
- Адресати на проучването граждани живеещи/ работещи/ преминаващи/ притежаващи бизнес/
заинтересовани;
- Проучване на официални публични данни от НСИ, ГРАО;
- Проучване на канали за рекрутиране на респонденти;
- Идентифициране на респонденти за провеждане на фокус групи;
- Набиране на анкетьори;
- Обучение на анкетьори и детайлното им запознаване с концепцията;

Като резултат, бяха очертани темите и компонентите, които да бъдат включени в изследването. На тази
база бяха изготвени инструментариуми за провеждането на качествените и количествени изследвания,
които бяха съгласувани с екипа на Фондация Иноватор.

Данните от всички проучвания са анализирани за целите на настоящия доклад, като изводите,
заключенията и препоръките от тях ще послужат за основа на изработването на цялостна стратегия
за развитието на кв. Таляна.

Обща информация за доклада
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Описание и характеристики на фазите от проучването

Анализ на териториалните граници и идейната конструкция на идеята за арт кв. Таляна.
Ръководено от Сергей Петров
Период на провеждане януари-февруари 2019 г.

Проучване на развитието на кв. Таляна от зараждането на идеята до момента на провеждане на
социологическото проучване.
Ръководено от Сергей Петров
Период на провеждане януари-март 2019 г.

Проучване на различните групи от инидивиди, имащи касателство с кв. Таляна.
Ръководено от Сергей Петров
Период на провеждане март – април 2019 г.

Провеждане на фокус групи с различни групи.
Ръководено от Сергей Петров
Период на провеждане март - юни 2019 г.

Провеждане на теренно проучване.
Ръководено от Сергей Петров
Период на провеждане май – август 2019 г.

Провеждане на дълбочинни интервюта с ключови представители на институции, живущи,
предприемачи и активисти, участващи в създаването на концепцията за кв. Таляна, както и на
лица, незапознати с идеята.
Ръководено от Сергей Петров
Период на провеждане юни-август 2019 г.
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Обща информация за кв. „Таляна“

Генезис и развитие на идеята за кв. „Таляна“

Идеята за обособяване на арт квартал във Варна е на арх. Виктор Бузев. Споделя я за пръв път в интервю
през 2015г. И тъй като аналогът на пловдивския „Капан” предстои да се развива край морето, арх. Бузев
предлага името му да е „Таляна” – от талян – рибарска мрежа, т.е. отново вид капан, само че за риби.
Разбира се, варненският район има специфики, които го правят неповторим и уникален.

През 2017 – годината, когато Варна е Европейска младежка столица, Сдружение „Варна – ЕМС“ насочи
енергията на много млади хора към проекта за арт квартал, благодарение на което там бяха реализирани
множество инициативи. Сдружението продължава да развива дейност и след 2017г., като един от
приоритетите му е да подпомага общността, работеща за развитието на „Таляна“.

През 2018 г. част от хората, реализирали младежки проекти в обособената под името „Таляна” зона,
продължават да се срещат, за да обменят идеи за развитието ѝ. Към тях се присъединяват и представители
на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”. Скоро след това членовете на тази неформална
група вземат решението да се регистрира и официално сдружение с нестопанска цел с името „Таляна”.

Сдружение „Таляна” е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за извършване на обществе-
нополезна дейност. То е доброволна, независима и неполитическа самоуправляваща се организация на
български физически и юридически лица.

Основният предмет на дейност на сдружението е участие в процесите на градското развитие и градо-
устройство и създаване на концепции за развитие на обществени пространства. То работи особено активно
за опазването на културно-историческото наследство в „Таляна” – районът на Стара Варна, в който има най-
висока концентрация сгради – паметници на културата. Посредством различни инициативи сдружение
„Таляна” се стреми да допринася за развитието на арт квартала като все по-привлекателен за гражданите
и гостите на морската столица. В бъдеще дейностите му няма да се ограничават само в рамките на
креативния квартал на Варна.

Цели на Сдружението

Тези цели до огромна степен описват визията за развитие на квартала. Те са формулирани в устава на
организацията по следния начин:

• да стимулира обществената ангажираност и участието на гражданите при формиране и реализация на
общински политики за градско развитие на Варна;

• да разработва, популяризира и имплементира концепции за градско развитие на обществени
пространства във Варна;

• да организира и подпомага създаването на зони за градска култура и изкуство в сътрудничество с
компетентните държавни и общински органи;

• да разработва проекти и програми, способстващи за опазване, популяризиране и изявяване по
най-добър начин на културното и архитектурно-историческо наследство на България;

• да спомага за възходящото развитие на българската архитектура, градоустройство и дизайн, както и да
подпомага образованието, признанието и реализацията на младите студенти и специалисти в тези
области;

Обща информация за Таляна



14 Стратегически насоки за развитие на Таляна

Социологическо проучване |ФОНДАЦИЯ ИНОВАТОР|

• да развива международно сътрудничество в областта на изкуствата, архитектурата и медиите;

• да съдейства на институциите на международно, национално, регионално и местно равнище при
извършване на анализ на съществуващата инфраструктура, градска и паркова среда;

• да изследва и адаптира европейските социални и икономически стандарти и добри практики за градско
развитие и качеството на живот в населените места в страната;

• да популяризира сред обществото градското изкуство и да работи за превенция на уличния ванда-
лизъм;

• да съдейства за облагородяването на изоставени публични пространства;

• да привлича бизнес организации с цел развитие и облагородяване на градски пространства;

По различни проекти и граждански инициативи на сдружението работят архитекти, урбанисти, юристи,
специалисти в сферата на комуникациите, политолози, дизайнери, историци и др. Включват се и
заинтересовани граждани, най-често доброволно, които имат желание да допринесат за постигане на
целите му. Общото между всички е, че са хора с отношение, както към ценното материално и
нематериално културно наследство от миналото, което създава уникалната атмосфера в сърцето на
Стара Варна – квартал „Таляна”, така и към бъдещето на този красив район с все още неразработен
напълно потенциал. В бъдеще се предвижда да се реализират дейности и в други райони, които имат
нужда от регенерация, трансформация или оживяване.

Членове на сдружението могат да бъдат физически лица, юридически лица, публични и непра-
вителствени организации, които споделят визията му и желаят да допринесат за постигането на целите
му.

Граници на кв. Таляна

Територията на кв. Таляна обхваща улиците:

Ул. Габрово
Ул. София
Ул. Дръзки
Ул. Охрид
Ул. Цариброд
Ул. Панагюрище
Ул. Козлодуй
Ул. Преслав
Ул. Хан Омуртаг
Ул. Цар Симеон I
Ул. Дебър
Ул. Софроний Врачански

На практика кв. Таляна се простира между ул. Цар
Симеон I и ул. Преслав, които започват от пл.
Независимост и включва всички улици между тях,
до територията на гаровия площад в града. Тери-
торията спада административно към район Одесос.

!NB кв. „Таляна“ не съществува като
самостоятелна административна единица.

Фигура 1. Карта на кв. Таляна



15Стратегически насоки за развитие на Таляна

|ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019|

Общо описание на кв. Таляна

Кв. Таляна е районът в Стара Варна, в който има най-висока концентрация на културно-историческо
наследство, включващо както сгради–паметници на културата, така и археология. Отличава се със
застрояване близко до човешкия мащаб, разнообразие от архитектурни стилове, наличието на малки улички
и относително спокойствие. Улиците са изпълнени с кафенета ресторанти, магазинчета и множество
културни обекти, които обособяват зоната като културно–историческото ядро на Варна.

В кв. Таляна се намират още Етнографският музей и Музеят на Възраждането, както и Домът на архитекта,
където освен че се помещават офисите на двете професионални организации КАБ и САБ, се организират и
изложби.

Друг известен обект в зоната е Социалната чайна – успешен предприемачески проект в подкрепа на младите
хора от социални домове, също е утвърден като притегателно място за граждани. Програмата им е изпълнена
с лекции и събития, които се организират, с възможността за използване на споделено работно пространство.
Това е едно от най-популярните места в града.

Другото co-working пространство в „Таляна” е близо до ЖП гара – на ул. София № 1. Фондация „Иноватор”,
чийто проект за създаването му се реализира с подкрепата на Сдружение „Варна – Европейска младежка
столица“ през 2017 г., е едно от местата, привличащи публика с интересни срещи и инициативи от
най-разнообразен характер.

Училището за музикално продуциране Omni’s Cool, тъкачницата Дзев Студио, където основна дейност е
приложното изкуство, също допринасят за характера на този район в Стара Варна. В района има още и офис
сгради – банки, IT компании, корабни агенции – предвид близостта на пристанището, и др.

В кв. Таляна има 426 домакинства, 339 души, осъществяващи трудова дейност в зоната. 76 е общият брой на
обекти с различно предназначение – търговски обекти, културни пространства, музеи, ателиета, офиси на
компании и др.

Обща информация за Таляна

Развитие
/период 2016-2019г./

24 нови обекта са отворили врати в рамките на
кв. Таляна, като 4 са прекратили своята дей-
ност. Приблизително 55 са новите работни
места в зоната за посочения период, което
означава ръст от 22%, сравнено с предходните
3 години.

Това спомага за оживлението на зоната, като
обектите са магазини, обекти предоставящи
услуги в сферата на естетиката и външния вид
и заведения.

През 2019г. е променен облика на ул. Цар
Симеон I. Настилката е променена от асфалтова
на павирана. Улицата е със смесено пред-
назначение – за пешеходци и автомобили. От
тогава до сега, се отчита ръст на преминава-
щите пешеходци по улицата със 17%, а пре-
минаващите автомобили са намалели с 42%.

Проучване на терен
Резултати и анализ

При проучване на общественото мнение са взети
предвид данни за съотношението на различните гру-
пи, имащи връзка със зоната наречена кв. „Таляна“.
На този принцип са създадени квотите за респон-
денти. Проучването се извърши на терен с комби-
нирани методи в зависимост нуждите за достигане до
различни целеви групи. Спазен е баланс между
половете и различните възрастови категории.
Достигнато е до близо 360 респондента.

Анкетьорите са преминали обучение, след което
работата им е била контролирана. В анкетите са
заложени и проверяващи въпроси. В хода на проуч-
ването 12 от анкетите отпаднаха, като бяха заменени
с други респонденти.

За съставянето на универсум беше извършено отде-
лен анализ на информация предоставена от инсти-
туции и беше извършено събиране информация на
терен, поради невъзможността от предоставяне на
официални данни, предвид факта, че кв. „Таляна“ към
този момент не е самостоятелна административна
единица и не е замервана като такава, а като част от
район „Одесос“.
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Към коя от следните категории
отнасяте доходите на Вашето
семейство?

Запознат ли сте с идеята за
обособяване на зона под името Таляна?

Става ясно, че все още голяма част от хората не
са запознати детайлно с идеята за обособяване
на кв. Таляна. 37,93% не са чували никога за
идеята, което представлява голяма част от
анкетираните. 31.03% само са чували за идеята,
но нямат детайлна представа. В периода 2016-
2019 в кв. Таляна са се реализирали над 100
събития, като част от тях съдържащите името
„Таляна“ в себе си. Предвид наситеността от
инициативи, следва да се отбележи, че е нужно
да се изгради комуникационна стратегия за
популяризирането на идеята за кв. „Таляна“.
Данните сигнализират за недостигане до клю-
чови целеви групи, каквито са различните сег-
менти от анкетираните, които имат касателство
с въпросната зона. Комуникацията следва да
бъде основен акцент в следващата една година.

Всички анкетьори бяха снабдени с карта, изо-
бразяваща единствено имената на улиците на
зоната, с цел анкетираните да бъдат запознати
и да могат да дадат релевантни отговори на
поставените им въпроси.

Живея богато
Живея без лишения
Живея с известни лишения
Живея с големи лишения
Не желая да отговарям

Да, запознат съм с идеята
Чувал съм, но не съм
запознат в детайли
Никога не съм чувал за Таляна

Общ профил на
анкетираните
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Най-голям процент от анкетираните са посо-
чили, че се придвижват пеша. Това е породено
от факта, че зоната се намира в сърцето на
града и е в непосредствена близост до ключови
обекти за гр. Варна – Катедрален храм „Св.
Успение Богородично“, културни обекти, музеи,
парк Приморски, пешеходната алея на града,
магазини, заведения за хранене, Община Варна,
сградата на район „Одесос“ и др. Всички анке-
тьори бяха снабдени с карта, изобразяваща
единствено имената на улиците на зоната, с цел
анкетираните да бъдат запознати и да могат да
дадат релевантни отговори на поставените им
въпроси.

Градски транспорт
Такси
Автомобил
Пеша
Велосипед

Посочете основният вид транспорт,
който ползвате, за да се придвижвате
от/до Таляна?

Макар над 32% да се придвижват с автомобил
или такси, внушителен брой от хората са
съгласни улици от зоната на кв. „Таляна“ да се
обособят като пешеходни – близо 67%. Обосо-
бяването на „Таляна“ като пешеходна зона и
идеята за пешеходен ринг са част от концеп-
цията за развитие на кв. Таляна от страна на
Сдружението, както и от страна на местната
власт. Това до голяма степен съвпада с мне-
нието на хората, извън активните дейци по
идеята, което показва синхрон и потвърждава
направлението на работа.

Пример в това отношение е ул. „Цар Симеон I”,
която след затварянето си е увеличила значи-
телно пешеходния поток, а движението на
автомобили отбелязва рязък спад.

Да
Да, само през уикенда
Да, временно или във
връзка с някое събитие
Не
Не мога да преценя
Друго

Приемате ли идеята за затваряне на
някои улици в рамките на Таляна и
оформянето на пешеходно
пространство?

Резултати и анализ
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Оценка на общите условията в кв. „Таляна“

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - транспортна проходимост

Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - пешеходна проходимост

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - места за паркиране
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Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - архитектура

Въпреки огромната концетрация на сгради, представляващи паметници на културата, впечатление прави
ниското ниво на удовлетвореност относно архитектурата. Това може да бъде обяснено, предвид
голямото количество сгради, които не са в добър вид и наличието на такива, които са изоставени
напълно.

Приоритетно, от фокус групите с основни заинтересовани лица, след пешеходната проходимост се
поставя въпросът с опазване на културното-историческо наследство, което пряко прихваща в обсега си
и архитектурните ценности, помещаващи се в кв. Таляна.

Тук се срещат трудности, предвид множеството имоти със смесена собственост, както и сложните и
скъпи процедури по реставрация на подобни сгради.

Опазването на архитектурното наследство е приоритет, но и много деликатен въпрос, върху който
трябва да се работи и да се състави план, съвместно с отговорните институции (Община, районно
кметство, НИНКН и др.), като се изготви план за бъдещи действия, които да не бъдат в ущърб на нито
една заинтересована страна.

В кв. „Таляна“ се забелязват и много положителни примери за реставриране и опазване на архи-
тектурното наследство, в това число и спазване на обща визия от страна на новите постройки в района.

Необходимо е и съставянето на план, който да синхронизира и градската мебелировка, което би
допринесло за завършен вид на зоната.

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - степен на застрояване

Резултати и анализ
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Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - състояние на улиците

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - велоалеи

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - тротоари
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Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - площади

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - възможност за културен
живот

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - озеленяване

Резултати и анализ
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Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - заведения за хранене

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - места за развлечения

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - качество на въздуха
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Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - нива на шум

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - сигурност, безопасност

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Моля, оценете общите условия в
Таляна - степен на населеност

Резултати и анализ
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В хода на анализ на степента на удовлетвореност сред анкетираните, впечатление прави категорията с
най-голяма степен на неудовлетвореност – чистота, сметосъбиране и сметоизвозване. Това е един от
индикаторите, който привлича голямо внимание с близо 40% пълна неудовлетвореност и близо 19%
частична неудовлетвореност. Това показва, че близо 59% от хората не са доволни от чистотата в зоната,
което би следвало да е един от основните акценти в бъдещото развитие на квартала.

Моля, оценете общите условия в
Таляна - чистота, сметосъбиране,
сметоизвозване

Моля, оценете общите условия в
Таляна - икономическо развитие

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен



25Стратегически насоки за развитие на Таляна

|ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019|

Цялостната оценка за квартала не е критична, предвид сравнителния анализ с други квартали в града.
Зоната има свои проблеми от специфично естество, но цялостната оценка е положителна, предвид
промените в последните години.

За сравнение, в последните години се е увеличил пешеходния поток с над 180% в зоната. Новите обекти,
предлагащи най-различни услуги също превръщат зоната както в желано място за развиването на бизнес,
така и в предпочитано място за посещение от страна на живущите в гр. Варна.

В каква степен сте удовлетворен от
условията в квартала като цяло?

Не мога да преценя
Напълно неудовлетворен
Отчасти неудовлетворен
Отчасти удовлетворен
Напълно удовлетворен

Резултати и анализ
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Какъв според Вас е
потенциалът за развитие на
културен туризъм в Таляна?

Ако се развие по-добре
културният туризъм в Таляна,
как според Вас това би се
отразило на хората, живеещи и
работещи в квартала?

Голям и се използва
в голяма степен
Голям, но се използва в
само до известна степен
Голям, но се използва в
минимална степен
Голям, но не се използва
в никаква степен
Не смятам, че има
потенциал
Не мога да преценя

Ще има отрицателен ефект

Няма да се отрази чувствително
на качеството на живот и бизнеса
в квартала

Това ще доведе до бързо
развитие на квартала, което ще е
добре както за бизнеса, така и за
живеещите
Не мога да преценя

Последните две графики показват ясно, че кв. „Таляна“ според анкетираните, има неизползван
потенциал за обособяване като предпочитана туристическа зона. Наситеността от архитектурни
паметници, бутикови търговски обекти и културни обекти, е добър индикатор, но има нужда от цялостна
концепция за обособяването и развитието на зоната като туристическа дестинация, както и от обосо-
бяването на маршрути за целта.
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Визия за бъдещото развитие на кв. „Таляна“

Кои според Вас са най-ефективните
начини за рекламиране на квартал
Таляна като туристическа
дестинация?

От какъв нов обект, според Вас има
нужда в квартал Таляна?

На международни изложения
Чрез статии в пътеводители
на български и чужди езици
Като се разработва и предлага като
отделна дестинация от туроператори
Чрез уебсайт/профили в социалните
медии, посветени на дестинацията
Всичко изброено
Друго

Пространства за културни
събития на открито
Проспособления за спорт на открито
Детска градина
Училище
Здравен обект

Заведение за хранене

Библиотека

Градинки за отдих

Хотел

Заведение за развлечение

Музей

Нови пешеходни пространства
Паркинги
Друго

Резултати и анализ
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Впечатление прави изразената необходимост от нови културни пространства, което е индикатор. Също
така нуждата от повече пешеходни пространства и паркинги. Тук е един от основните ключови моменти
при развитието на кв. Таляна – обособяването на голяма част от улиците като пешеходни ще затрудни
още повече хората, използващи личен автомобил, голяма част от които живущи в квартала. Това е една
от темите, която крие рискове от създаване на конфликти между различните заинтересовани страни в
хода на развитие на кв. „Таляна“.

Тук се забелязва, че теоретично идеята за увеличаване на пешеходните пространства е добре приета, но
на практика сегментът, който има нужда от паркоместа и не одобрява тази идея е основно представен от
живущите в района.

При обособяване на пешеходни зони, примерите в световен мащаб предполагат два различни подхода –
„Мек“(постепенен) и „силов“ (рязък). При първия се извършва постепенно въвеждане на мерките заложени
в междунорадната инициатива “Vision 0” и обосбяване на зони с 30км./ч. , които в последствие стават
смесени, и след това се превръщат в пешеходни.

Другият предполага незабавно обособяване на улици, които са били отворени за автомобилно движение,
в пешеходни.

И двата подхода имат своите положителни и отрицателни характеристики.

Необходим е деликатен и обмислен подход по въпроса с обособяване на пешеходни зони, които да
включва активно живущи в кв. „Таляна“.

Кое от следните твърдения според
Вас е валидно за квартал Таляна?

Богата история
Бързоразвиващ се
С красива архитектура
С потенциал за развитие

Хаотичен
Западащ

Друго

Не е отчетено сред голям процент от обществеността бързото развитие на кв. „Таляна“. Това е индикатор
за няколко извода:

- Нужни са повече видими действия, а не закрити активности, форуми и обсъждания;
- Нужно е въвличането на повече институции в процеса по обособяване на кв. „Таляна“ като артистичен
квартал, привлекателен за творческите индустрии;
- Основните действащи лица в процеса е необходимо да достигнат до хората, които живеят, работят
или преминават през кв. „Таляна“ и да избягват събития от затворен тип;
- Нужни са устойчиви действия, а не епизодични събития, защото те не оказват влияние върху
общественото мнение в дългосрочен план.
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Забелязва се тенденция в обособяване на „артистични“ квартали в ключови български градове. „Капана“
е аналог в Пловдив, а подобна инициатива е подета в Стара Загора от общественици. Подобни идеи се
лансират с малко по-ниска активност в София и Велико Търново.

Генезисът и развитието на всички концепции в различните градове е различен. Във гр. Варна отсъства
публично финансиране, което да насърчава предприемачи и културни дейци да разкриват обекти в
зоната, което може да се оцени като позитивно. Опитът в Пловдив показва, че това води до неестествено
увеличаване на наемите в зоната в рамките на няколко години, което затруднява финансово обекти,
които предлагат услуги извън сферата на забавленията и отдиха. В този смисъл, идеята във Варна има
потенциал да се развива по органичен начин, което отнема много повече време и усилия в темпорален
план, но предполага по-добра устойчивост на проекта.

Отчита се добро икономическо и културно развитие на зоната, предвид увеличената и посещаемост и
откритите нови обекти, но проучването ясно показва, че зоната не попада в категория за бързо развитие.
Това е породено не само поради факта, че зоната се развива органично, но и поради недостигане до
ключови целеви аудитории в квартала от страна на активните деятели.

Посоката за развитието на кв. „Таляна“, заложена в концепцията на основните инициатори, до голяма
степен съвпада с нагласите и визията на анкетираните в проучването. Това показва, че засилен диалог с
всички заинтересовани страни може да донесе позитив и да отключи потенциал за по-бързото развитие
на зоната.

Заключение
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Препоръките тук са изведени с цел даване на
насока при съставянето на цялостна концепция
за развитието на кв. „Таляна“, както и с цел
подпомагане на бъдещото развитие на зоната.

Основни препоръки свързани с
изработването на цялостна
стратегия за развитието на кв.
„Таляна“:

Да се обърне специално внимание на пеше-
ходната проходимост в кв. „Таляна“ и да бъдат
разгледани всички аспекти;

Да се обърне специално внимание на културно-
историческото наследство и неговото опазване в
зоната;

Да се обърне внимание на обособяването на
зоната като културно ядро, привлекателно за
граждани и туристи;

Да се акцентира върху инфраструктурата, архи-
тектурните стилове, градския дизайн и в част-
ност градската мебелировка;

Предвид органичното развитие на зоната и раз-
витието и в последните години, е важно да се
разработи подробна част в стратегията, акцен-
тираща върху икономическото развитие и по-
конкретно привличане на бизнеса;

Препоръки
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Допълнителни препоръки за
стратегията

Да се постави акцент върху нивото на чистота в
зоната;

Да се обърне внимание върху инструментите и
механизмите за опазване на културно-истори-
ческото наследство в зоната;

Да се изградят конкретни маршрути за пеше-
ходна проходимост, които да бъдат балансирани
и да са в синхрон с нуждите за придвижване от
страна на живущите в кв. „Таляна“;

Да се изгради стратегия и средносрочен план за
развитието на зоната като привлекателна турис-
тическа дестинация в рамките на гр. „Варна“;

Да се заложи максимално озеленяване в зоната,
там където е възможно;

Препоръки

Препоръки към инициаторите на
идеята

Да се изградят механизми за интеракция с
всички заинтересовани страни – институции,
живущи, собственици на сгради и търговски
обекти;

Да се изгради цялостна комуникационна стра-
тегия, с цел достигане до ключови целеви групи
и да се повиши разпознаваемостта на идеята;

Да се изградят нови комуникационни канали, с
цел достигане до повече хора в рамките на
зоната;

Да се съсредоточат усилия върху инициативи,
които да водят до устойчиви и видими резул-
тати, с цел повишаване на общественото одо-
брение;

Да се заложат мерки за визуалното обособяване
на географските граници на зоната (инфор-
мационни и пътни табели и др.);

Да се работи за по-доброто институционално
припознаване на идеята;

Да се осъществява повече работа „на терен“ в
квартала на доброволни начала, с цел сбли-
жаване с живущите в квартала;



32 Стратегически насоки за развитие на Таляна

Избрани статии |ФОНДАЦИЯ ИНОВАТОР|

През втората половина на 20 век настъпват
множество промени, които провокират преосмис-
ляне на начина, по който се планират градовете.
Идеята за града като машина с ясно определени
функционалности се замества с разбирането, че
той е жив организъм, който се променя посто-
янно и който активно се влияе от техноло-
гичните, но и социалните и културни тенденции.
Променя се отношението към околната среда,
културното наследство, качеството на живот,
социалната справедливост и включването на
обществото в управлението на градовете. Тези
теми очертават постепенно родената в края на
60-те и началото на 70-те години на 20 век кон-
цепция за устойчиво развитие, която става все
по-популярна и постепенно се превръща в основ-
на политика за управление на градовете. Докла-
дът „Нашето общо бъдеще“ на комисията Брунд-
ланд (1987 г.) и първата конференция на ООН по
околна среда и развитие, на която се приема
програмата за околната среда и развитието през
21 век, са ключови стъпки към все по-голямото
значение на устойчивостта като водещ принцип
за развитие.

Един аспект на приетата програма е разбирането
за щадящо отношение към околната среда,
опазването на екосистемите, по-внимателно
използване на ресурсите и запазването на ка-
чествата на нейните компонентите. Друг аспект е
осъзнаването на споделената отговорност в
развитието, обновяването и управлението на
градовете и от там дефинирането на гражданите
и техните организации като важен участник в

този процес. Обществото играе важна роля в
създаването на средата, в която живее, чрез
изборите си, но и с процесите, в които се включ-
ва активно. Гражданите, като ежедневни потре-
бители на средата, имат ценен поглед върху
начина, по който функционират градските
системи. За това и все повече инструменти и
модели, които целят устойчиво развитие, стъп-
ват върху включването на този граждански опит
и извличат знание, което се прилага при плани-
рането и управлението на градовете. Процесът
по формиране на гражданско общество у нас е
все още в начален етап, но посоката е ясна:
включване на възможно най-много заинте-
ресовани страни в процесите по развитие, обно-
вяване и управление на градовете.

Процесът, който наблюдаваме във Варна, за съз-
даването на Таляна и обживяването на терито-
рията, е пример за общност, осъзнала необхо-
димостта от качествена и активна градска среда
с човешки мащаб, но и своите роля и възмож-
ности за реализация на потенциалите на тази
територия. Градското обновяване и трансфор-
мацията на пространствата са комплексни и
бавни процеси, които изискват общи усилия на
администрация, политици, бизнес, експерти,
граждани и споделено разбиране за развитието
и неговата посока. Включването на всички
страни в този процес ще позволи устойчивото
развитие на тази територия. Сдружение “Таля-
на”, осъзнато поема координационната роля в
този дълъг и сложен процес.

Гражданско участие в
обновяването на градовете

Текст: Калоян Карамитов и Миглена Герасимова
/Визия за София/
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Градска среда ориентирана
към хората и човешкия мащаб
Текст: Силвия Чакърова и Нурхан Реджеп
/Студио Placemake/

Създаването на жизнена и приветлива градска
среда, ориентирана към хората и човешкия
мащаб, е послание, което през последните
десетилетия завладява един по един много
европейски и световни градове. Тази тенденция
апелира към необходимостта да поставим човека
и взаимодействието му със средата в центъра на
планирането, проектирането и управлението на
градската среда. Да преместим фокуса от авто-
мобилите към активните форми на мобилност
(пеша и с велосипед), да погледнем улицата като
публично пространство, а не като автомобилен
път, да създаваме публични пространства, които
приканват различни по възраст, пол, етнос или
социално-икономическо състояние ползватели,
да осигурим достойни условия за живот и работа
за всички в града. Тази промяна започва през
втората половина на 20 в., когато Джейн Джей-
къбс (Jane Jacobs), Ървинг Гофман (Erving
Goffman), Ян Геел (Jan Gehl), Уилям Х. Уайт
(William H. Whyte), Доналд Епълярд (Donald
Appleyard) и др. са сред пионерите, публикували
книги, които оставят трайна следа в градското
развитие и поставят важни въпроси за отчита-
нето на човешкия мащаб и изследването на
човешкото присъствие и взаимодействие в и със
средата при планиране и развитие на градовете.
Тези идеи трудно успяват да надделеят в кон-
текста на модернистичното, технократско мис-
лене и планиране на 20 в., но придобиват все
по-голяма популярност през последните десе-
тилетия, когато осезаемо се виждат негативните
последици от приоритизирането на автомо-

билите, машините и скоростта в градовете. Днес
българските градове също са изправени пред
сходни предизвикателства и темата за приори-
тизирането на човешкото присъствие в градс-
ката среда е все по-актуална.

Централните части на Варна се характеризират
като цяло с разнообразна, интересна и прив-
лекателна среда с човешки мащаб, където се
редуват малки и по-големи публични простран-
ства и преобладават ниски и средно високи
сгради. Едни от най-емблематичните места в
града са пешеходната зона и Приморски парк
(Морската градина), които привличат много
жители и гости на града. Заобикалящата ги
среда обаче в голяма степен е преотстъпена на
автомобилите, не са осигурени добри и безо-
пасни условия за пешеходно и велосипедно
движение, малко са местата за игра и отдих,
фасадите на сградите са в лошо състояние или
не са подчинени на единство в облика. Всички
тези аспекти понижават качествата на средата и
града като цяло и се отразяват негативно върху
задържането и привличането на жители, инвес-
тиции, бизнес, културни дейности и туристи. В
този контекст са много ценни усилията на сдру-
жение „Таляна“ и Община Варна да изследват
процесите и поведението на хората в „Таляна“ и
да развиват стратегия и дейности за обживя-
ването и съхраняването на тази част от града,
която е преход между централната градска част
и морето.
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Architectural and building heritage
management for the regeneration of

Talyana District in Varna
Nora Lombardini, Cristina Boniotti

/Politecnico di Milano, Dept. of Architecture, Built Environment and Construction Engineering./
The first part (C.B.) is by C. Boniotti; the second part (N. L.) is by N. Lombardini

Talyana District in Varna presents lots of potential,
which deserves to be enhanced and subsequently
promoted.

Firstly, the area at issue is part of the city center,
which in turn is located a few hundred meters from the
Black Sea and many nearby tourist attractions such
as the nineteenth-century Seaside Park with its Naval
Museum, the Morsko Casino, the Varna Aquarium
and the astronomical observatory. Besides, Roman
ruins have been discovered with a part of them still
needing further investigation, conservation, and
valorization. The neighborhood is characterized by

numerous twentieth-century buildings, some of which
designed by architect Dabko Dabkov. Most of them
are masterpiece examples of Art Nouveau and
modern-style architecture, and bring to light the
multicultural context and richness permeating this
city’s history. Accessibility to the Talyana District is
made easy by a number of thoroughfares and
terminals including a railway station and a seaport.

Truth be told, we ought to stress that the neighbor-
hood is currently in a severe state of abandonment
with empty and decaying buildings, neglected streets,
and the social issues typically arising from the former.
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The document “Getting cultural heritage to work for
Europe”, drafted by the Horizon 2020 Expert Group
on Cultural Heritage within the research activities
promoted by the European Commission, identifies
lack of civic ambition as the leading cause of urban
decline. It states that cultural heritage, both tangible
and intangible, plays a key role in the recovery of
degraded areas and can be a catalyst for regener-
ation at an economic, social, and environmental
level, as demonstrated by some practical expe-
riences. For instance, the document mentions the
Grainger Town Project in Newcastle-Upon-Tyne (UK)
and the Action Programme for Urban Rehabilitation
of the Mouzinho/Flores Axis_CH.2 in Oporto
(Portugal), which are examples of “heritage led”
regeneration. Cultural heritage should thus be
deemed as one of the determinants of European
GDP – in addition, it poses plenty of opportunities for
creating jobs and improving the life quality of the
populations involved. Besides, the document affirms
that even in sunny coastal areas cultural heritage
might diversify tourism flows and ensure its per-
sistence in the face of off-season periods (European
Commission, 2015).

A strong sense of identity, greater cohesion, and
engagement amongst citizens, including those not
used to dealing with built cultural heritage, are
required in order to ensure continuity upon com-
pletion of conservation activities (Della Torre, 2015).
Only to name a few, the Talyana Street Art Fest, the
Social Teahouse, and the Innovator co-working
space together with their staff serve as proof of the
community’s staunch enthusiasm in rehabilitating the
district.

However, this project warrants that local private-
sector institutions cooperate with the public sector.

Unfortunately, this is yet to be the case, which may
seriously hinder efforts to bring these areas back to
life, especially if we consider that NGOs do provide
initiation of processes and advocacy, but are
ill-equipped to pool and manage the capital and
expertise needed to turn a regeneration project into a
success, especially so at an urban scale. The
establishment of a public-private partnership (P3), i.e.
a long-term collaboration between public and private
entities aimed at absolving public duties and by which
resources and risks are shared propor- tionally on the
basis of each partner’s very field of expertise, would
be one of the options on the table, in that it can close
the gap between the cost of the operation and the
value the market is willing to pay (Rypkema, Cheong,
2012). In this specific context, though, a public-
private-people partnership (P4) would be even more
appropriate, as what Talyana really needs is a strong
interplay between the local government, the business
sector, and its citizens (Majamaa, 2008; Puerari,
2016). Moreover, situations where social involvement
is affirmatively pursued are the most refined
manifestation of urban heritage preservation to date
(Rojas, 1999).

Another aspect deserving attention is the need for
some truly integrated planning model: the regener-
ation of Talyana should not be developed by means
of multiple initiatives focusing on smaller groups of
buildings, but should be rather address a given area
as a whole. Local politics, for its part, ought to ensure
adequate planning both at the beginning of the
process and during the pre-design stage, and attract
a dense network of stakeholders pertaining to diverse
productive sectors, and capable of lending their very
unique contribution in terms of cooperation as well as
the tradeoff of objectives and strategies (Petraroia,
2003; Gustafsson, 2011). (C. B.)
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Talyana District is an important historical part of the
old city of Varna. It must be considered as a whole
identity and only one organism, of course, composed
by a lot of elements those are the public and private
buildings, the “monuments”, the historical heritage,
the (potential) archeological remains, the seaport, the
railway station and all the elements of connection as
streets, boulevards, squares, any infrastructure and
facilities.

It is important to foresee and plan any task as
restoration and conservation works, considering, as
was stated by Boniotti above, the “public-private-
people partnership (P4)”.

The “P4” must be supported by common profit and
non-profit needs on which could have a strong
influence the restoration project. The restoration
project can influence the use, when I have to respect
the shape and the materials of the building for artistic
and historical reasons. At the same time, the use can
affect the restoration and the conservation work when
the re-use needs of specific works on structures and
utility services.

It is important to have an overview on the stake-
holders (and on the possibility of their change along
the time) and on the projects that it is possible to plan
on the building, starting from the planning of the uses
of the buildings itself.

The uses are connected with the clear identification of
the stakeholders and on these uses is rooted the
managing of the plan of the Talyana District so as for
a general District. The District is a part of a city, and,
again it is necessary not to lose the connections
among the all Districts and the “idea” of the City itself.

The participation in the planning of the use and of the
activities by the stakeholders is essential in order to
guarantee the coverage of the “P4” interests. The
action planned must be developed in detail, for
ensuring the control on all the phases (and the costs!)
of the works.

A high quality of conservation and restoration must
be, also, warranted. At the base of this there is the
knowledge of the history of the place and its material
consistency, that we can consider part of the identity
of the place.

The control of the quality and the costs of the projects
are ensured by the involvement of well-trained

workmen and appropriate material and restoration
techniques.

That means that it is necessary to have building
materials and skills able to have under control all the
steps of the work.

The fitting of the skills and of the restoration materials
and techniques triggers the enlargement of the
building labor market where the knowledge of the
traditional construction methods, their training with the
improving of special materials for restoration can play
an important role.

It is possible to consider that the restoration project is
devoted not only to cultural heritage. In fact, starting
from the definition of cultural heritage, it is possible to
consider the restoration project, according to the
conservation approach, as a “sus- tainable” method
where the loss of material and memory is minimized
and the value of the building, or of the goods, in
general, is maximized.

Furthermore, it is important to consider that the
market value of the building heritage is influenced by
the position and the closeness to the “monuments” (or
architectural heritage). At the same time, in terms of
accessibility, usability, touristic attractiveness, social
sustainability, a great role is played by the quality of
the building heritage and of the urban and local
existing and improving infrastructures.

The social and the economic asset have a great
influence on the urban, territorial and building gover-
nance and on the connection strategies of the actors
involved in the enhancement process. If it is possible
to transfer the theoretical model it is, also, necessary,
to find the parameters able to establish the rules of
that interconnection.

Special indicators must be defined for testing the
model and for surveying, in general, the growth of the
economic, social and psychological benefits of the
planned activities.

Wat it is developed, nowadays, by the Innovator
Coworking Space in order to disseminate the
knowledge of Talyana and to focus the attention to the
questions connected with its governance, as was
Talyana Forum, represent a good approach that can
be replied and maintained, in order to create the
platform where the connection of the stakeholders
can become real. (N. L.)
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Това богатство от културни ценности не е достатъчно видимо и подчертано в градската среда на
квартала, затова и една от първите инициативи на сдружението бе да насочи обществено внимание към
тези сгради. Проектът на Сдружение “Таляна” - “aDOORable“ започна през 2019 г. с основната цел да
включи собствениците, обитателите, бизнесите и граждани на Варна във възстановяването на паметта за
автентичната градска тъкан, а на по-късен етап и в процесите по реставрация. Вратите на сградите
културни ценности бяха основният предмет на проекта, а тяхното отваряне бе символ на стремежа към
нова връзка между сградите и обществения живот. Част от анализите и предложенията по тема Културно
наследство по-долу в настоящия документ са резултат от проект “aDOORable”.

Дългосрочната цел е “Таляна” да се превърне в едно “очарователно място” (игра на думи с английската
дума adorable(очарователен)→ aDOORable(door - врата), изпълнено с живот и настроение, където хора от
всички възрасти да участват активно в градския живот, така както историческите пластове съжителстват
успешно и създават дълбочина на мястото. Очакваният резултат е чрез опазване и облагородяване на
културното наследство да се подобри състоянието на градската среда в квартала и по този начин да се
повиши качеството на живот на гражданите.

Квартал “Таляна” се намира в историческото
ядро на град Варна и е част от архитектурния и
археологически резерват “Одесос”. Простран-
ството е заключено между улиците “Преслав”,
“Цар Симеон I” и площад “Петко Р. Славейков”.
Въпреки че площта на квартала не е голяма
(около 110 според едната и около 180 декара
според другата трактовка за границите на Таля-
на), в него се намират приблизително 20% от
всички сгради недвижими културни ценности в
гр. Варна. Някои от тях датират от преди Осво-
бождението. На територията на “Таляна” са
разкрити археологически обекти като нимфеу-
ма, древна базилика и предполагаемата юго-
западна порта на античния град “Одесос”.
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Площад “Мусала” 1900 г. Площад “Мусала” 1910 г. Областна управа 1892 г.

Улица “Преслав” 1900 г. Улица “Преслав” 1910 г. Щаб на военноморските сили 1934 г.

Снимките са предоставени от Варненска дигитална библиотека

В квартал “Таляна” и контактната му зона са
идентифицирани около 120 недвижими кул-
турни ценности (НКЦ) от местно значение.
Голяма част от тях са в лошо състояние, не-
обитаеми и/или застрашени от унищожаване.
Приблизително 20 сгради с висока архитек-
турна и историческа стойност са изчезнали
през последните 30 години. Малко са приме-
рите на успешна реконструкция и реставрация.

Кварталът има голям потенциал за развитие,
като тази стратегия цели да предложи мерки за
оптимизирането на процеса по опазване и
управление на културното наследство, така и
конкретни предложения за намеси при избрани
сгради в района, които успешно могат да бъдат
въвлечени в градския живот. Едно от главните
условия този процес да стартира е наличието на
готовност - емоционална и финансова, от страна
на собствениците на НКЦ да реставрират своите
сгради. На първи етап могат да бъдат анга-
жирани обществото - като емоционален гене-
ратор на процеса, и местния бизнес - като фи-
нансов генератор, с перспектива за развитие и
печалба.
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Археология

На територията на квартал “Таляна” се намират
няколко археологически обекта от късно-
античния град “Одесос”. На улица “Софроний
Врачански” през 2018 г. е открито водно
съоръжение, т. нар. нимфеум. В римско време (5-
6 в.) елипсовидният басейн е служил като
градска чешма, около която е кипял бурен
обществен живот. Нимфеумът е открит при
градежа на жилищна сграда, който до този
момент е преустановен. Недалеч, под паркинга
зад Дома на науката и техниката, има останки от
раннохристиянска базилика, които след при-
ключване на разкопките през 1992 г. са били
покрити с бетонна плоча. Експонирането на
археологията на това място е от изключителна
важност за бъдещото оформление и облагоро-
дяване на площадното пространство, както и за
цялостния имидж на квартала.

При ремонта на ул. “Цар Симеон I” в началото на
2019 г., в парковото пространство пред Дома на
науката и техниката, са разкрити останки от
югозападния сектор на античния град “Одесос”.
Предполагаемата южна порта е от римско–
византийската епоха и би била първата открита
до този момент врата към древния град.

Впоследствие в близост са разкрити части от
турски военен склад (Аскерли хамбар), които
датират от средата на 19 в.

Анализ на
текущото състояние

Коринт, Гърция /corinth-museum.gr/

Йерусалим, Израел /archeology.org/

Турски складове и порта на античния град “Одесос”

Сгради недвижими културни
ценности

Повечето сгради - културни ценности, разпо-
ложени в “Таляна”, са построени в началото на
20 век и притежават характерното за времето си
очарование. Те съчетават в себе си белезите на
неоренесанс, необарок, неокласицизъм, арт-
деко, както и на регионалните форми на сеце-
сиона, което ги прави представители на еклек-
тиката. Във фасадното оформление присъст-
ват морски мотиви като раковини и мидени
черупки, както и други символи, свързани с
първоначалното предназначение на сградите.
Често гербът на фамилията е бил интегриран в
орнаменти по врати и балкони или високо във
фронтоните на сградите. Бог Меркурий и орелът
например са покровители на търговията и
редовно присъстват като образи във фасадното
оформление. Талантливият скулптор Кирил
Шиваров е автор на някои от пластичните обеми
и релефи по сградите в района. Той е работил с
много от известните архитекти, проектирали
сгради в “Таляна”, като арх. Дабко Дабков, арх.
Стефан Венедикт Попов, арх. Никола Лазаров,
арх. Георги Костов и арх. Желязко Богданов.
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Изяществото на тези сгради, някои от които
успешно реставрирани, пази спомена за тяхното
някогашно величие и подканва минувача да се
потопи в историческия дух на квартала. Все още
преобладават сградите в занемарено състояние,
което налага спешни мерки за консервация и
реставрация, за да можем още дълго да се
наслаждаваме на тяхната красота. Те са част от
носителите на културната памет в нашия обичан
град.

Мнението и емоциите на гражданите и експер-
тите, участници в събитие “Да отворим вратата
към културното наследство” по проект “aDOORable”,
помогнаха на Сдружение “Таляна” да избере
сградите, недвижими културни ценности, в
“Таляна”, които притежават най-голям потенциал
за развитие и същевременно имат най-спешна
нужда от реставрация. В търсене на адекватна и
реалистична стратегия за развитие на квартала
ще се спрем на тези от тях, които притежават
определени характеристики, благоприятстващи
обновяването и съживяването на градската
среда (например: приоритизиране спрямо
подходящи партерни пространства за търговски
и други дейности, инициативност и изявени
намерения от страна на собственици или ползва-
тели и др).

Избраните сгради са допълнително категоризи-
рани според тяхното предназначение, начин на
ползване и състояние (фигурата по-долу и Прило-
жение 1).

Сграда в южната част на ул. Преслав.
В днешни дни се помещава антикварен магазин.
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Категоризация на сгради -
културни ценности
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Друг важен аспект е местоположението на
сградите в квартала. Изборът се ограничава до
тези сгради, които се намират на вече облаго-
родени улици или на места, доказали в миналото
своя потенциал като оживени търговски про-
странства. Много от улиците и площадите все
още притежават потенциал за развитие, който
се дължи както на ценността на сградите по тях,
така и отчасти на специфичната топография.
Доказателство за това са нашите лични спомени
от близкото минало, когато този район в самия
център на Варна бе активен и жив. Избрани са
следните градски пространства, които да бъдат
разгледани като такива с потенциал за скорошна
ревитализация: площад “Мусала”, ул. “Преслав”,
ул. “Охрид”, площада заключен между ул.
“Дебър” и ул. “Охрид”, ул. “Цариброд”, ул. “Дръз-
ки”, ул. “Габрово” и ул. “Цар Симеон I”.

Екипът на сдружението е в контакт с много от
собствениците, в това число и Община Варна,
което е значителна предпоставка за една бъде-
ща и успешна намеса в облагородяването и
съживяването на района.

Улица “Преслав”

Улицата свързва площад “Независимост” с пло-
щад “Славейков”, който се намира непо-
средствено до ЖП Гарата. В миналото тя е била
основна търговска артерия, свързваща центъра
на града с пристанището и гарата, които са
генерирали голям човекопоток. С течение на
времето и осъвременяването на начина на
междуградско придвижване улицата губи своя
жив и активен дух, което се отразява и на
сградите по нея.

Улица “Цариброд”

Някогашната улица “Направи си сам” е била
основна търговска улица за града, характерна
със своите магазинчета и ателиета, обвързани
със занаятчийството. Както много други тър-
говски улици в района, тя започва да губи своето
очарование и през последните 30 години се
обезлюдява и обезличава. Това се отразява и на
състоянието на сградите по нея, които все още
носят спомена за своето някогашно величие.

Улица “Преслав” 1900 г.

Улица “Преслав” 1910 г.

Софийска банка, ул. “Преслав” 24

Снимките са предоставени от Варненска дигитална библиотека
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Улица “Охрид”

Улицата свързва п-д “Мусала” с площада пред
хотел “Роял”. Нейната специфична топография и
наличието на множество НКЦ определят потен-
циала ѝ за развитие и ревитализация. Автен-
тични ателиета и магазини са запазени до ден
днешен в партерното пространство на номер 15.
Екипът на сдружението вече установи контакт
със собствениците, които предоставиха архивни
материали и споделиха своя опит с реставра-
цията.

Улица “Дръзки”

Улицата свързва площад “Сан Стефано” с гаро-
вия площад, като пешеходна алтернатива на
силно натоварената с автомобилен трафик в
този си участък ул. “Преслав”. Интересно е да се
спомене, че всяка една сграда в северна поло-
вина на улицата е недвижима културна ценност,
като повечето от тях са в добро състояние.
Изключение правят сградите на номер 20 и 25,
както и сградата на ъгъла с ул. “Охрид”.

Улица “Габрово”

Улицата се намира в южната част на квартал
Таляна, в близост до ЖП Гарата и площад
“Славейков”. Тя свързва ул. “Дръзки” с новоре-
монтираната, почти изцяло пешеходна ул. “Цар
Симеон I”. Ревитализацията на градската среда
по тази улица вече е започнала. Примери за това
са хотел “Трите делфина”, бар “Диагонал” и сгра-
дата на номер 10. Освен четирите сгради - кул-
турни ценности от номер 6 до 12, някои от
сградите от южната страна на улицата също така
имат потенциал за развитие на творчески
индустрии, въпреки че не са в списъка от сгради
- културни ценности.

“Охрид” 15, 1910, жилищно-търговска сграда
на Андрей Килитчи

“Охрид” 15
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Улица “Цар Симеон I”

Тази улица е своеобразната западна граница на
квартала. Нейното стратегическо местополо-
жение, свързващо площад “Независимост” с
гаровия площад, определя изключителния ѝ
потенциал. Екип на сдружение “Таляна” участва
в проект “Citywalk”, който имаше за цел да
предложи мерки за подобряване на пеше-
ходната достъпност в административен район
“Одесос”, където се намира и квартал “Таляна”.
Обновяването на улица “Цар Симеон I” е важна

Турска баня 1872/1895, “Цар Симеон I” 3

“Цар Симеон I” преди и сега

стъпка към нейното възраждане като важна
търговска улица. Множество сгради НКЦ по
улицата вече са унищожени. Някои от тях са в
опасност като сградата на “Турската баня” на
номер 3. В южната част на улицата има няколко
добри примера за реставрация и ревитализация.
Това са сградите от номер 27 до 29, където се
помещават офиси и заведения за обществено
хранене, способстващи за облагородяването на
района.
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Заинтересовани
страни

Изследване на
участниците в процеса

Схемата на заинтересованите страни (ЗС) она-
гледява съществуващи и потенциални връзки
между тях. Този дизайн-инструмент способства
за окачествяването на тези връзки, като прове-
рява до колко те функционират и къде има
нужда от външна намеса, за да се оптимизира
процесът. Тук участниците до този момент в
процеса са разпределени в три основни групи,
като всяка от тях включва по няколко участника.
Те са тясно свързани помежду си, поради учас-
тието си на един и същи етап или са обединени
от общ интерес.

Първата група е тази на възложителите. Тя
включва собственици, инвеститори и други ЗС,
които биха могли да инициират и финансово да
подпомогнат реставрацията. Тази група е в
основата на процеса и без нейното участие и
съдействие, той не може да започне. Във
втората група са експертите, които участват с
консултации и в изготвянето и изпълнението на
проекта. Третата представлява институциите,
които могат да консултират и подпомагат про-
цеса от самото начало, а впоследствие одо-
бряват проекта за реставрация и следят за
неговото коректно изпълнение. Обществото и
потенциалните бизнеси и ползватели до този
момент не участват активно в процеса.
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Изследване на стремежите и
намеренията на различните
заинтересовани страни

Изследва се мотивацията на всяка заинтере-
сована страна да участва в процеса, както и
нейният принос за съхраняването на истори-
ческата памет. По този начин се изясняват
личните и общите интереси на заинтересованите
страни. Онагледява се как те си взаимодействат
и как биха могли да си съдействат. Целта е да се
дефинират взаимните ползи, както за всеки
отделен участник, така и за общата кауза. В
много от случаите мотивите на някои заинтере-
совани страни могат да си противоречат с тези
на други. Мотивационната матрица е помощен
инструмент на дизайн-мисленето, който би
улеснил преговорите между тях. Тя визуализира
положителния принос на всяка страна спрямо
другите и възможностите за колаборация между
тях.

Мотивационна матрица на заинтересовани страни

Когато участниците в
процеса се обединят
около общата кауза -
повишаване
качеството на живот на
всички, се улеснява
постигането на
личната цел за всеки
един от тях.
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Причини за актуалното състояние
на част от НКЦ

Причините за липсващата или недостатъчна
поддръжка на недвижимите културни ценности в
квартал Таляна са много и могат да бъдат
открити на различни нива и етапи в процеса по
опазване. Резултатите от игра “вКЛЮЧи се”, про-
ведена като част от проект “aDOORable” през
май 2019 г., допринесоха за визуализацията на
това колко разнообразни и комплексни могат да
бъдат те. Често причините се крият в сложните
взаимодействия между отделните заинтересо-
вани страни при изготвяне, съгласуване и
изпълнение на проекта за реставрация. В много
от случаите инвестиционното намерение не е
достатъчно, за да стартира реставрацията. Про-
цесът по опазване на НКЦ отнема повече време в
сравнение с ремонтни мерки по сгради, които не

са НКЦ, поради нуждата от одобрително ста-
новище на Националния институт по недвижимо
културно наследство (НИНКН), подписано от
министъра на културата. Освен това, нуждата от
специалисти на всички нива от изпълнението на
реставрацията, както и използването на специ-
фични материали, оскъпяват допълнително
процеса. Сред основните причини за занема-
реното състояние на НКЦ във Варна е недоста-
тъчната финансова възможност от страна на
собствениците, както и трудната възвръщаемост
на инвестицията. Държавата предлага данъчни
облекчения за жилищната част от сградата,
което се оказва недостатъчно за оправдаване на
разхода по реставрацията.

Процедура по опазване на културното наследство
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Възможности за финансиране

Съществува държавен фонд “Културно наслед-
ство”, който би могъл да подпомогне отделни
собственици, при условие че те притежават вече
изготвен проект. Обмисля се създаване на меха-
низъм / фонд от страна на СО за финансиране на
изготвянето на проекти. Европейският съюз
също така периодично предлага програми за
финансиране на процеса по опазване на
културното наследство. Важно е да се създаде
механизъм, работещ на местно ниво, който да
подпомага с нисколихвени заеми или суб-
сидиране на дейностите по опазване на кул-
турното наследство. За осигуряване на необ-
ходимата възвръщаемост на разхода по рестав-
рацията, често сградите биват надстроявани с
един или няколко етажа. Редно е тази мярка да
бъде съобразена със законодателството и окол-
ната градска среда. Качествената реставрация
на сграда - културна ценност, може значително
да покачи нейната цена. Подобряването на
имиджа на целия район би могло да подпомогне
привличането на подходящи инвеститори, които
да съдействат за ревитализацията.

Слабости в работните механизми
на институционално ниво

Изследването е извършено от сметната палата
чрез съответния одит, публикуван през месец
март 2019 г. (виж Приложение 2).

Установени са следните слабости и дефицити:

• Липсват актуални данни, архивът не е диги-
тализиран

• Липсват човешки ресурси за изпълнение на
дейността по опазване на недвижимото
културно наследство

• Финансирането на дейностите по опазване
на недвижимото културно наследство е
по-малко от необходимото

• Слабости в регламентацията на процедурите,
не са определени срокове за извършване на
отделните етапи от тях

• Липсва планиране на дейностите по опазване
на културното наследство и мониторинг
върху изпълнението им

• Няма определени режими за опазването на
по-голяма част от недвижимите културни
ценности

• Съществуват проблеми с обмена на инфор-
мация вследствие от централизираната
система за управление на недвижимите
културни ценности

Резултатите от проведения одит на сметната
палата водят до нови предложения за изме-
нение и допълнение на Закона за културното
наследство, внесени през месец март 2019 г,
които целят да облекчат процеса по реставра-
ция (www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137195396). В
Приложение 3 е поместен коментар по отноше-
ние на подготвените промени в ЗКН.

Заинтересовани страни
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Вдъхването на живот на културното наследство, както и съживяването на градската среда в “Таляна”,
е един от основните приоритети на сдружението. Екипът на сдружението подкрепя основния приоритет
в сферата на културното наследство, както и целите на първи подприоритет, предложени в Страте-
гията за развитие на българската култура 2019-2029 (виж Приложение 4).

1. Създаване на планова основа

1.1. Изготвяне на база данни за всички НКЦ в “Таляна”
1.1.1. Попълване на въпросник от страна на собствениците с информация за отделни НКЦ в

“Таляна”, предоставен от Отдела за опазване на недвижимото културно наследство към
Община Варна

1.1.2. Изготвяне на дигитален архив (GIS-формат) на КН в “Таляна”
1.1.3. Създаване на уеб приложение с информация и достъп за всички ЗС

1.2. Изготвяне на цялостна концепция за ревитализация на всички НКЦ в “Таляна” под формата
на подробен устройствен план (ПУП) със специфични правила и нормативи (СПН)

1.3. Изготвяне на режими за опазване на отделни НКЦ в “Таляна”
(предложения към Министерство на културата)

1.4. Изготвяне на план за действие (краткосрочен и дългосрочен)

2. Създаване на механизми за подпомагане / финансиране на процеса по обновяване на недвижимото
културно наследство

2.1. Създаване на Общински фонд / механизъм за подпомагане на реставрацията

2.2. Предоставяне на допълнителни данъчни и други стимули за собственици и бизнеси в района
с отношение към културното наследство и за такива, които спазват цялостната концепция и
стандартите за проектиране на градска среда, съобразени със стилистиката на фасадата и
бъдещата идентичност на квартала (виж Глава III )

3. Подобряване на взаимоотношенията и обмена на информация между отделните заинтересовани
страни и популяризиране на недвижимото културно наследство в национален и международен план,
развитие на партньорства

3.1. Подобряване на взаимодействията и обмена на информация между заинтересованите страни
3.1.1. Въвличане на нови заинтересовани страни в процеса по опазване на културното наследство

(общество и бизнеси)
3.1.2. Организиране на информационни събития, беседи, срещи, частни консултации за всички

заинтересовани страни с участието на местни и чуждестранни експерти с цел
3.1.2.1. Повишаване на институционалния, изпълнителския и експертен капацитет
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3.1.2.2. Покачване на информираността на собствениците относно процедурата по реставрация
и възможностите за финансиране

3.1.2.3. Повишаване на информираността на местните бизнеси за успешни практики за
ревитализация на НКЦ от други градове чрез споделяне на опит

3.1.2.4. Повишаване на осъзнатостта на гражданите за ценността на културното наследство
3.1.3. Създаване на информирана общност - мрежа от хора с отношение, нужната експертиза и

възможности, която да се развие в общност, съхраняваща историческия дух на квартала
3.1.3.1. Изготвяне на блог / сайт на общността за опазване на КН
3.1.3.2. Организиране на редовни срещи и мероприятия за обмен на идеи, опит и информация

между членовете на общността

3.2. Социализация и интеграция на недвижимите културни ценности в съвременния живот
3.2.1. Временно ползване на необитавани НКЦ и пространствата около тях за мероприятия и

други дейности
3.2.2. Провеждане на информационните събития, беседи и срещи във вече облагородени НКЦ
3.2.3. Привличане на подходящи бизнеси, социални и културни оператори, които да вдъхнат живот

на недвижимите културни ценности

3.3. Популяризиране на недвижимите културни ценности, включително и експониране на
археологическите обекти на територията на “Таляна”
3.3.1. Изготвяне на визуална и комуникационна идентичност на културното наследство в “Таляна”

3.3.1.1. Поставяне на информационни табели и скан-код на НКЦ с информация за тях
3.3.1.2. Специално обозначаване на КН в “Таляна”, единен дизайн на номера, табели и др.
3.3.1.3. Светлинно оформление на фасадите на НКЦ и експонираните археологически обекти

3.3.2. Изготвяне на материали (брошури, каталози, наръчници) за покачване на информираността
относно процесите по опазване и ценността на културното наследство

3.3.2.1. Изготвяне на наръчник по реставрация за собственици и бъдещи инвеститори в квартал
“Таляна”

3.3.2.2. Изготвяне на каталог с информация за НКЦ в “Таляна” със снимков, планов и текстов
материал

3.3.2.3. Изготвяне на каталог с успешни практики и техники за реставрация и ревитализация на
НКЦ от други градове и държави

3.3.3. Популяризиране на НКН сред подрастващото население
3.3.3.1. Организиране на образователни презентации и дейности в училища и детски градини,

покачващи осъзнатостта на децата и юношите за ценността на НКН
3.3.3.2. Провеждане на интерактивни събития, работилници и дейности на територията на

квартал “Таляна” за деца и юноши от 5-18 годишна възраст, целящи запознаване с
темата и материята на място

3.3.3.3. Създаване на партньорства с учебни заведения и детски градини с цел устойчивост на
мерките за популяризиране на културното наследство сред подрастващото население

3.3.4. Популяризиране на археологически резерват “Одесос”, част от който е квартал “Таляна”
3.3.4.1. Консервиране, експониране и осигуряване на достъп за граждани до всички

археологически обекти на територията на квартал “Таляна” (включително тези, които
тепърва предстои да бъдат открити)

3.3.4.2. Обособяване на културно-историческа зона, включваща нимфеума, експонираната
раннохристиянска базилика, бъдещия археологически комплекс в градинката пред
НТС, Етнографския музей и Музея на Възраждането

3.3.4.3. Въвеждане на археологически маршрут “Античен град Одесос” през експонираните
обекти, находящи се в резерват “Одесос”

3.3.5. Популяризиране на културното наследство в “Таляна” в местните и национални медии и
онлайн пространството

3.3.5.1. Изготвяне на комуникационна стратегия за популяризация
3.3.5.2. Спонтанни и редовни публични изяви
3.3.5.3. Изграждане на устойчиви контакти с медиите
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Предложения / препоръки
за квартал “Таляна”

Насоки / предложения към
заинтересованите страни

Собственици на сгради културни
ценности в “Таляна”

На всички собственици и ползватели на недви-
жима културна ценност (НКЦ) в “Таляна” се
препоръчва да познават и спазват Закона за
културното наследство (ЗКН), особено чл. 71,
определящ техните задължения, и чл. 200,
фиксиращ санкциите и глобите при нарушаване
на закона (виж Приложение 5). Собствениците
на НКЦ са длъжни да опазват и поддържат
своите сгради в добър вид. Притежателите на
имоти, включващи археологически обекти, са
длъжни освен да консервират археологията, да
осигурят достъп за граждани до нея.

Възложителят е в основата на процеса по опаз-
ване и без неговото участие той не може да
започне. Сред причините, които често възпре-
пятстват стартирането на процеса по рестав-
рация, са липсата или недостатъчната финан-
сова възможност у собствениците, наличие на
съсобственост с много наследници или неизяс-
нена собственост и/или липса на отношение към
културното наследство. Собствениците на НКЦ,
които имат инвестиционни намерения, могат в
бъдеще да получават нужната консултация и
съвети от екипа на сдружението за това как
може да бъде подпомогнат процеса по рестав-
рация.

Изготвянето на наръчник по реставрация за
собственици и бъдещи инвеститори (3.3.2.1) би
покачило както тяхната информираност по тема-
та, така и тяхната осъзнатост за ценността на
културното наследство. Той би могъл да съдър-
жа информация за ценността на техните сгради,
процедурата по реставрация, законовата уред-
ба, възможностите за финансиране, добри при-
мери и вече изпитани техники на реставрация.

При наличие на инвестиционно намерение от
страна на собствениците те могат да се обърнат
към Отдела за недвижимо културно наследство в
Община Варна, за да получат допълнителна
информация за процедурата и евентуално досие-
то на своята сграда, ако такова се съхранява в
архива на Общината или НИНКН.

Участието на собственици и бъдещи инвеститори
в планираните информационни събития (3.1.2)
би повишило тяхната компетентност и осъз-
натост за ценността на културното наследство,
както и за потенциалите, които крие неговото
облагородяване. Мероприятията биха могли да
се превърнат в подходяща платформа за уста-
новяване на контакт с други заинтересовани
страни. Това от своя страна би подпомогнало
процеса на подобряване на взаимоотноше-
нията помежду им (3.1).
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Представители на местния
бизнес и култура

Въвличането на нови заинтересовани страни
(3.1.1) играе ключова роля при оптимизирането
на процеса по опазване на КН. Културните
оператори, местният бизнес, туризмът и аген-
циите за недвижими имоти биха могли да до-
принесат финансово за осъществяването на
реставрацията. В замяна на това те могат да
получат стимули и/или облекчения от страна на
собствениците и/или институциите, както и под-
крепа при развитието на своя бизнес (творческа
индустрия) от страна на сдружение “Таляна”.
Една бъдеща колаборация между местен бизнес
и култура би допринесла за ревитализацията на
градската среда и по този начин - за активиране
на социалния живот в квартал “Таляна”. Важно е
да се постави правилната рамка за избор на
подходящи бизнеси и дейности, които да съз-
дадат предпоставки за създаване на активна и
жизнена градска среда. Добре е да се стимулира
въвличането на бизнеси с естетика в концеп-
цията и при възможност да бъдат избегнати
функции, свалящи имиджа на района. Целта е да
се създаде квартална идентичност, която да
способства за развитието на общност с отно-
шение към културното наследство, тъй като
автентичността на “Таляна” се крие в неговия
исторически дух.

Общество

Екипът на сдружението планира редица инфор-
мационни / популяризиращи събития (3.1.2),
които да повишат познанието на собствениците
и гражданите за процесите по опазване на
културното наследство. Гражданите с отношение
към културното наследство биха могли да дейст-
ват като емоционален генератор на процеса.
Следващият етап е повишаване на експер-
тизата на експертите (изпълнителите), което
може да се осъществи чрез споделяне на опит с
експерти / бизнеси от държави / градове с успеш-
но ревитализирани исторически райони. Курсо-
ве, работилници, пленери и други събития, целя-
щи получаване и обмен на информация между
отделните заинтересовани страни, могат също
така да допринесат за изграждането на мрежа от
активни и информирани хора с отношение към
културното наследство.

За да се дефинират конкретни ситуации, допус-
кащи адекватна намеса от страна на сдруже-
нието, е необходимо допълнително и по-задъл-
бочено проучване на взаимоотношенията и
нагласите. Това може да се осъществи както
чрез директна намеса в текущи казуси на
територията на квартала, така и чрез вече
споменатите информационни срещи и събития.
Крайната цел е да се създаде мрежа от хора с
отношение, нужната експертиза и възможности,
която да се развие в информирана общност,
съхраняваща историческия дух на квартала
(3.1.3). Благодарение на досега проведените
събития, екипът имаше възможността да
установи контакт с някои от собствениците на
НКЦ. Един от тях тепърва започва с рестав-
рацията на някогашния хотел “Роял”. Нашият
екип подкрепи успешно процеса, използвайки
изградените вече контакти.

Процес по опазване на
недвижимото културно наследство

Въвличане на заинтересовани страни
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ването на контрол по опазването на културното
наследство и чл. 200, определящ санкциите и
глобите при нарушаване на ЗКН (виж Приложе-
ние 5) биха допринесли значително за подоб-
ряването на състоянието на недвижимите кул-
турни ценности.

Някои от предложените промени в ЗКН все още
подлежат на обсъждане. Съкращаването на
срока за одобряване на проекти от страна на
НИНКН от четири на един месец е възможно да
доведе до така нареченото “мълчаливо съгла-
сие”, поради невъзможност на института да реа-
гира в определения срок (виж Приложение 3).
Това би могло да бъде избегнато чрез осигу-
ряване на допълнителен персонал и на съот-
ветното финансиране. Този пример показва
колко комплексни могат да бъдат проблемите в
сферата на опазване на културното наследство и
съответно решенията за тях. Нужно е едно ця-
лостно преосмисляне на настоящите механизми
за работа в тази сфера, като предлаганите мерки
за подобрения трябва да бъдат съобразени с
последствията от тях върху други нива от про-
цеса.

Изготвянето на предложения за планова осно-
ва и провеждането на информационни съби-
тия, покачващи експертизата на отделните
заинтересовани страни, биха подпомогнали
работните механизми на НИНКН.

Институции и възможно
съдействие от страна на
сдружение “Таляна”

Основните препоръки към институциите на мест-
но и национално ниво са свързани със създа-
ването на планова основа (стратегическа цел 1)
и на механизми за подпомагане на процеса по
опазване (стратегическа цел 2). Подобряването
на взаимоотношенията между заинтересованите
страни и популяризирането на КН в “Таляна”
(стратегическа цел 3) са приоритетна задача на
сдружението, като бъдещ медиатор и коорди-
натор на терен. Сдружение “Таляна” би могло да
съдейства на институциите по изпълнение на
цел 1 и 2 чрез изготвяне на предложения и при
необходимост чрез допълване на такива от
страна на администрацията. Тези интервенции
дългосрочно биха осигурили качествената
реставрация на сградите в района, като по този
начин би се затвърдило сътрудничеството меж-
ду сдружение “Таляна” и Община Варна.

Институции на национално ниво

Екипът на сдружение “Таляна” препоръчва при
НКЦ в опасност да се започне с прилагането на
чл. 76 от ЗКН, регламентиращ последствията за
собствениците при неспазване на сроковете от
тяхна страна. Нужно е да се изготви необходи-
мата процедура за прилагането на този член.
Стриктното следване на чл. 85 - за осъществя-
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Институции на местно ниво

Потенциално съдействие от страна
на сдружение “Таляна”

Община Варна, отдел Недвижимо културно на-
следство и съответният отдел в кметство “Оде-
сос” биха могли да се превърнат в инициатор /
координатор на изпълнението на гореупомена-
тите стратегически цели. Сдружение “Таляна”
е в готовност да подпомогне този процес както
чрез съдействие при изпълнението на работните
пакети, така и на терен чрез личния контакт със
заинтересованите страни. Докато ролята на
Общината в този процес е да задава условия, да
контролира, да санкционира и да поощрява,
сдружението би могло да подава ръка за под-
крепа и да действа като медиатор между заинте-
ресованите страни.

Община Варна, по примера на Столична Община,
също би могла да се включи активно в пред-
ложенията за оптимизиране на процеса по
опазване и закрила на КН. Сдружение “Таляна”
подкрепя предложенията на СО (виж Прило-

жение 6) за промени в ЗКН и изявява ясната
позиция, че ще подкрепи и при нужда ще
допълни бъдещи предложения от страна на
Община Варна, с цел съхраняване на истори-
ческия дух на града.

Поради ценността на археологическите струк-
тури на територията на “Таляна” и техния потен-
циал, свързан с развитието на културно–
историческия туризъм в град Варна, екипът на
сдружение “Таляна” планира да подпомогне
популяризирането на тези обекти (3.3.4) като
повиши общественото съзнание и ангажираност
към тяхната ценност. Непосредствената близост
на трите археологически обекта и техните
разнообразни предназначения обуславят идеята
за обособяване на културно-истори- ческа
зона, включваща Музея на Възраждането и
Етнографския музей. Тя би могла да бъде част от
археологически маршрут през “Античния град
Одесос”, който да свързва “Римски терми”
(малки и големи), раннохристиянската базилика
на ул. “Хан Крум” и разкритите крепостни стени с
кули в така наречената “Дупка” с експонираните
обекти на територията на квартал “Таляна”.

Препоръки за квартал “Таляна”

Предложение за
археологически маршрут
през “Античния град Одесос”

Легенда : ВАРНА / ОДЕСОС / АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МАРШРУТ
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Предложения за възможна
намеса от страна на сдружението

в процеса по съживяване на
конкретни сгради в “Таляна”

Хостел “Мусала” 1927г.
арх. Дабко Дабков

С цел привличане на хора в квартал “Таляна” се
планира активиране на входовете му, на един от
които се намира новооткритият и реставриран
хостел “Мусала”. Сдружението си сътрудничи със
собствениците като вече успешно се включи в
организацията на официалното му откриване.
През последните няколко години бяха родени и
първите идеи за облагородяване на пространст-
вото пред сградата, очакващи своята реали-
зация.



59Стратегически насоки за развитие на Таляна

|ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019| Предложения за намеса

Улица “Преслав”

“Социалната чайна” на ул. “Преслав” 53 е пример
за успешна реставрация и средище на активен
обществен живот. Пространството позволява
провеждане на събития от различен характер,
като сдружението вече организира няколко
такива за популяризиране на КН. Друга такава
локация, подходяща за провеждане на меро-
приятия, е “Дом на архитекта”, построен 1850г.,
една от малкото сгради от преди Освобожде-
нието запазена в добър вид. Сдружението
планира да продължи да провежда и бъдещи
информационни събития и срещи в помещенията
на тези сгради.

Някогашната “Софийска банка” на ул. “Преслав”
24, тъне в разруха от повече от 15 години. След
скорошна смяна на собствениците се очаква
сградата да бъде възстановена и преустроена в
офис-сграда, като сдружението би могло да
подпомогне този процес. Интересни са плановете
за бившия “Дом на ученика” на ул. “Преслав” 22,
която наскоро премина в собственост на Община
Варна. След преработка и изпълнение на предо-
ставен дипломен проект се планира Отделът за
недвижимо културно наследство към Община
Варна да се разшири и премести на това място.

“Социална чайна”
някогашна

“Приморска популярна банка”
1900г.

“Преслав” 24
Софийска банка 1922

“Преслав” 20

“Охрид” 25
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Първото очарователно дело

Улица “Охрид”

Сградата на ул. “Охрид” 25 е една от най-
атрактивните недвижими културни ценности в
“Таляна”. Тя е съсобственост между ОВ и физи-
ческо лице, пребиваващо извън града. Вече
неколкократно са връчени заповеди по чл. 73,
които задължават лицата за тяхна сметка да
извършат в определен срок необходимите
укрепителни, консервационни, реставрационни и
ремонтни дейности. Въпреки съдействието на
ВСУ “Черноризец Храбър”, изготвил актуална
техническа документация, придружена с исто-
рическо проучване, сградата продължава да се

руши. Местоположението и нейният обем обусла-
вят потенциала за развитие на част от нея като
социално и/или културно учреждение в сърцето
на квартала. Екипът на сдружението по настоя-
щем подкрепя един потенциален инвеститор в
уреждането на процедурата за закупуване на
сградата. При успешно извършване на продаж-
бата екипът би могъл да помогне на собственика
да привлече подходящи културни и социални
оператори, бизнеси, които да вдъхнат отново
живот на сградата.

Екипът на сдружението съдейства на собст-
веника на някогашния х-л „Роял”, построен през
1909 г. по проект на арх. Дабко Дабков, като
осигури контакт със собствениците на един от
съседните имоти. Те потвърдиха своето съгла-
сие, нужно за получаване на виза за проек-
тиране. Главният архитект на административен
район „Одесос” също подкрепи инициативата
като сподели своя опит с издирване на собст-
веници на имоти. Това бе първата стъпка към
подобряване на взаимодействията между за-
интересованите страни на базата на конкретен
казус в района. Нашият екип е в готовност да
подпомогне процеса и на следващи етапи от
обновяването на тази сграда.
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Улица “Цариброд”

За сградата на ул. “Цариброд” 10 има вече изготвен проект за реставрация. Бъдещата постройка обединява 2
имота, единият от които се намира на ул. “Софроний Врачански”. По проект функцията ще бъде смесена - хотел
с офиси и апартаменти. Партерният етаж е предвиден за представители на местния бизнес. Екипът на
сдружение “Таляна” вече е в контакт с архитекта, изготвил проекта за реставрацията. Целта е да се привлекат
подходящи бизнеси и/или културни оператори, като екипът може да бъде медиатор между тях и собственика
на имота, за да гарантира качествената ревитализация на градската среда.

Улица “Цариброд” 10

Улица “Дръзки”

Улица “Дръзки”

На приземния етаж на културната ценност намираща се на
ул. “Дръзки” 22 / “Преслав” 25 се помещава бразилското
кафе “Самба” като вторият етаж е собственост на Община
Варна. Сградата има нужда от реставрация и екипът на
сдружението вече е в контакт с отдела за “Недвижимо
културно наследство”. Целта е след евентуална намеса и
помощ, както и ангажимент за бъдеща поддръжка от стра-
на на сдружението, Община Варна да предостави горния
етаж на сдружението за ползване като работно простран-
ство. Подобен пример на колаборация вече съществува в
“Таляна” на ул. “Преслав” 53, където се помещава Социал-
ната Чайна, място с активен социален ангажимент към
обществото.

Някогашната улица „Напий се сам” със своята специфич-
на топография и концентрация на великолепни сгради
притежава изключителен потенциал за развитие като
обществено пространство, подходящо за активен социа-
лен живот. Екипът на сдружение „Таляна” участва в
процеса по ревитализация, който отчасти е започнал.
Контактът с повечето собственици вече е установен. Пред-
стои обмен на идеи за облагородяването на средата.

Предложения за намеса
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Улица “Дръзки”

Улица “Габрово”

Екипът на сдружението вече е в контакт с един от соб-
ствениците на сграда по ул. “Габрово”, притежаваща
необходимите характеристики за бъдеща ревитали-
зация. Собственикът има желание да използва
приземния етаж на своята сграда за социални и
културни дейности. Търси се синергията между идеите
на собственика и целите на сдружението. При поло-
жително развитие на преговорите, екипът е готов да
подпомогне ревитализацията на сградата и по този
начин на градската среда в този район.

Сградата на ул. “Габрово” 12 от скоро има нов соб-
ственик, който планира да я реставрира и преу-
строи за офиси. Културната ценност на номер 10
вече е в процес на рестврация, като бъдещата
функция ще бъде смесена - кафене, галерия и
място за преспиване на резидиращи артисти.

Търговската сграда на номер 8 в момента се про-
дава на изключително приемлива цена. Екипът на
сдружение “Таляна” в момента се опитва да при-
влече подходящи инвеститори.

Търговски сгради “Габрово” 6-12

Улица “Цар Симеон I”

Сдружението цели да се включи активно в
процеса по облагородяване на културното на-
следство по тази улица. Основен приоритет е
експонирането на новооткритата археология
и обособяването на културно-историческа
зона, включваща нимфеума, ранно-христи-
янската базилика, археологическите струк-
тури в градинката пред НТС, Музея на Въз-
раждането и Етнографския музей, която да
стане част от археологически маршрут през
античния град.
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Заключение
Местоположението на квартал “Таляна” в самото сърце на град Варна, неговата близост до морето и
концентрацията на недвижимо културно наследство определят неговата специфична идентичност.
Ревитализацията на сградите и обществените пространства е ключът към обособяването на квартала
като атрактивен за граждани, бизнеси и култура. Тъй като процесът по реставрация е изключително
сложен, сдружението цели да го подпомогне на всички нива и да съдейства на всички заинтересовани
страни. Основната целева група са собствениците на НКЦ, които ще могат да получат нужната
информация и консултация при наличие на инвестиционно намерение от тяхна страна. От друга
страна, създаването на информирана и квалифицирана общност ще способства за достигането и
мотивирането на тези собственици, които към момента не откриват ценността на културното
наследство. Всички други заинтересовани страни могат да получат необходимата подкрепа според
своите специфични нужди. Сдружение “Таляна” ще влезе в ролята на катализатор на този процес,
целящ съхраняването на историческата памет в квартала и неговото възраждане.



64

ГЛАВА I Културно наследство

Стратегически насоки за развитие на Таляна

|ФОНДАЦИЯ ИНОВАТОР|

Приложения
Приложение 1
Списък с избрани сгради и тяхната категоризация

ФУНКЦИЯ СЪСТОЯНИЕПОЛЗВАНЕ
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Приложение 2
(Извадка от одита на сметната палата, публикуван през месец март 2019 г.)

Информацията за състоянието на НКЦ не е събирана и анализирана системно, поради което липсват
актуални данни. Поддържането на Националния документален архив не отговаря на нормативните
изисквания. Не е изпълнено изискването за водене на архива в електронен вид. Дейността по опазване
на НКН не е осигурена с необходимото количество човешки ресурси. Финансирането на дейностите по
опазване на НКН е по-малко от необходимото. Има слабости в регламентацията на процедурите, не са
определени срокове за извършване на отделните етапи от тях. Липсва планиране на дейностите по
опазване на КН и мониторинг върху изпълнението им. Част от регламентираните дейностите се
изпълняват в ограничени обеми или изобщо не. През одитирания период от Инспектората за опазване на
КН са проверени незначителен брой обекти. Няма определени режими за опазването на по-голяма част
от НКЦ. Управлението на Националната система за опазване на НКН не е децентрализирано, което води
до проблеми в обмена на информация.

Приложение 3
(Интервю с проф. Тодор Кръстев)

Проф. Тодор Кръстев е почетен член на Международния съвет за паметниците на културата и забе-
лежителните места (ИКОМОС). В статия за “Дневник” той споделя своите опасения за някои от
предложените промени в ЗКН: “Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) е
единственият специализиран държавен експертен орган за опазване на НКН. Неговите функции са
комплексни и предполагат една мощна научноизследователска и експертна институция, с независим
статут, достатъчен бюджет и полидисциплинарен щат. Действителността обаче е драстично различна.

Липсата на дигитализиран архив и на реален местен експертен капацитет са основните спънки в
коректното изпълнение на функциите му. Сега, с последната поправка на ЗКН, ще бъде нанесен
поредният удар върху института с определянето на едномесечен срок за негов отговор на всяко
инвестиционно намерение и за "мълчаливо съгласие" в случай на закъснение.”

Приложение 4
(Предложенията за подобрения в сферата на опазване на НКН, според
Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029)

Основни приоритети за развитие на българската култура са:

• Формиране на нагласи в обществото насочени към опазване на културното наследство

• Поддържане и развитие на българската национална идентичност, съхраняване на културната памет

Основният приоритет в сферата на културното наследство е свързан с опазването и социализацията му.
Първият подприоритет в тази сфера е въвеждане на съвременни модели за проучване, опазване,
представяне и ревитализиране на недвижимото културно наследство.

Стратегически цели на първи подприоритет:

• Прилагане на интегриран подход за по-добра междуинституционална комуникация и координация
между всички участници в процесите по опазване

• Устойчиво използване, социализация и интеграция на недвижимите културни ценности в съвре-
менния живот

• Финансово стимулиране на образованието в областта на КН и повишаване на институционалния,
изпълнителския и експертен капацитет

• Популяризиране на недвижимото културно наследство в национален и международен план, развитие
на партньорства, комуникация и обмен на информация
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Приложение 5
(Извадка от ЗКН)

Задължения на собствениците
чл. 71 от Закона за Културното Наследство (ЗКН)

(1) Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности са длъжни да:

1. полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние при
спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му;

2. уведомяват незабавно НИНКН, регионалните инспекторати по опазване на културното наследство
и общинските органи за настъпили увреждания по тях или за действия спрямо тях в нарушение на
този закон;.

(2) При унищожаване на недвижима културна ценност поради неизпълнение на задълженията по ал. 1, т.
1 и 2 лицата по ал. 1 са длъжни да я възстановят в същия вид - с оригиналните обемно-пространствени
параметри и архитектурни и художествени характеристики. Срокът за възстановяване се определя от
министъра на културата.

Археологически обекти

(3) Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижим имот, в който е открит или съществуват
данни за наличие на недвижим археологически обект, са длъжни да осигуряват достъп на компетентните
органи за инспектиране на физическото му състояние и да изпълняват предписанията за неговото
опазване.

(4) Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижим имот, в който е съхранена и експонирана
недвижима археологическа културна ценност, са длъжни да осигуряват публичен достъп при условията,
определени с наредбата по чл. 185.

Неспазване на сроковете от страна на собствениците
чл. 76 от Закона за Културното Наследство (ЗКН)

(1) Когато заповедите не са изпълнени в определения срок, необходимите проектни, укрепителни,
консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на НКЦ с
категория "местно значение" се извършват от общината.

(2) Дейностите за НКЦ с категория "местно значение" се извършват въз основа на заповед на кмета на
общината.

(5) Въз основа на заповедта върху имота се вписва законна ипотека в полза на общината, за обез-
печение на вземането им за направените от тях разноски.

Очаквани резултати

• Публичност и прозрачност на управлението при вземането на решения в сферата на културното
наследство

• Засилване ролята на културното наследство за обществото чрез повишаване познанията за него на
всички възрастови нива и в международен план

• Онлайн достъп до електронни регистри и вече дигитализирано културно наследство за всички
участници в процеса
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Санкции и глоби при нарушаване на закона за опазване на културното наследство /чл. 200/

(1) Който реализира инвестиционен проект или извършва намеса в защитени територии за опазване на
КН без съгласуване в нарушение на чл. 83, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а на
едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.

(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв., а иму-
ществената санкция е в размер от 30 000 до 50 000 лв.

чл. 200а. Който унищожи или повреди културна ценност, се наказва с глоба в размер от 2000 до 6000 лв., а
на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв.

(2) Който не изпълни задължението си по чл. 71, ал. 2 в определения срок, се наказва с глоба в размер от
5000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в
размер от 15 000 до 30 000 лв.

чл. 200в. (1) Който унищожи или повреди археологически обекти по смисъла на чл. 146, се наказва с глоба
в размер от 3000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец или на юридическо лице се налага имуществена
санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

Осъществяване на контрол по опазването на културното наследство
чл. 85 от ЗКН

Контролът по прилагането и изпълнението на мерките на териториално-устройствената защита на
недвижимите културни ценности се осъществява от инспектората към Министерството на културата
съвместно с компетентните държавни и общински органи.

Приложения

Приложение 6
(Предложения за промени в ЗКН, коментар на Тодор Чобанов)

В момента тече обсъждането на предложените промени в Закона за културното наследство, които целят
да облекчат процедурите при реставрация на НКЦ.

“Заместник-кметът на София - Тодор Чобанов споделя, че сегашната процедура е неработеща: „Сега
Законът казва, че за да пристъпим към действие и да наложим ипотека, чрез която да се изплати
ремонтът, единственият начин е най-малко три пъти да сме глобили вече собственикът, а всяка от тези
глоби означава едно дългогодишно дело, което поставя сградата на допълнителен риск. За съжаление,
въпреки че проблемите са очевидни, съдът много често уважава мотивите на собствениците. Така че ние
трябва да намерим механизъм, който да ни позволява бързо и лесно да провеждаме тази процедура.”

Ако парламентът одобри предложените промени срокът, от констативния акт за състоянието на сградата
до започването на ремонта ще бъде значително съкратен. „Ако бъде прието това предложение ще тече
един срок, който започва от момента на констатацията, т.е. когато се направи констативния акт и когато
той изтече – няма глобяване, няма обжалване, а ще има възможност да се пристъпи веднага към
ремонт и ипотекиране на сградата.

Предвидено е да се създаде регистър „Наследство в риск”, който всяка община да води. Той ще бъде
публичен и всеки ще може да види кои са застрашените сгради и кои собственици ще бъдат глобявани,
санкционирани и на кои ще се налагат ипотеки. Там, където е наложена ипотеката, банката ще може
да обявява публична продажба на сградите.

Други промени включват, че ако сградата е в лошо състояние, няма да има възможност за освобождаване
от данъци.

Освен това е предвидено и разширяване на правомощията на кметовете, за да могат да обжалват при
сваляне на статутите на НКЦ.”

Източник: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/so-predlaga-promeni-v-zakona-za-pametnicite-na-kulturata-2151524
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Приложение 7
(Добри примери от България, Европа и света)

Информация и снимки: Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/The_Marais, http://www.parismarais.com/en /

МАРЕ,
ПАРИЖ
Ревитализация чрез реставрация

От 16 век, през Златния век на Маре, до сега
този исторически квартал е място на интриги,
мистерии, място за влюбени с неотразим и сияен
архитектурен облик, място за творчество на
художници от цял Париж.

След десетилетия на пренебрежения и разруха
благодарение на Министерство на културата от
60-те години до сега, Маре се възстановява чрез
активна реставрация, превръщайки се в крал-
ския квартал на Париж, но с голямо социално
разнообразие.

Най-големите хотели се превръщат в музеи:
Музей на Пикасо; Исторически музей на Париж;
Музей на изкусвото и др., районът е избран и за
модерен културен център “Жорж Помпиду” по
проект на Ренцо Пиано и Ричард Роджърс.

Днес Маре е място на неограниченото въобра-
жение и нонкомформизъм, място, където всички
се чувстват като у дома си и всички общности
съжителстват в хармония, а креативността и
луксът се смесват в рамките на истински автен-
тичен град.

В квартал Маре днес съществуват в симбиоза
бутикови хотели, гениални творци, стойностни
услуги, автентични личности обвързани с живота
в квартала, парижани - ентусиасти, които със
своето отношение, творения и действия спо-
делят със света най-красивия облик на района.
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ТАЛИН,
ЕСТОНИЯ
Пример с надстрояване

Талин е един чудесен пример как чрез спомена
на мястото с уважение и продължение на труда
на предците се получава добавена стойност за
града. За строителите е много по-лесно да
съборят старите сгради и да построят на тяхно
място нови модерни такива, но тук архитектите
държат на такъв подход, който да даде повече
дълбочина на средата, да избегне стерилността

на новите квартали и да предизвика интереса на
качествени и устойчиви инвестиции. Новите
сгради са вписани внимателно във вече съще-
ствуващите и създават качествено оживяване на
изоставения квартал, като го превръщат в ново
място с множество офисни и жилищни простран-
ства.

Промишлена фабрика, която е станала основа на новия квартал
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Старите цехове се оказват идеални барове и магазини

Автомобили няма във вътрешността на квартала, предпочита се изчистената градска инфраструктура и
обзавеждане, изключително лесни за поддържане и трансформиране.

Подобно надстрояване може да се категоризира като агресивно решение, но тук се получава добавена
стойност и за двете структури - и за старата, и за новата, тъй като на базата на контраста всяка една
заблестява по особен начин.

Източник: https://gre4ark.livejournal.com/627001.html
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ЛОДЗ,
ПОЛША
Пример за съвместна работа на
местната власт и общността

Лодз /Łódź / е основан през 1430 г. и преживява разделянето на Полша, както и двете Световни войни.
Сам по себе си носи духът на историята на времето, различни култури и индустрии.

В стратегията за ревитализация на старата част на града, където поради изоставянето и разрухата се
обезлюдява, местната власт на Лодз използва метода на колаборация и взаимственост. Общината
въвежда няколко особено печеливши модела, чрез които въвлича гражданите в реставрационния процес,
както и ги активизира и прави съпричастни към обновяването и развитието на района.

Създават се няколко нови звена към общинската администрация:

1. КОМИТЕТ по ревитализация

Комитетът по ревитализация е форум за сътрудничество и диалог на заинтересованите страни за
съживяване: жители, жилищни общности, предприемачи, неправителствени организации, публични и
частни училища, културни центрове и др. и общински органи. Комитетът има становище и консултативна
функция за кмета на град Лодз. Членовете на Комитета изразяват мнения, позиции и препоръчват
решения по въпроси, свързани с подготовката, изпълнението и оценката на ревитализацията. Комитетът
участва в издаването на становища и подготовката на решения на Общинския съвет в Лодз и наредбите
на кмета на град Лодз, свързани с процеса. Комитетът се назначава за 4-годишен мандат.
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Обхватът е създаден в района на
регенерация от Общинския съвет
за максимален период от 10 годи-
ни. Въвеждането му позволява
опростяване на администра-
тивните процедури, свързани с
изпълнението на Общинската
програма за съживяване и из-
ползването на специални инстру-
менти и процеси. В Лодз тази
резолюция е приета на 22 фев-
руари 2017 г.

Благодарение на този инструмент
градът организира ежегоден кон-
курс за субсидии за обновяване на
сгради.

2. Определяне на СПЕЦИАЛНА ЗОНА за ревитализация

Законът предвижда специални решения за улесняване на процеса на ревитализация в общината. Едно от
тях е определянето на Специална зона за съживяване (SSR), която позволява използването на специални
инструменти, като например възможността общината да отпуска на собственици или постоянни
потребители субсидии за ремонт на сгради.

3. СЕРТИФИКАТИ - при покупко-продажба на имоти

В случай на продажба или покупка на недвижим имот, нотариусите искат удостоверение, потвърждаващо
дали недвижимият имот се намира в зоната на ревитализация /когато имотът е разположен в зоната или
частично засяга района/.

Сертификатите се издават безплатно, в рамките на 7 работни дни и служат на новия собственик или
наемател да кандидатства по множество програми за съдействие.

Обхват на зоната за пространствена
ревитализация (жълт)
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4. СОЦИАЛНИ ПРОГРАМИ

- Шанс за работа за жени от регенерацията /района/;

- Заетост на 92 безработни;

- Предприемачеството сред 30 безработни жители на Лодз чрез подготовка за започване и поддържане
на самостоятелна заетост минимум 12 месеца;

- Подпомагане на професионалната дейност и възстановяване на 50 безработни и икономически
неактивни лица, пребиваващи в района на регенерация или прехвърлени във връзка с прилагането на
процеса на съживяване на пазара на труда;

- Професионална дейност за минимум 60% от 24 жени, участващи в проекта;

- Предприемачеството в областта на съживяването на град Лодз чрез предоставяне на цялостна подкрепа
на 36 жители на района в най-трудната ситуация на пазара на труда, които възнамеряват да започнат
собствен бизнес и да стартират 28 нови стопански субекти и тяхното функциониране мин. 12 месеца;

- Подкрепа, субсидирана заетост, наставничество на хора, живеещи в района на регенерация на град Лодз
или прехвърлени във връзка с прилагането на процеса на съживяване, безработни или неактивни,
застрашени от бедност или социално изключване;

- Повишаване на социалните компетенции и професионална квалификация сред 72 жители на Лодз с риск
от бедност и социално изключване.

- Социална, образователна и професионална активация на 44 души (24 жени + 20 мъже) над 29-годишна
възраст, пребиваващи в ревитализирания район на град Лодз или прехвърлени във връзка с прилагането
на процеса на ревитализация, изложен на риск от бедност или/и социално изключване тяхното
обкръжение (30 деца на възраст 7-18 години).

5. СУБСИДИИ

ПОДДРЪЖКА и РЕМОНТ НА СГРАДИ - конкурс за изпълнение на строителни работи

РЕМОНТ - Собствениците или управителите на многофамилни сгради, чието използване започва преди 14
август 1961 г., могат да кандидатстват за финансиране на проекта като част от премията за обновяване.

КОМПЕНСАЦИОНЕН БОНУС - Собствениците на жилищни сгради и собствениците на част от жилищни
сгради, в които са разположени жилищни съоръжения между 12 ноември 1994 г. и 25 април 2005 г., могат
да кандидатстват за финансиране на проекта като бонус за обезщетение.

ПРОГРАМА „Чист въздух“ - адресирана към физически лица, които са собственици на еднофамилни
домове, или хора, които имат разрешение да започнат изграждането на фамилна сграда.

Съфинансиране под формата на безвъзмездни средства или заеми наред с други на: подмяна на стари
източници на топлина (пещи и котли на твърди горива), изолация на строителни прегради, подмяна на
дограма, модернизация на инсталации за централно отопление и битова гореща вода, монтаж на
възобновяеми източници на енергия, монтаж на механична вентилация с рекуперация на топлина и др.
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Източник: Уикипедия, Колаж: By Michał Oziębło; Официален сайт за ревитализацията на Лодз http://rewitalizacja.uml.lodz.pl/

Ключови елементи на успеха:

- Концентрация върху индивидуалните
нужди на отделните семейства, разработ-
ване на интегрирани решения, отговарящи
на нуждите на жителите;

- Намаляване на стреса към собствениците.
Процесът на реставрация в контекста на
настаняване: Сграда в близост до жилищния
квартал се реставрира по проект и се по-
свещава на жителите докато трае цялостния
процес на квартала. Така жителите на рес-
таврирани жилища все още живеят в един и
същи квартал и децата им не трябва да
сменят училище, възрастните хора не трябва
да сменят здравните си центрове;

- На семейства състоящи се от няколко
поколения собственици се предлага въз-
можност за разделяне на жилището на
няколко апартамента, което в повечето
случаи води до увеличаване на жизнената
площ;

- Да не нарушава съществуващите местни
социални връзки. Проектът предлага 10
жилища за социално изключени лица;
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МЕЗОН СЕН СИР
БРЮКСЕЛ,
БЕЛГИЯ

AADIPA / European Award for
Architectural Heritage Intervention/
2019
Категория Консервация

*Описание на проекта, Категория А-2019, представено в апликационната форма от архитектурно студио Metzger et Associés Architecture

© Marie-Françoise Plissart

„Вероятно фасадата на къщата Сен Сир е най-
сниманата в Белгия. Зад този шедьовър е раз-
работена еклектична декорация, която през
годините е загубила съществена част от своята
идентичност. Обществеността наскоро преоткри
почти изчезналата работа на Строван по повод
Арт Нуво биеналето. Философията за рестав-
рация, приложена от офиса ma2, има за цел да
преоткрие изгубено наследство, целта е да се
върне в първичното си състояние. Въпреки ос-
къдната графична документация за първо-

началния проект, предварителните проучвания
(исторически, стратиграфски, археологически и
патологични) позволяват да се открият много
следи от оригиналната композиция и по този
начин да се реконструират почти изцяло. Там,
където следите са твърде непълни, се прилага
ясно различима интерпретация.

След тригодишно проучване наскоро прик-
лючилата реставрацията е обект на строителни
работи, които продължават две години.” *

© Marie-Françoise Plissart © Marie-Françoise Plissart © Marie-Françoise Plissart
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*Описание на проекта, http://www.europeanheritageawards.eu/winners/facade-san-ildefonso-college/

Колежът Илдефонсо е сърцето и душата на
университета в Алкала. Журито адмирира "висо-
ката историческа стойност на фасадата и отлич-
ната консервация, която обръща специално
внимание на запазването на историческата
патина". Проектът е финансиран чрез Мини-
стерството на благоустройството и Универси-
тета в Алкала и е завършен през 2017 г. По време
на работата са използвани две самостоятелни
скелета, едното за реставрационните работи,
другото за съпътстващи дейности, свързани с
обществени събития и посещения. Монтира се и

защитен брезент, изобразяващ фасадата, за да
се сведе до минимум прекъсването на туристи-
ческите маршрути из града. Университетският
ректорат остава отворен и достъпен на всеки
етап от проекта. „Университетът в Алкала
демонстрира голяма ангажираност към запазва-
нето на фасадата, която запазва мястото си в
градския контекст. Освен това процесът на
опазване на обекта има педагогически компо-
нент и е използван като инструмент за интер-
претация, друг силен аспект на този проект “,
заявява журито.

КОЛЕЖСАНИЛДЕФОНСО
АЛКАЛА ДЕ ЕНАРЕС

ИСПАНИЯ

Награда на ЕС за културно наследство
Награда Europa Nostra 2018

Категория Консервация*

© Baldomero Perdigon Puebla

© Baldomero Perdigon Puebla© Baldomero Perdigon Puebla
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CORACERA CASTLE
RIAÑO+
ARQUITECTOS

Рехабилитация
Сан Мартин де Валдейлесиас
Испания

*Описание на проекта, предоставено от архитектите за онлайн списание Archdaily.

Замъкът La Coracera в Сан Мартин де Валдей-
лесиас е обявен за историческо наследство от
Община Мадрид. Днес той е частна и общинска
собственост. За да се рехабилитира, се планира да
се превърне в мултифункционално пространство за
провеждане на изложби, лекции, камерни концерти
и дейности, свързани с потенциалното му изпол-
зване като Музей на виното в Мадрид. Проектът е
разработен с основна цел да се заложат стан-
дартите, които да се следват в бъдещото възста-
новяване, като се определи режим на опазване и
съхранение на прилежащия терен в имота, близ-

ката околност и районите, които могат да нарушат
гледките от крепостта. Крайната цел е да се
превърне в първостепенно туристическо и културно
средище извън местните и регионални граници.
Каменната структура не е покрита, за да се съхрани
нейното качество и автентичност. Зидовете са
почистени и възстановени с покритие, подобно на
това на външните стени. Подобен принцип е
приложен и за тухлените арки и сводове, дори на
места където състоянието на повърхността не
позволява възстановяването им.

© Riaño+ arquitectos

© Riaño+ arquitectos © Riaño+ arquitectos

© Riaño+ arquitectos © Riaño+ arquitectos© Riaño+ arquitectos
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*Описание на проекта, предоставено от архитектите Ненад Фабианич за онлайн списание Archdaily.

Откриването на археологическия парк Прин-
ципия в Риека през февруари 2014 г. обогатява
топографията на древни обекти на източния
бряг на Адриатическо море, като добавя мону-
менталност на местонахождението, уникално по
вид и форма на представяне. Що се отнася до
типа, Principia е архитектурен и градоустройст-
вен елемент от каструма, римско военен лагер
или селище, един от многото разпръснати по
границите на Римската империя (граници). В
Далмация са запазени само фрагменти от не
повече от две кастри, тези от Бурнум и Тили-
рум, а не целият комплекс, както е в случая с
Тарсатика. Що се отнася до оформящото ниво на
представяне, интервенцията е резултат от
публичен конкурс и творческа авторска кон-
цепция, която е подробно разработена и при-
ложена. Principia е новост, която вече се е
доказала като ценност и място в градския образ
на Риека. Концепцията се основава главно на
идеята за подчертаване на археологическата
зона чрез засилване на нейните граници, чрез
някакъв вид рамкиране, за да се представи в
центъра на съществуващата градска тъкан като
хомогенно цяло или нова индивидуалност.

PRINCIPIA
ARCHAEOLOGICAL PARK

архитект Ненад Фабианич
Конкурс 2008

Риека, Хърватия

© Miro Martinić

© Miro Martinić© Miro Martinić © Miro Martinić

© Miro Martinić© Miro Martinić
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*Описание на проекта, предоставено от архитектите Тодор Михайлов, Елица Андреева, Емилия Кълева, Александра Вадинска за онлайн
списание Archdaily.

Съвременната интервенция възстановява клю-
човата роля на сградата в градската композиция
и нейния характер като отправна точка в град-
ския пейзаж. В допълнение - програмата за
използването на църквата помага да се въз-
върне функционалното ѝ градско значение.
Интервенциите в паметника следват съвре-
менните принципи на консервационната теория
и практика за разкриване на оригиналната
идентичност и за зачитане на различните исто-
рически наслоявания на обекта. Извършва се
много прецизно и внимателно запазване на
всички оригинални елементи и късни хар-
монични интервенции. Използват се съвременни

средства и техники за пресъздаване на про-
странствените особености на църквата, въз-
становяват се само елементи с неоспорими
доказателства, избягвайки всякакви хипоте-
тични реставрации. Основната концепция на
проекта е да се създаде възможност църквата
да се превърне в културно-информационен
център с разнообразни функции - изложби,
концерти, 3D прожекции, анимации, доку-
ментални филми, художествени филми,
свързани с историческото развитие на града,
неговото културно наследство и за съвместно
образование и разбиране за културните
ценности.

ЦЪРКВАТА
“СВ. ПАРАСКЕВА”

Опазване, реставрация и социализация
град Несебър

© Евгени Динев

© Евгени Динев© Евгени Динев
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ESCAPE PORTA /
MACANDO

Добри примери в“КвАРТал”
София
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ТАЛЯНА

Добри примери за ревитализация на НКЦ
Варна
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Въведение

“Град за хората”, “Пешеходно достъпен“, “Зелен и
здравословен град“ това са главните теми на
нашето десетилетие щом говорим за градски
пространства. След над 60 години поетапно прев-
земане на градските пространства господството
на личния автомобил започва да отминава. Дока-
зателство за това са многобройните проекти за
нови градски пространства по целия свят: изцяло
пешеходният център на Любляна, облекчените от
трафик супер квартали в Барселона, роман-
тичните улици на Капана в Пловдив и още
стотици други градове по всички континенти. За
съжаление в други градове тенденцията е точно
обратна: постоянно увеличаване на броя стари
автомобили, неглижиране на градския транс-
порт, превръщане на зелени площи и градски
пространства в паркинги, ежегодно влошаване
на качеството на градския въздух, възникване на
повече произшествия и смъртни случаи.

Варна е изправена пред важни бъдещи решения.
Градът се разраства и привлича нови жители.
Урбанизират се нови територии. Живущите и
бизнесът изискват адекватен и бърз съвременен
транспорт.

Варна предприема разнопосочни стъпки относно
транспортната си политика. От една страна се
разширяват булеварди, чрез което се улеснява
придвижването с моторни превозни средства и
се стимулира ползването им. Тежката пътна
инфраструктура играе ролята и на бариера и
фрагментира градските територии, през които
преминава, което затруднява ходенето пеша,
ползването на велосипед и лесния достъп до
спирки на масовия транспорт, но и изолира

кварталите един от друг. От друга страна се
създават нови пешеходни пространства и се
ограничава паркирането в централната част на
града, което е важна стъпка, показваща, че
ползването на автомобил за достъп до центъра
не се толерира .

Екипът на Сдружение “Таляна” вярва, че Варна
има огромен потенциал да бъде зелен, здраво-
словен и пешеходно удобен град. Неговата
хармоничната градска структура, културното
наследство и връзката с морето са предпоставки
за развитието на привлекателна и функцио-
нална градска среда в човешки мащаб.

В 21 век качествената градска среда е една от
най-важните съставки, изграждащи облика на
успешния град. Град, в който хората искат да
живеят, работят, учат, развиват бизнес, създа-
ват семейство или живеят старините си. Или
просто град, който искат да посетят.

В началото на 2019 г. Сдружение Таляна раз-
работи План за пешеходна на район Одесос в
рамките на проект Citywalk, по поръчение на
Община Варна.

В настоящата глава се представят основните
предизвикателства пред пешеходната среда в
града ни; разглеждат се добрите световни
примери и се дават конкретни предложения.
Споделените тези в главата стъпват върху
разработения подробен план - как градът ни да
бъде по-пешеходно достъпен.
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Пешеходното удобство
/анализ на текущото състояние/

Безопасност / полезност
удобство / атрактивност

Това са четирите критерия според нашите из-
следвания в областта, които най-точно описват
качеството на пешеходната среда. Когато те са
на лице, жителите на един град гарантирано ще
прекарват повече време извън домовете си и ще
бъдат част от градския живот. Пълноценното
използване на градските пространства е полез-
но за местната икономика, но представлява и
много важен социален аспект. Варна може да се
похвали с отлични природни характеристики,
хармонична градска атмосфера и добре плани-
рани пешеходни връзки.

Пред нас стоят редица предизвикателства за
съхранението и развитието на завещаната ни
градска среда; за създаването на безопасни
градски зони; за пълноценното използване на
сграден фонд и обществени пространства; за
качеството и удобството на всички елементи на
градската среда.

Безопасност

Полезност

среда на транспортна безопасност,
осветени и използвани пространства

пълноценно използване на сгради и градски
пространства, разнообразие от достъпни функции

Удобство

Атрактивност

възможност за комфортно пешеходно
преминаване без пречки; oсигурена достъпна

среда, включително за хора с увреждания

качество на градската среда, възможности за
сядане и прекарване на време на открито

Aнализ на текущото състояние
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Стратегически цели и насоки

1. Създаване на планова основа
1.1. Изготвяне на база данни за всички улици в “Таляна”
1.2. Изготвяне на цялостна концепция за обновяване на улиците в “Таляна” под формата на

подробен устройствен план (ПУП) със специфични правила и нормативи (СПН)
1.3. Изготвяне на план за действие за подобряване на пешеходната достъпност

(краткосрочен и дългосрочен)

2. Създаване на механизми за финансиране на процеса по създаването на добра пешеходна
инфраструктура, включващи гражданско участие

3. Подобряване на взаимоотношенията и обмена на информация между отделните заинтересовани
страни и популяризиране на ползите от пешеходството

3.1. Подобряване на взаимодействията и обмена на информация между заинтересованите
страни
3.1.1. Въвличане на нови заинтересовани страни в процеса по подобряване на пешеходната среда
3.1.2. Организиране на информационни събития, беседи, срещи, частни консултации за всички

заинтересовани страни с участието на местни и чуждестранни експерти
3.1.3. Създаване на информирана общност - мрежа от хора с отношение, нужната експертиза

3.2. Социализация и интеграция на публични градски пространства в градската тъкан
3.2.1. Временно ползване на градски пространствата за мероприятия и други дейности
3.2.2. Провеждане на информационните събития, беседи, изложби и срещи във вече облагородени

обществени пространства
3.2.3. Привличане на подходящи бизнеси, социални и културни оператори, които да вдъхнат живот

на новооблагородени публични пространства

3.3. Популяризиране на ползите от пешеходството и прилагането на мерки за подобряване на
пешеходната среда в “Таляна”
3.3.1. Изготвяне на визуална и комуникационна идентичност на улиците в “Таляна”
3.3.2. Изготвяне на материали (брошури, каталози, наръчници, постери) за покачване на

информираността относно икономическите и социални ползи от качествената пешеходна
среда

3.3.3. Популяризиране на ползите на пешеходната градска среда сред подрастващото население
3.3.4. Популяризиране на археологически резерват “Одесос”, част от който е квартал “Таляна”,

чрез подобряване на пешеходната инфраструктура
3.3.4.1. Експониране и осигуряване на достъп за граждани до всички археологически обекти на

територията на квартал “Таляна”
3.3.4.2. Въвеждане на пешеходен археологически маршрут “Античен град Одесос” през

експонираните обекти, находящи се в резерват “Одесос”
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Конкретни предложения /
препоръки за квартал “Таляна”

Предложения към граждани, бизнес и администрация

Предложение 1:
Да “отворим” града към морето

Таляна да бъде връзка между град и
море чрез мрежа от пешеходно
достъпни пространства

Варна е компактен град, чийто исторически център се
намира в непосредствена близост до морето. Главната
пешеходна линия свързва Катедрален храм “Успение
богородично“ с входа на Приморски парк. Атрактивни
градски зони като Морска гара, Римски терми и малки-
те градски улици, богати на културно наследство,
остават извън главната пешеходна траектория.

Градът ни има възможност да обвърже своите клю-
чови сгради и обществени пространства в широка
пешеходно достъпна мрежа, без това да се отрази на
автомобилния достъп. На следващата страница се
виждат карти на съществуващите пешеходна зони и на
предложение за тяхното разширение. Историческата
градска тъкан и близостта с морето могат да бъдат
използвани много по-пълноценно. Така градът ни може
да бъде по-социален, по-привлекателен, да се въз-
ползва от допълнителни икономически преимущества
и да насърчава по-успешно общуването между хората.

Съществуващи пешеходни пространства

Предложения за разширяване на пешеходната мрежа

Пешеходно
пространство

Главна улица
с успокоен
трафик

споделена
улица

Икономическа полза
Качествена пешеходна градска среда =
повече минувачи = повече потенциални
клиенти = по-голяма добавена стойност

Предложения / препоръки
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Предложение 2

Да преосмислим паркирането във
важни за града пространства

Старият градски площад “Мусала” от десети-
летия функционира като паркинг, същата е
съдбата на “Балък пазар“, “Дупката“ и още много
други пространства. “Адвокатската градинка“
например е кръгово кръстовище с 2 ленти и
липсващ на места тротоар. Всички тези про-
странства имат архитектурна и историческа
стойност и могат да се превърнат в живи места
от градския живот. С намаляване на местата за
паркиране и минимални намеси те могат да се
превърнат в притегателни точки за граждани,
туристи, търговци, улични артисти, деца и
възрастни. Тяхното разнообразно местополо-
жение и форма са предпоставка за различни
градски дейности. Намалените места за парки-
ране частично могат да бъдат компенсирани в
по-малко атрактивни зони в периферията на
историческата градска тъкан. Пространствата
около ЖП гара, Спортна зала, подхода към
Аспарухов мост или Окръжна болница могат да
предложат алтернатива за паркиране на лични
автомобили. Качественият градски транспорт и
удобната вело инфраструктура са правилният
път към намалена употреба на личен автомобил.

Икономическа полза
Добрата пешеходна среда и красивите

обществени пространства са важна
“туристическа визитка” на един град. Те

правят града атрактивен за нови живущи
и бъдещи инвеститори.

С лилав цвят са отбелязани места, градски
пространства, които имат потенциал да бъдат
преустроени и облагородени. Така те ще се
превърнат в атрактивни обществени пространства.
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Предложение 3

Да създадем градски пространства с
успокоен трафик и предимство на
пешеходеца пред моторните
превозни средства, Зони 30

Намаляване на допустимата максимална скорост в
определени зони до 30 км/ч е стъпка, която може да
постави началото на друг вид отношение към
градската среда. Такива зони набират популярност
в градове по целия свят. В тях пешеходци, велоси-
педисти и други немоторизирани начини за прид-
вижване имат предимство, а улиците са проекти-
рани така, че да затрудняват развиването на висока
скорост.

Градската среда в Зона 30 е много по-безопасна и
социална, без това да се отразява сериозно на
градската мобилност. В зоните с успокоен трафик
всички детайли на градската среда са съобразени с
ниската скорост и са проектирани в полза на хора-
та: намалени радиуси на завоите, широки тротоари
и повдигнати пешеходни пресичания и кръстовища,
дават предимство на търговията и социалния живот
пред движението с висока скорост. Действащата в
момента “синя зона”, част от която е и Таляна, би
могла да бъде изцяло зона с успокоен трафик.

Икономическа полза
Безопасната и достъпна пешеходна среда
създава условия за по-широк кръг хора да

се чувстват част от градския живот
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Предложение 4

Да създадем “споделени улици”

От десетилетия наблюдаваме един и същ метод на
проектиране на улици: по средата имаме автомо-
билни платна, встрани места за паркиране, зеленина
и тротоари. Уличните габарити се съобразяват
единствено с броя преминаващи автомобили. Броят
на пешеходците, нуждите на търговските партери и
необходимостта от паркоместа остават на заден
план.

В редица градове се налагат нови форми на мо-
билност и уличен дизайн - т.нар. споделени улици:
улици с равна и непрекъсната тротоарна настилка,
ограничения на скоростта, ясно регламентирано
паркиране и задължително пешеходно предимство.
Това са обикновено улици с ниска интензивност на
автомобилно движение и постоянен пешеходен по-
ток. На подобни места преминаването и парки-
рането на автомобили са разрешени, но повечето
шофьори ги избягват, заради бавната скорост и
трудното шофиране. Споделената улица дава много
възможности на проектанта за допълнително озе-
леняване или поставяне на градска мебел.

Икономическа и
социална полза
Добре планираната пешеходна
среда създава пространства,
подходящи за разнообразни
обществени и търговски функции

Пример за споделена улица, снимка bgurban.com
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Предложение 5

Да обследваме и документираме
всички компоненти на пешеходната
среда

Преди да се вземат окончателни решения, касаещи
важни градски теми, трябва да се правят редица
проучвания. Трябва да се проучват качествени
показатели като: интензитет на автомобилно и
пешеходно движение, анализ на дейностите на
открито, анализ на цените на недвижимата соб-
ственост в района. В случая на “Таляна” би след-
вало да се създаде база данни колко хора живеят
на една улица, колко са паркоместата по нея, колко
от тях се ползват от живущи, как са се изменили
наемите и цените на недвижимото имущество в
годините и как влияят уличните ремонти, проме-
ните в градската мобилност и пешеходната среда.
Паралелно с това трябва да се изследват мненията
и нагласите на гражданите, които биха били за-
сегнати от планираните промени. Резултатите от
изследванията трябва да бъдат анализирани,
съхранявани и съпоставяни.

В рамките на проект Citywalk беше проведено
преброяване на преминаващите пешеходци и
автомобили по важни направления. Също така бяха
проведени пилотни срещи и дискусии с граждани,
администрация и бизнес в “Таляна”. Събраните
мнения и резултати бяха използвани при прера-
ботката на проекта за ремонт на ул. “Цар Симеон”.

Интензитет движение автомобили синьо, и пешеходци
оранжево, в рамките на 12 часа. Данни от преброяване,
проведено на 15.12.2018, в рамките на проект Citywalk.
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Площад “Мусала” в миналото е бил завършекът
на най-важната градска търговска улица “Прес-
лавска“, свързваща Варна с пристанището.
Площадът е бил средище на градски живот,
място за срещи, обмен на стоки, знания и новини.
От това време са останали отворените партерни
помещения и представителна сграда на “Гранд
хотел Лондон“. Пространството пред “Дом на
архитекта“ и честите архитектурни събития
допълват многообразния характер на площад
“Мусала”.

През изминалите десетилетия функцията на
пространството от място за обществен живот
почти изцяло се е превърнала в паркиране. Тази
тенденция от 70, 80 и 90-те е характерна за
почти всички европейски и световни градове.
Съвременните течения в градското планиране
обаче предвиждат нов живот за точно такива
исторически пространства, станали жертва на
автомобилната инвазия.

През 2017 г. сдружение “Реаниматори” и КАБ
Варна разлизират проект “Реанимирай площа-

да“, превръщайки част от пространството в
открита сцена: място за забава, театър, работил-
ници, концерти, откривания на събития, дис-
кусии, изложби и място за игра на деца. Този
пилотен проект показва, че такова пространство
е необходимо и може да бъде изпълнено с
функция и дейности

Поетапното намаляване на броя на парко-
местата и използването на площадната площ от
други функции ще възвърнат ролята на площад
“Мусала” като активно и жизнено публично
пространство, централен елемент от градския
живот.

В рамките на проект Citywalk беше проведено
преброяване на преминаващите пешеходци и
автомобили по важни направления. Също така
бяха проведени пилотни срещи и дискусии с
граждани, администрация и бизнес в “Таляна”.
Събраните мнения и резултати бяха използвани
при преработката на проекта за ремонт на ул.
“Цар Симеон”.

Предложение 6

Да направим от “Паркинг Мусала“ отново “Площад Мусала“
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Предложение 7

Да превърнем Таляна в атрактивна пешеходна връзка между
гара, парк, пристанище и исторически градски център

Стратегическото положение на “Таляна” и него-
вото богатство на историческо културно нас-
ледство дават възможност той да се превърне в
липсващата връзка между главна пешеходна
улица, централна гара, парк, море и пристанище.
Улиците “Преслав”, “Цар Симеон” и “Сан Стефа-
но” могат да осъществяват атрактивна и функ-
ционална пешеходна връзка между изброените
обекти. Ул. “Преслав” представлява естестве-
ното продължение на площад “Независимост“
към морето. Съществуващият вход с контро-
лиран достъп към пристанището в южния край на
улицата представлява красива връзка между
морски простор и градско пространство.

С бъдещото освобождаване на пристанището от
индустриални функции улицата и зоната ще имат
все по-важна функция. Същото се отнася за
пешеходната връзка между централна ЖП гара и
бул. “Княз Борис” по обновената ул. “Цар
Симеон“. Движението и габаритите на бул.
“Приморски“ трябва да бъдат преосмислени, така
че той да се превърне в приятна и безопасна
връзка между Приморски парк, ЖП гара, Приста-
нище и историческата градска тъкан.

Подход към пристанище

Подход към Бул. Княз Борис 1

Заключение

Местоположението на квартал “Таляна” в самото сърце на град Варна, неговата близост до морето и
концентрацията на недвижимо културно наследство определят неговата специфична идентичност.
Създаването на добра пешеходна среда и свързването на квартала към град, море и пристанище е ключът
към бъдещо развитие. Процесът по планиране на добра пешеходна среда е сложен и трябва да се случва
с постоянен диалог между граждани, бизнес и администрация. Нужно е хората да бъдат запознати с
икономическите и социалните ползи от качествената пешеходна среда. Създаването на информирана и
квалифицирана общност ще благоприятства правилното развитие на градските пространства.
Сдружение “Таляна” ще бъде в ролята на медиатор и генератор на идеи за създаването на качествена
съвременна градска среда.
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Добри примери от
Европа, България и света

Пример 1

Супер кварталите в Барселона

През 2013 г. в Барселона решават да се борят с
нарастващия брой автомобили. В резултат на
това затварят част от улиците за транзитно
движение и подобряват условията за пеше-
ходците и велосипедистите. Идеята е наречена
“супер-квартали” (Superblocks или Superilla),
където няколко квартала с малки улици дават
приоритет на пешеходците и оформят публични
пространства в сърцето на кръстовищата, а
около тях има по-голям квартал с автомобилно
движение.

Според плановете на града около 60% от ули-
ците с автомобилно движение трябва да се
превърнат в “citizen spaces” (пространства за

гражданите). В момента в Барселона 20% от
дневните пътувания се осъществяват от автомо-
били, които заемат 60% от уличното пространство.
С помощта на новия план властите се надяват да
върнат улиците на гражданите и да направят
Барселона по-безопасен град, в който хората да
желаят да живеят.

В пилотния квартал “Побле ноу“ дизайнът на ули-
ците е променен с помощта на бързи и евтини
решения – улични мебели и маркировка. Това се
нарича тактически урбанизъм и позволява да се
тестват нови решения и да се правят промени в
проекта преди цялостното му изпълнение.

* снимка и графични материали: https://ajuntament.barcelona.cat/

Сегашен модел

“Супер-квартали”
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**снимка и графични материали: Местна Община Любляна

Пример 2

Пешеходната трансформация на Любляна

През 2007 г. Любляна разработва ясна визия до 2025 година: да се превърне в съвършения устойчив град
с космополитен характер и модерна визия. Град за хората, оформен според индивидуалните им
потребности. За кратък период от време са приети редица стратегически документи. В резултат на този
процес през 2007 година доминираният по-рано от автомобилите център на Любляна е затворен за
всякакъв моторизиран трафик.

Днес пешеходната зона обхваща повече от 100 000 м², като площта ѝ се увеличава всяка година.
Снабдяването на магазините е между 6:00 и 10:00 ч. Хората, които живеят в центъра или пристигат с
автомобил, трябва да паркират в подземен паркинг, извън пешеходната зона, и да се придвижат пеш.
Опасенията, че подобно решение ще съсипе местния бизнес, не се сбъдват – напротив, търговията и
туризмът в историческия център процъфтяват.

През 2008-2012 година Любляна въвежда допълнителни мерки за насърчаване на немоторизирания
транспорт, за отстраняване на задръстванията и подобряване на модалния сплит между придвижването
с личен автомобил и устойчиви начини на транспорт, включително намаляване на паркингите в градския
център и ограничаване на допустимата скорост за моторизирания транспорт.

Приложения
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Пример 3

Пловдив, Капана

Квартал “Капана” в Пловдив е актуалният бъл-
гарски пример как създаването на удобна пеше-
ходна среда може да превърне една занемарена
градска част в туристическа атракция и място за
активен публичен живот.

Кварталът е с богато занаятчийско минало, за-
пазена неправилна улична мрежа с човешки
мащаб и търговски сгради с малък размер от
началото на 20 век. С увеличеното ползване на
автомобила и забавеното въвеждане на синя
зона кварталът през последните години се е
ползвал основно за паркиране, обслужващо

работещите и посетителите на централната
пешеходна и търговска улица, намираща се в
близост. Местни инициативи обръщат внима-
ние на потенциала на квартала и през 2014 г. се
ограничава паркирането, а голяма част от ули-
ците се превръщат в пешеходни. Тези инициа-
тиви отварят пространствата за нови функции и
привличат нови бизнеси, събития и посетители,
а общината привлича творци в квартала със
субсидии за наем. Успехът на “Капана” се дължи
на съвместна работа на граждани, инвеститори и
администрация.
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Пловдив, Капана
Снимка: Максим Недков/личен архив/

Приложения

Пловдив, Капана
Снимка: Максим Недков /личен архив/
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Въведение

Целта на тази глава е да покаже, какво може да
направим, за да улесним всички хора в ежед-
невното ползване на градската среда в “Таляна”.

За една хармонична градска среда от ключова
важност са решенията свързани с архитек-
турата: градският дизайн и ландшафта, доброто
състояние на сградите и техните фасади офор-
мящи силуета на улицата, качеството на
настилките по тротоарите и профила на улици-
те, изборът на характерни строителни мате-
риали. Всичко това допринася за общата визия
на града ни.

Всичко това ни кара да обърнем внимание на
проблема с нехармоничната визуална среда.
Неговото решение е общ дизайн код, определящ
в каква посока ще се движим визуално. Нека не
забравяме - първо, че дизайнът в себе си

съдържа и отношение към функцията и второ,
съществена част от проблемите на градската
среда са свързани с нейната функционалност. В
този ред на мисли, не бива да ни изненадва, че
общият дизайн код се отнася към градската
среда както от визуална, така и функционална
гледна точка.

Логично дизайнът на градската среда няма как
да не е свързан и със другите теми на градската
среда - пешеходно удобство, привличане на
бизнес и култура, вдъхване на живот в района, че
дори и с опазването на културното наследство и
автентичния дух на района. Дори напротив - той
е дълбоко свързан с тях.

Идеята за общ дизайн код е продиктувана от
желанието за живеене в хармонична градска
среда. Визуалното замърсяване с табели в
различни форми, големина и цвят, правят въз-
приятието на околните сгради трудно, дори
невъзможно в някои случаи.

Градският дизайн е определящ за местата, движението и преживяването ни. За голяма част от
преживяването са отговорни визуалните елементи от градската среда. Но все пак без удобството
при движение и без клъстери от живи места, осигуряващи ни почивка и наслада, трудно можем да
се насладим на визуалните елементи. Едно макар и абстрактно, но определящо за качеството на
постигнатите резултати усещането за безвремие.
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За да се подобри градската среда, много би
спомогнала, общата визия на средствата за
информация и ориентация. Това са табелите с
номерата и имената на улиците, обособяването
на конкретни улични джобове за контейнерите,
така че да не се местят и да пречат. Доброто
улично осветление. Поддръжката в добро
състоянието на зелените площи. За всичко това
трябва да се ангажират гражданите, бизнесът и
администрациите, като система на взаимо-
действие. Активните оранизации, граждани,
Сдружение “Таляна” се стараят да помогнат за
развитието на градската среда на експертно
ниво. Също така се стараем и да търсим не-
прекъснато обратна връзка със гражданите в
района, за това в каквъв град искат те да
живеят. За да живеем всички заедно с удоб-
ствата и комфорта на една естетически издрър-
жана и добре работеща градска среда. Има
достъпни средства за постигане на тази цел
навсякъде около нас.

Въведение

Повдигането на пешеходните пътеки в кръсто-
вищата по улица “Цар Симеон”, е успешен
пример за това, как може да се стимулират
пешеходците за сметка на колите, които трябва
да намалят, за да прекосят пешеходната пътека.
Един възрастен човек изпитва често трудност да
се качи на висок тротоар. Това може лесно да се
вземе в предвид и да се проектират и изпъл-
няват тротоарите на ниво по-близо до висо-
чината на улицата. Следващата стъпка за това
са споделените улици, на едно ниво, с настилка
стимулираща пешеходното движение и другите
форми на устойчива градска мобилност –
колелета, тротинетки и други. Рампи отгова-
рящи на регламента на достъпна среда за хора
със затруднено придвижване. Тези малки, на
пръв поглед неща, ще допринесат за повиша-
ването на комфорта от живеенето в града ни.

Намесите в градското пространство трябва да действат добре в повече от една посока.
Ключовите думи в графиката са места, движение и преживяване. По-важна е обаче връзката
между тях и това как всяка една намеса трябва да бъде планирана, отразявайки всички важни
аспекти. Същото важи и когато за група от намеси трябва да се намери синхрона между отделните
намеси, за да се постигне цялостен ефект.
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Снимка Явор Панев

Градовете с добър дизайн на градската среда
обръщат внимание на това как изглежда и
работи всеки един детайл. Елементите против
паркиране - колчетата например са толкова
много в града ни. Те са част от градската среда
и създават характер на мястото. Разбира се като
дългосрочна цел и следствие от политиките за
стимулиране на пешеходен, велосипеден и
градски транспорт би следвало някога чисто
функционалната потребност от тях да изчезне.
Дотогава граждани и институции са длъжни да
мислят за колчетата, като за част от градската
среда. Което разбира се ги прави и едно поле за
изява на нестандартно мислещи артисти.

Тези и други примери ще разгледаме в редовете
по-надолу. За да живеем всички заедно в един
чист, удобен и подреден град изпълнен с повече
пешеходци по улиците и по-малко автомобили,
даващ възможност за развитието на всякакви
форми на устойчива градска мобилност за смет-
ка на и по-малък брой автомобили в центровете
на градовете ни. Градовете са за хората. За да
се усеща градът за хората и неговия човешкия
мащаб, ще е добре да се стимулира движението
на хората повече. А за да стане това е необхо-
димо да имаме такава градска среда, която да те
приканя да се движиш активно в безопасна,
комфортна и интересна среда. Градът е жив,
колкото живи са неговите хора. В постоянно
развитие са и плановете за подобряване на
градската среда, включваща всичките й състав-
ни елементи, като: велоалеи,тротоари, пейки,
кошчета, паркинг елементи, улични табели, лам-
пи и други. Цялостното състояние на околните
фасади.
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АНАЛИЗНА
ТЕКУЩОТОСЪСТОЯНИE

Сполучливи и несполучливи примери в района

Градската среда в района на Таляна се развива
в последните няколко години. Общото състояние
на улиците Преслав и цар Симеон е добро.
Обръщаме внимание на тези две улици, тъй като
те са: 1) гранични за Таляна 2) важни са от
гледна точка на градското планиране - двете
улици станаха част от големия пешеходен ринг в
центъра на града, който продължава да се
разширява в посока “Морска гара” 3) двете улица
са важни от историческа и архитектурна гледна
точка (особено ул. Преслав с ансамбъла от
сгради паметници на културата).

Улица Цар Симеон е след ремонт, който пре-
върна улицата в отделните и части в пешеходна
или смесена. Там където пешеходните части са
пресечени от улици с разрешено движение на
автомобили, пешеходната част е издигната на
по-високо ниво, самата тя е павирана и в
комбинация с пътните знаци се осигурява едно
по-безопасно и комфортно преминаване.
Поставянето на пейки в пешеходната и част, в
южния край на улицата срещу ЖП Гара би
допринесло за социалната динамика по вече
гостоприемната за пешеходци улица.

Би било добре да се обърне повече внимание за
детайлите покрай английските дворове по улица
Преслав. Тротоарът по улица Преслав до и от
страната на католическата църква е недоста-
тъчно широк. Съществува възможност за
разширение за сметка на паркоместата и
евентуално успоредно паркиране. Препо-
ръчително е да се търси по-добър дизайн за
анти-паркинг елементите. Сега се оранжеви и

крещящи PVC колчета, без отношение към
контекст. Предложение - конкурс за дизайна им
съобразен с множеството изисквания, вклю-
чително и това да са гъвкави за да преминава
пожарен автомобил през тях лесно, както и да не
пречат на колите и да причиняват трайни
повреди по тях.

Състоянието на улица Охрид, като улица с
уякчена настилка за преминавана на само
живущите в района й автомобили. Състояние -
средно. Необходима е намеса и ремонт.

Състояние на улица Дръзки - състояние средно.
Възможност за ремонт на пясъчната възглав-
ница по каменната настилка. Относително лесен
и бърз ремонт.

Улица Панагюрище, улица Габрово, улица София
- лошо състояние на тротоарните плочки.
Препоръка за ремонт на тези улици.

Улица Цариброд - добро състояние на уличната
настилка. Частичен ремонт на настилката.
Препоръка по изработване на остров на пе-
тоъгълното кръстовище на БНБ. Възможност за
намаляване на асфалта за сметка направата на
малък площад. Цялостно предложение за
изработването на по-ниски тротоари спрямо
котата на улицата. Причината е по-достъпна
среда за хора с труднодостъпност, като въз-
растни хора например. Препоръка за приори-
тизиране на пешеходния трафик и създаване на
удобства за него.

Анализ на текущото състояние
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Резултатът е незачитане на цялостния облик на
сградата и района. Редица изследвания до-
казват, че това е непродуктивно и неприятно
както за гражданите минувачи, така и за самият
бизнес - подобно “пресоляване на манджата” с
крещящи и многобройни реклами, “биещи” се за
вниманието на минувачите, всъщност са по-
неефективни от рекламите в стегнат вид, съоб-
разяващи се с изработен предварително дизайн
код, атмосферата на района и градската среда.
В квартала има и редица негативни примери
като рекламата на стоки, предназначени за лица
над 18 години в например популярните секс
шопове, които при липса на всякаква диск-
ретност, рекламират своя асортимент и пози-
ционират съдържание, неподходящо за подрас-
тващи деца, като разголени жени в оскъдно
бельо на стикерите на прозорците си. Подобно
решение е неприемливо и негостоприемно за
майките с деца или тийнейджърите посещаващи
квартала. Разбира се, живеем в 21 век и подобни
магазини имат своите почитатели и клиентела,
но екипът ни е повече от убеден, че решение има
и то е в мярката показност, която използват в
своите реклами собствениците на тези бизнеси.
Това отново е в пряка зависимост от приемането
на наредба за дизайн кода за големината и
процента от фасадата, който може да бъде зает
от реклами. Обособяването на улици/участъци
от улици за определен тип учреждения, също не
е лишено от смисъл като решение.

Анализ на прекомерното
използване на табели по фасадите
на сградите

Проблем в настоящия пример е шареното и
разнообразно решение на рекламни и указателни
табели, което може да се определи като не-
приемливо без отношение към цялата сграда, а
само за партерният етаж. Предложение е да се
въведе дизайн код за табелките с идеята за
определени цветове и форми, които да създават
хармоничен образ, както на сградата, културна
ценност, така и на силуета по продължението на
цялата улица ‘’Преслав’’.

Недвижима културна ценност, превърната в ма-
газин за хранителни стоки, без отношение към
първоначалната функция и фасадата на сгра-
дата. Негативната оценка към подобни примери
е продиктувана от няколко неща:

1. Прекомерното затрупване с рекламни
материали

2. Цветовата дисхармония както между
отделните табели, така и между табелите и
сградата

3. Използването дори на прозорците, с цел
увеличаване на рекламната площ.

Сградата на Блъсков ул. Преслав и ул. Панагюрище.
Снимка Явор Панев.
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Снимка Мартен Демирев

Снимка Мартен Демирев

Неприемливо решение на ъгъла между улиците Одесос и Свети Климент, на границата на “Таляна”.
Други подобни примери има твърде много.
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Снимки в Таляна

ул. Преслав. Снимки Явор Панев.

Снимки в Таляна 2017-та година, непосредствено след нововъведенията по улица Преслав с цел
въвеждане на пешеходно удобство, велосипедни алеи и уреждане на паркирането в разчертани за целта
места (по-късно бе въведена и Синя зона и по-строг контрол на паркирането - на последната снимка
можем да видим защо - автомобилите паркираха върху тротоарите по забранен начин, пречейки на
пешеходците).
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ТАЛЯНА
2017г.

ул. Преслав. Снимки Явор Панев.
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Снимки: Явор Панев 2017г.

ТАЛЯНА
2017г.
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ул. “Цар Симеон”, 2019 г. - Широка пешеходна зона с нови павета, позволяваща организирането на артистични
мероприятия. Реновираните фасади на сградите допринасят за приятната градска среда.
На снимката: Фотоизложба “Таляна”.

ТАЛЯНА
2019г.
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Разширяване на
пешеходната зона
улица Цар Симеон
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Определяне на
заинтересованите страни

Заинтересовани страни

Заинтересовани страни
ще бъдатжители и гости
на град Варна. Специално
внимание трябва да се
обърне на бизнеса в
района, собствениците на
сгради и администрация.

Бразилското кафе „Samba” на ул. Дръзки
Снимка: Мария Иванова

Заинтересовани страни са жителите и гостите на град Варна. Специално внимание трябва да се обърне
на бизнеса в района, собствениците на сгради и администрацията.

Що се отнася до градската среда - елементите от градското обзавеждане и състоянието на настилките,
то тук почти винаги дейността е в компетентността на Общината и институциите или в най-либералният
случай е на разрешителен режим. Това означава, че активните граждани трябва да бъдат подготвени по
въпросите от административно и законово естество и да са в активен диалог с институциите. Те от своя
страна, за да извършват качествени промени, трябва също да търсят диалога с обратна посока - обърната
към гражданите, бизнеса, експертите и творците готови да споделят своите проблеми и идеи.

Надяваме се да се подобряват настилките и тротоарите и на останалите улици в Таляна. Ето защо търсим
формата да за включване на местния бизнес при ремонт на определена сграда в района. Възможността
за ремонт и прилежащата й територия при облекчени условия за съгласуване на проекта. Правото на
частни лица да допринасят за поставянето на стандартизирани стоянки за велосипеди например или за
задължение при ремонт за поставянето на табели, паркинг елементи отговарящи на общата визия на
района. Да има възможност да се включи и частния интерес в идеята за общ дизайн код.
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Потенциал

Наличието на множество исторически сгради в района на Таляна. Характерните криви, къси улици
в района. Вложените естествените строителните материали през годините в сградите и улиците.
Материали, като мазилки и каменни настилки. Всичко това е богатство и потенциал за развитие
на Таляна.

Правилното експониране на наличните павета по улиците и възможността за изграждането
на улиците с настилка от каменни павета би създало единен образ за Таляна. Под асфалта на
всички улици се крие настилка от автентични стари павета. Там където е възможно с
минимални усилия и разходи паветата да се експонират се препоръчва да се направи. Добър
пример е историческият център на гр. Пловдив. В останалите, където павето е невъзможно да
бъде възстановено, то по подобие на ул. Цар Симеон е подходяща настилка от нови каменни
павета.

Това е било характерната настилка по улиците в района, в годините назад. Изграждането на
Таляна около идеята успокоена зона 30 км в час би могла да стане с различни видове настилки
спомагащи за намаляването на скоростта на колите. Използването на павета би стимулирало
идеята “град за хора”, тъй като паветата намаляват по естествен път скоростта. Асоциацията,
която веднага извикваме - град изпълнен с хора по улиците. Стимулира се повече пешеходен
поток. Жив град, пълен с живеещи и работещи хора в района. Забавляващи се в ресторанти и
барове наоколо.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ
ЦЕЛИИНАСОКИ

Стратегически цели и насоки

Цели и насоки
1. Създаване на планова основа

1.1. Изготвяне на база данни за всички „горещи точки“ в Таляна – места, подходящи/нуждаещи
се от намеса.

1.2. Изготвяне на списък с всички елементи на градската среда, подлежащи на пълна или
частична стандартизация

1.3. Изготвяне на единна концепция за дизайна и функционалността на градската среда в
“Таляна”

1.4. Изготвяне на предложение за нормативна база и комуникирането и с местната власт, с цел
успешно приемане и прилагане. Правила, касаещи ангажименти и отговорности на:

А. Публичните институции

А.1. Разработване на схеми за местоположенията на търговските площи на открито.
А.2. Настилки, съобразени с функциите на определените зони
А.3. Добро улично осветление
А.4. Задаване на подробни ограничаващи правила за големина и вид на съоръженията,

които могат да бъдат добавяни в средата
А.5. Контрол върху определените правила

Б. Бизнесите в района

Б.1. Места за сядане, външни витрини, цветарници и т.н. съгласно одобрени схеми и препоръчани
материали и цветове

Б.2. Слънцезащитни устройства, съобразени с историческия облик
Б.3. Рекламните табели и надписи – само определени видове, до определени максимални

размери от площта на витрината и ненарушаващи фасадите.

1.5. Изготвяне на план за действие (краткосрочен и дългосрочен)



114

ГЛАВА III Градски дизайн

Стратегически насоки за развитие на Таляна

|ФОНДАЦИЯ ИНОВАТОР|

2. Създаване на механизми за подпомагане /финансиране/стимулиране на бизнеса при процеса по
естетизация, налагане на единна концепция за външния вид на Таляна

3. Подобряване на взаимоотношенията и обмена на информация между отделните
заинтересовани страни

4. Работа по ключови идеи:

4.1. Изработване на единни стандарти/дизайн код за градската среда;

4.2. Осигуряване на елементи на градското обзавеждане и средства за информация и
ориентация;

4.3. Приложение на единните стандарти за регулация на рекламните дейности и елементи;

4.4. Осигуряване на постоянни и временни монументално-декоративни елементи;

4.5. Приоритетно развитие на зоната около площад “Мусала” /площад пред дома на архитекта/
като градска лаборатория на открито - живо и пулсиращо сърце, вход, привличащ
посетители към таляна

4.6. Регламентиране на използването на търговските площи на открито и рекламните
съоръжения в зоната

4.7. Обособяване на зони за почивка, младежки пространства, места за игра с характерен за
таляна дизайн

Търсен краен резултат

Успешно и качествено подобряване на облика и
удобството на градската среда в „Таляна“.
Налагането на правилен подход при оформянето на
останалата част от градския център.
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На горната схема може да видите конкретни предложения по
оста места-движение-преживяване.

Чудесно е, че сега се изработва визията на
"Таляна" - догодина ще трябва борба да стане част
от обхвата на новия Общински план за развитие на
Варна за 2021-2027 - това ще е най-добрата
предпоставка за развитие на "талянските" идеи.”
“

Урбанист Здравко Петров
Споделена гледна точка и от архитект Белин Моллов

Форум Таляна 2019
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Развиване на местен характерен символ. Характерният символ помага за формирането на
силна локална идентичност. Прави въпросите с брандирането и разпознаваемостта на квартала
една идея по-лесни. Такъв символ може да се ползва по-късно за рекламни материали на
събития, от местните бизнеси и други. Като например Сърцето на Таляна - по проект “Get involved
fall in love with Varna” или пък мрежата на Таляна. Примерна локация за позициониране на
физически символ - около хостел “‘Мусала” или площад пред Дома на архитекта.

Използване на исторически характерни настилки за района - каменни павета там където е
възможно тяхното разкриване и реконструиране. За да се запази характерния облик на квартала
препоръчваме да се запази специфичната му настилка, която по естествен начин ограничава и
скоростта на автомобилите. Бихме искали да извадим и екологичните качества, устойчивостта
на вложените материали.

Въвеждане на типови елементи от градското обзавеждане, които да бъдат еднакви при
всеки следващ ремонт или реализация на инвестиционно намерение в района.Организиране
на публичен конкурс за дизайн на тези градски елементи, с цел постигане на ефект от обща
визия и атмосфера.

Забележка: Възможно е за даден елемент от градското обзавеждане да има повече от 1 типов
елемент, като част от дизайнерско решение. Например заради заигравка с историята да се
наложат 5 вида пейки или 5 различни цвята пейки(символизиращи различните исторически
етнически махали на Варна), като всеки вид/цвят да символизира нещо различно. Важното е
обаче, когато след конкурс се избере, че за този елемент ще се използват тези 5 вида пейки на
5 различни места в Таляна, всяко символизиращо нещо, да се използват само те и да не се
въвеждат други, неотговарящи на контекста и на цялостната идея елементи.

Кои са елементите на градската среда имащи нужда от преобразяване?: а) улични: настилки,
лампи, шахти, колчета, пейки, саксии; б) по сгради: табели, сенници, витрини, саксии, навеси и
други. При изготвяне на задание за цялостна визия е добре да се заложи и градски брандинг
- въвеждане на различим елемент, с който посетителите на района да го асоциират и който да
бъде вплетен в тези елементи. Стимулирането на неговото използване е от ключово значение.

Пример: По улица “Цар Симеон” имаме пример за интегриране на реклами, брандиране на
навеси, мебел, разположени върху улицата. Ресторантите Златна Варна и Стария Чинар.
Дизайнът на посочените елементи е в унисон с цялостната градска среда и атмосфера, като няма
прекаляване с рекламните пана. Вложените материали в табелите са съобразени с архи-
тектурата на фасадите на сградите.

Една голяма част от елементите все пак са предмет на индивидуализиране от частните лица,
които ги поръчват/изготвят. Например такива са рекламните табели на съответните бизнеси. За
тях могат да се поставят определени рамки, които да забраняват и ограничават определени
решения, както и да се дадат препоръки за действие в тези рамки. Все пак ограничаващо
свободната воля е да не се даде право на индивидуализация или прекалено тесни рамки. Едно
креативно място трябва да бъде свободно и подходящо поле за изява на творчески настроените
хора. Процесът обаче трябва да става уважавайки цялостния контекст.

1

2

3

4

Можем да очертаем една главна цел, притежаваща няколко характеристики. Целта е да подобрим
дизайна на градската среда, като я превърнем в хармонична, удобна, функционална, но най-важното
със свои собствени характер и атмосфера. Няколко насоки на разсъждение:
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Предложения към
заинтересовани страни

Пловдивският капан е наричан така от около XV век, и от тогава също е средище на
занаятите. Варненския квартал „Таляна“ – не е бил никога наричан така, това е част от
старата турска махала, граничеща с гръцката, арменската и други. Не подменяйте тази
история с копиране на Капана, изкарайте на преден план историята на квартала.
Подхождайте внимателно с границите на района и не ги разгръщайте на случаен принцип.
Не подменяйте историята и културната памет на квартала с този на Капана. Съчетайте
най-доброто, като направите нещо ново. ”

“

- Катрин Ефтимова

Предложение 1

Изработване на единни стандарти/дизайн код за градската среда

Това е първото предложение, което трябва да отразява общата визия за "Таляна" в две направления:

A. Водещата тема за развитие на "Таляна" е намиране на баланса, между връщане към историята,
включително подчертаване на стила сецесион, който преобладава, и arts & crafts области и събития,
които да подсилят усещането, за креативен квартал със съвременен прочит на старите занаяти на едно
място.

B. Като допълнение, към тази водеща насока, градският дизайн ще се съобрази с космополитният
характер на подобно пространство и с функциите на сградите(исторически и текущи). Пример за
успешната реализация, на едно подобно пространство е бразилското кафене, което същевременно
съобразява функционално-пространствената структура на квартала. Това ще повлияе най-вече на
разполагането на градските мебели за отдих - пейки, беседки, чешмички и др. Като резултат от
изпълнението на предложението ще следва кратък документ с "правила и нормативи" за 4 теми/4
последващи мерки:

B.1. Видове, дизайн и схема за разполагане на преместваеми обекти като беседки, пейки, кошчета и др.;
B.2. Изисквания към средствата за информация и ориентация като указателни табели; карти;
историческа информация за улици и сгради;
B.3. Изисквания към рекламните съоръжения, вкл. размери, оформление, дизайн;
B.4. Изисквания към монументално-декоративните елементи;

Това предложение следва да бъде съобразено с целия исторически център на Варна - "Таляна" да не е
ограничена зона, а фокусът, от който тръгват добри практики за целия град. Това е особено подходящо
по темите за дизайн кода на града, но много зависи от това как е дефинирана темата за развитие на
"Таляна". С други думи чрез публичен конкурс или по друг подходящ начин да се изберат тези
стилове и изисквания към дизайна, с които да се постигнат определена атмосфера и цялостен ефект
- трябва да се пристъпи към дефиниране на обща визия и концепция за района. Настоящият документ
няма претенции да дефинира нито дизайн кода, нито каква ще е концепцията и търсената атмосфера на
квартала, както и какво да залегне в необходимата наредба за дизайн кода.
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Изработване на единни стандарти / дизайн код
за градската среда
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Изработване на единни стандарти / дизайн код
за градската среда

Предложения
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Изработване на единни стандарти / дизайн код
за градската среда
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Изработване на единни стандарти / дизайн код
за градската среда

Предложения
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Предложение 2

Осигуряване на елементи на градското обзавеждане и средства за
информация и ориентация

Тази мярка включва физическото изпълнение на база на стандартите от предложение 1.

Предложение 3

Приложение на единните стандарти за регулация на рекламните дейности и
елементи

Примери за привеждането на рекламата спрямо хипотетичен унифициран дизайн код. Освен регулациите
е възможно да се мисли и за начин на стимулиране на собствениците и бизнесите.
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Предложение 4

Осигуряване на постоянни и временни монументално-декоративни
елементи

Осигуряването на постоянни и временни монументално-декоративни елементи, както и указателни знаци
е в голяма зависимост от общата тема за развитие на "Таляна" и дефиниране на общия стил, дизайн код
и идея за цялостна визия и концепция в квартала, за което стана въпрос и по-горе.

Предложения
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Разнородни табели
с името и номера на улицата
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Снимки във вашия
район и гранични зони

Снимки: Катрин Ефтимова

Предложение 5

Приоритетно развитие на зоната около площад “Мусала”/площад пред дома
на архитекта като градска лаборатория на открито - живо и пулсиращо
сърце, вход, привличащ посетители към таляна

Съсредоточаване на усилията и събитията в зона, с доказан потенциал за превръщане в средище за
творчески изяви и събития след реализиране на временната сцена “Кофража”, дело на екип
“Ре-аниматори”.

Днес основно място в пространството заема занемарена градина без озеленяване. Наличието на активни
обществени обекти като Дом на архитекта и Социалната чайна, действащите заведения и магазинчета
наоколо, условията на добре засенчено и прохладно място, близостта до една от най-активните
пешеходни улици, са предпоставки, които благоприятстват превръщането на площад “Мусала” в живо и
пулсиращо място, оживяване от различни събития - изложби, концерти, артистични инсталации,
творчески работилници на открито, тематични изложения и малки базари и други.

Предложения
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2019г. Площад “Мусала” - с част от участниците във Форум Таляна 2019
Снимка: Арх. Александра Бабунска /личен архив/

2017 г. пл. “Мусала” с някои от реализираните по времето на Варна - ЕМС 2017 проекти - сцена “Кофража” на екип “Ре-аниматори”, get
involved, fall in love with varna с автор Арх. Александра Бабунска и join the dots на creative rainmakers.
Снимка: Арх. Александра Бабунска /личен архив/
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5A. В краткосрочен план:

● Възстановяване на сцена “Кофража” или
създаване на сходен проект

● Подвижни модули за мултифункционално
ползване - сядане, събиране и работа около
маса, провеждане на малки изложения, обсъж-
дания, концерти, игра и почивка.

● Постоянни изложбени площи, които да бъдат
домакин на периодично подменяни изложби и
арт инсталации/по примера на заложената в
проекта на Фондация Иноватор и Общинска
Фондация Пловдив 2019 “От А до Я - креатив-
ните квартали на България”.

● Паркинг елементи, които временно да огра-
ничават паркирането на автомобили при про-
веждане на събития с повече хора като вре-
менна мярка за намаляване на автомобилното
присъствие в зоната .

● Места за сядане около водната площ и пре-
местваем подиум, който да бъде място за игра в
сезона, когато водата не се използва.

5B. В дългосрочен план:

● Цялостна реконструкция с по-драстично нама-
ляване на автомобилното присъствие

2017г. пл. “Мусала” с реализирани по времето на Варна - ЕМС 2017 проекти - сцена “Кофража” на екип “Ре-аниматори” - детска
архитектурна работилница за 1 юни.
Снимка: Арх. Александра Бабунска /личен архив/

Предложения
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2017г. пл. “Мусала” с реализирани по времето на Варна - ЕМС 2017 проекти - сцена “Кофража” на екип “Ре-аниматори” - детска
архитектурна работилница за 1 юни.
Снимка: Арх. Александра Бабунска /личен архив/
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На схемата са описани подходящи места за изложби,
артистични намеси. Посочените места са в Северната
част на Таляна, като се намират до точките през които
пешеходният трафик минава, за да влезе в района.

На схемата са описани подходящите места за
развитие на заведения, търговия на открито и
други дейности. Това не изключва и възмож-
ността за организиране на събития там.

Предложения
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На схемата са описани подходящите места за раз-
витие на релакс зони, младежки пространства, места
за игри и други дейности. Това не изключва и въз-
можността за организиране на събития там.

Предложение 6

Регламентиране на използването на търговските площи на открито и
рекламните съоръжения в зоната

Една от възможните посоки за вдъхване на нов
живот на пространство, наситено със зане-
мареното историческо и архитектурно нас-
ледство, е изпълването с търговски функции на
пустеещите партерни етажи в сградите и
изнасянето на повече оживени дейности на
открито около тях.

Осъществяването на търговска дейност (неза-
висимо дали говорим за магазини, кафенета,
ресторанти, споделени работни места, хостели и
др.) е свързана със създаване на собствен облик
на обекта чрез рекламни съоръжения, оформяне
на витрините, поставяне на слънцезащитни
съоръжения, изнасяне на част от дейностите в
откритото пространство - маси, столове, сте-
лажи със стока, витрини, цветарници, табели и
т.н.

От една страна съществуването на всички тези
дейности е част от оживяването на мястото, от

друга - създава рискове за увеличаване на
визуалното замърсяване и вместо да допринесе,
да наруши още повече облика му.

Балансът между публичното и частното е важен
аспект от създаването на единен привлекателен
облик на мястото. Затова правилата по отно-
шение на това кое е допустимо и кое не в есте-
тическото оформление е ключово за постигане
на максимално добри резултати едновременно за
бизнеса и за развитието на локацията като цяло.

Регламентите да не бъдат с силно огранича-
ващ характер, а напротив със стимулиращ
развитието на дейности на открито в зоната.
Важно е обаче да насочват в правилна посока
бизнеса и да са съобразени с усилията за “град
за хората”.
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Регламентиране на използването
на търговските площи на
открито и рекламните
съоръжения в зоната

Възможни локации за приоритетно развитие на търговски
площи на открито в няколко етапа

Схематично представяне на правилата за регламенти-
ране на търговските площи и рекламните съоръжения

На схемата: предложение за план и етапи на действие по налагане на регламенти за търговските площи и
рекламните съоръжения

Предложения
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Предложение 7

Обособяване на зони за почивка, младежки пространства, места за игра с
характерен за Таляна дизайн

Елементите на градското обзавеждане като
пейки, кошчета, осветителни тела, разделители
на пътното платно, съоръжения за игра и т.н.
могат да бъдат използвани за създаване на
усещането на посетителя, че е попаднал в зона,
различна от останалата част на града.

Наличието на богато културно наследство е
фактор, който трябва да бъде взет предвид, но
създаването просто на приятна среда, пресъз-
даваща отминала епоха, не е достатъчно за
превръщането на “Таляна” в разпознаваемо,
атрактивно, артистично и съживено за нов
живот място.

Натрупаният опит от реализацията на проектите
за мястото досега, както и от моделите, прило-
жени за тяхното създаване, е добре да бъде
доразвит и надграден. Успешните практики от
творческите хакатони по време на Варна ЕМС
2017, на архитектурните пленери и съвместната
работа на широк кръг от експерти и творци по
теми, свързани със зоната, могат да послужат за
опит при създаването на поредица от нови
творчески предизвикателства, канещи признати
световни имена, млади творци, експерти с опит,
ентусиазирани граждани да се включат не само
в генерирането на идеите, но и в създаването и
реализацията на решения за средата.

Превръщането на “Таляна” в “сцена за изява”,
осигуряването на необходимите ресурси за ка-
чествени материали и дизайн, би допринесло
както за преобразяването на средата, така и за
изграждането и развитието на ангажирана про-
фесионална общност, вдъхваща новия живот на
мястото.

Представените на следващата страница декори
от 1 до 5 пресъздават няколко възможни визии
за развитие на мястото, както и сценарии как
биват създавани.

Факторите за реализирането на всяка една от
тях са сложни и са в зависимост от фактори като
осигуряване на финансови ресурси, провеждане
на административни процедури, интерес, ини-
циативност, талант, знания и умения на експер-
ти, сложни обществени нагласи, визионерски
поглед на взимащите решения и т.н.

Сами по себе си те не са еднозначни и тяхното
тълкуване е субективно, но въпреки това могат
да послужат при определяне на желания ход и
посока, при синхронизирането на дейностите,
имащи отношение към преобразяването на
градската среда в Таляна.

ТАЛЯНА - СЦЕНА ЗА ИЗЯВА

Пояснение към схема 1 “Декори”

Различни “декори” за развитие по темата с градските
елементи. Нашето предложение е да се работи в декор 4
и декор 5. Подредбата обаче не е по степенуване. Доста
често декор 2 е за предпочитане пред декор 3 например.

Пояснение към схема 2 “Сценарии”

Различни “сценарии” за развитие по темата с градските
елементи. Както и по-горе нашето предложение е да се
работи в сценарий 4 и сценарий 5. Подредбата обаче не

е по степенуване. Доста често сценарий 2 е за
предпочитане пред сценарий 3 например.
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ДЕКОР 1 / Разруха

Елементите на градската среда (пейки, кошчета,
контейнери, лампи, табели, колчета, ограждения,
съоръжения за игра и т.н.) са изпочупени, износе-
ни, неработещи, остарели. Създават усещане за
разруха, тъга, гняв.

ДЕКОР 2 / Безличие

Подменени градски елементи, но с ниски есте-
тически качества, здравина и фукнционалност. Не
създават положителни усещания.

ДЕКОР 3 / Безсилие

Направен е опит за създаване на “артистична”
среда, но чрез буквално несполучливо копиране на
решения от друг контекст, с ниска художествена
стойност и недобра фукнционалност и качество.
Получава се “обратен ефект” - вместо да допри-
несат за атмосферата, намесите са в разрез и с
историческия, и с иновативния дух на мястото.

ДЕКОР 4 / Романтизъм

Деликатни намеси, качествени материали, преци-
зен детайл. Елементите на градската среда са
подменени със стандартни, но висококачествени
материали, подобяващи цялостното усещане в
средата, създаващи атмосфера в унисон с роман-
тичния дух на запазената историческа архитек-
тура.

ДЕКОР 5 / Вдъхновение

Елементите сами по себе си са произведения на
градското изкуство. Създадени от творци специал-
но за мястото със смисъл и послание. Високо-
качествени, с функция, тествана и създадена, за
да накара посетителите да изживеят специално и
запомнящо се усещане. Допълват историческия
дух на мястото с търсен контраст - символ на ино-
вативността и новия живот в мястото.

Сценарий 1 / Разруха

Община: Не предприема мерки
Творци: Не участват
Посетители: Не участват или са провокирани да
доразрушават

Сценарий 2 / Безличие

Община: Влага средства за частично обновяване
с “евтини”, нискокачествени и нефукнционални
елементи.
Творци: Не участват
Посетители: Преминават транзитно без специално
отношение към мястото

Сценарий 3 / Безсилие

Община: Дава възможност за творчески изяви
без контрол върху крайния резултат, с минимални
инвестиции и лоша организация.
Творци: Опитват се да копират отделни шарени,
забавни решения, несъобразени с контекста и
лишени от послание
Посетители: Противопоставяне на мнения,
конфликти

Сценарий 4 / Романтизъм

Община: Задава високи стандарти и определя, и
създава единен облик със съобразяване с
историческия дух. Прави големи инвестиции за
стандартни, но качествени материали.
Творци: Не участват
Посетители: Радват се на приятна атмосфера на
богато с история място, привлечени са да
прекарват повече време тук.

Сценарий 5 / Вдъхновение

Община: Инвестива в организирането на
творчески предизвикателства за създаване на
елементите от градската среда с менторство и
обсъждане на крайните резултати и финансиране
на реализациите.
Творци: Създават впечатляващи авторски
репения, съобразени с конкретния контекст,
колаборират си, създават общност.
Посетители: Стават активни участници в процеса,
решенията се разработват спрямо техните нужди
и с тяхно участие. Идват специално на това място
и от други градове и държави.

Схема 1 “Декори”

Схема 2 “Сценарии”

Предложения
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Фокус върху ползвателите, посещаващи таляна заради нейния артистичен
дух и специфична атмосфера - историческо място, в което иновативността
и креативността са норма

Мерки - Законовите изменения и реално изпълними строително монтажни дейности са характеризирани,
като твърди мерки в тази глава. Като меки мерки се визират намесите в градската среда, без трайно
извършени строително монтажни работи.

Пример - “Супер кварталите” в Барселона, където се затварят за автомобили улици, но тротоарите и
асфалта остават, докато местна общност и администрация решат заедно какво точно да правят с
територията освободена от колите. Това е пример за успешно взаимодействието между участниците в
процеса по трансформирането на градската среда.

“Идея Варна - Да излезем от Дупката” е друг подобен опит за взаимодействие с експерти и граждани,
бизнес и администрация. На ниво предпроектно проучване. Събирайки идеите за това място в центъра
на Варна останало дупка 33 години и ползвано като паркинг. Събраните идеи ще бъдат обобщение и ще
послужат за основа изработването на задание за международен архитектурен конкурс за територията на
Дупката.
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Конкретни решения, приложими
в контекста на град Варна

Приложения

Добри примери от
Европа, България и света

Приложения

Снимки: Калина Калчева

Успешни примери от България:
Капана, Пловдив 2019

Пример за успешно реанимиран квартал в
България е “Капана“ в Пловдив. Градската
среда в този район на Пловдив е обновена.
Фасадите са в добро състояние. За характера на
мястото голяма роля имат и уличните графити.
Градовете, които имат повече улично изкуство
под формата на смислени графити с послание
и/или естетическа стойност, обикновено сe
възприемат като културни и художествени
центрове от младите поколения. Добрият подбор
на стената, техниката на изобразяване, качес-
твената изработка, както и посланието са клю-
чови.
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Снимка: share street Copenhagen - Martin Hristov. Хомогенни
настилки от павета. Добър пример. 3 метра са само за коли от
18м общ профил на улицата. Другата част е за пешеходци и
велосипедисти.

Източник на снимката : ArchDaily

Източник на снимките: www.rocker-lange.com

Източник на снимките: ArchDaily

Източник на снимката : Indesinglive

Тъй като кварталите се променят и развиват,
интензивността на използването на улицата
може също да се промени. Тротоарите могат да
бъдат разширени с помощта на временни
материали като чакъл, облекчаване на зад-
ръстванията на пешеходците преди пълната
реконструкция.

Физическите особености на общественото прос-
транство влияят върху степента и характера на
дейностите на открито и се определят като
ефективни дизайнерски елементи във външните
пространства, за да се насърчи социалното
взаимодействие. Там, където се създава по-
добра физическа рамка, хората могат да бъдат
привлечени да стоят на открито и да участват в
разговори.

Успешен световен пример: Rocker-Lange
Architects, бяха удостоени с почетно отличие в
международния конкурс за дизайн за нов
дизайн на пейка за квартал Kowloon East в
Хонконг. Състезанието се проведе във връзка
с 13-тото Международно изложение за архи-
тектура на Венецианското биенале, изло-
жение за реакции в Хонконг.

Подобряване на уличните настилки. Линията, е свързана с дви-
жението или посоката на погледа. Концепцията и създаването на
линията зависи от целта на дизайна и съществуващите модели. В
цялостния пейзаж линията се определя от подреждането на
настилките и начина, по който тези настилки се подбират или
съчетаят заедно.

Предложените за район на “Таляна’’ настилки
трябва да са съобразени с общата идея за визия
на района, съществуващото положение и изис-
кването за осигуряване на достъпна среда,
включително за хора с увреждания.
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Източник на снимките: Iris Popescu AMAis, Румъния

Приложения

Представено решение, за настилка създадена
специално за незрящи

Да се включат, в градската среда рампи, които
да са съобразени с нуждите, на хората с дви-
гателни затруднения, без дизайнът да изпъква,
а вместо това да се слива със средата. Предло-
жените за района на “Таляна” рампи трябва да
се сливат със съществуващата среда и да са
така интегрирани, че да приканват към равен-
ство между хората, а не дискриминация.

Да се създадат безопасни и приветливи условия
за велосипедисти и пешеходци, които да сти-
мулират тези начини за придвижване в района

Източник на снимките: Iris Popescu AMAis, Румъния

Пример за временно разширение на тротоара, преди
провеждането на по-дълготрайни конструктивни промени,
Източник: National Association of City Transportation Officials
Източник на снимката: ArchDaily
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Да се увеличи уличното осветление, би било
благоприятно, както за обликът на градската
среда в района на “Таляна’’, така и за безо-
пасността в нощно време. Биха могли , да се
изберат лампи, които със своят дизайн да под-
чертаят, специфичният характер на “Таляна’’.

Табелите и плакати са неделима част от всяка
градска среда. Необходимо е поставянето им да
е контролирано и стандартизирано по възмож-
ност.

Табели, плакати, графити би следвало да се
поставят така че да се постигне максимална
интеграция и хармония с градската среда.

Снимки: Калина Калчева

Добър пример за реанимиране на стена гр. Варна, ул. София 1
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Пример /дясно/ за успешна интеграция на табели както с
фасадите така и растителността, са цветове в гами съобразени

със сезонните дървета. Социалната чайна, гр. Варна

Снимки: Калина Калчева

Трябва да се вземат предвид умерените нива на
визуално замърсяване при проектиране. Пример
за лошо изпълнение на поставяне на табели и
силно визуално замърсяване на района е без-
разборното поставяне на табели по фасадите.
Друг основен проблем, свързан с визуалното
замърсяване, е липсата на поддръжка на съ-
ществуващите табели.

Това създава предпоставки за повреждане на
фасадата, но и опасност за минаващите под тези
табели пешеходци.

Пример за меки мерки. Поставянето на варели
на улицата. Асфалта се запазва. Но улицата
става пешеходна. Такива мерки са подходящи,
защото изследват обществените нагласи и са
провокативни от дизайн гледна точка.
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Въведение

В динамиката на днешното време, нарастващата конкуренция и все по-високите стандарти на хората от
особена важност е да се създадат подходящи, благоприятни и устойчиви съвременни политики за
развитие на бизнеса и културата.

Опазването на културното наследство, създаването на пешеходно удобство, добра инфраструктура и
привлекателна градска среда безспорно благоприятства за развитието на един квартал от външна
страна, но основното предизвикателство пред изграждането и управлението му се изразява в
привличането на бизнеси и хора, които да дават смисъл и съдържание, да вдъхват органичен живот на
мястото.

Разработването и реализирането на Стратегическите насоки трябва да се разбира като динамичен
процес за определяне на най-правилните подходи и мерки, върху които да се съсредоточим, за постигане
на добри и устойчиви резултати.

Привличането на бизнеса и културата в Таляна е сложен и многоаспектен процес, протичащ през раз-
лични етапи и фази.

Анализ на текущо състояние

Територията се намира между конвенционалния
пешеходен център на Варна, Пристанището,
което е отличителна емблема на града, като част
от него е превърната в новата зона за забавле-
ния, Гарата и плажа.

Развитието на Пристанището като ново про-
странство за разходки и семейни забавления
допринася и за вдигане нивото на Таляна, като
междинна територия.

Другото преимущество на Таляна е концентра-
цията на великолепни сгради, автентично запа-
зени в много по-голяма степен, в сравнение с
останалата част на града, в една от стилово най-
прекрасните епохи от края на XIX век - Сецесион.

Намесата на ново строителство в територията е
сравнително ограничена, поради не особената
атрактивност на квартала за инвеститорите до
скоро, което към настоящия момент е голям
плюс за запазване на облика на Таляна.

Квартал “Таляна“ преживява бурно развитие за
много кратък период от време. Само през пос-
ледните 2 години територията видимо се развива
чрез подобряване на градската среда. Създадоха
се нови пешеходни зони в резултат на усилието
на сдружение “Таляна” и проекта City walk.

Всички тези инициативи създават предпоставки
за развитие и би следвало да доведат до прив-
личане на предприемачи и културни оператори в
квартала.

Има видим подем в развитието на квартала, но
все още само по периферията по ул. “Преслав” и
ул. „Цар Симеон“, като във вътрешността са еди-
нични примерите за добре реновирани сгради и
работещи бизнеси.

За съжаление налице е голямо несъответствие и
разминаване в развитието на отделните райони.
От много добре реновирани сгради до напълно
западнали и изоставени. Към настоящия момент
в квартала все още преобладават магазините за
потребителски стоки – над 20.
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Има едва 3 галерии. Занаятите са представени
единствено от 4 бижутерски ателиета, двама
часовникари, 1 шивашко ателие и 2 кожарски
ателиета, което е крайно недостатъчно за фор-
миране на облика на квартала като творчески.

Отделно от това те не отговарят в достатъчна
степен на разбирането за естетика / оригинал-
ност в концепцията на бизнеса.

Има 2 антикварни магазина и 2 магазина за
сувенири, 5 кафенета, една сладкарница и 2-3
ресторанта.

Иноватор и Социалната чайна са единствените
пространства за събития.

Бизнесът е представен от няколко логистични
фирми, туристически агенции, адвокатски и
счетоводни кантори, застрахователни дружество
и медицински лаборатории. Ярък пример за това
е обновената сграда на Black sea Capital center,
която генерира ежедневен поток от работещи
хора в квартала.

ул. “Цар Симеон”, 2019 г.

Анализ на текущото състояние

Разминаване в развитието на отделни райони.



146 Стратегически насоки за развитие на Таляна

ГЛАВА IV Бизнес и култура |ФОНДАЦИЯ ИНОВАТОР|

Реновирането на сградите в квартала е от същест-
вено значение за привличане на работещи бизнеси.
Разбира се, това важи и за постигането на напре-
дък по темите свързани с дизайн код, пешеходно и
транспортно удобство на квартала, описани в пред-
ходните глави.

Могат да се дадат още добри примери като Бра-
зилското кафе, Стария Чинар, деликатесния мага-
зин, бар Диагонал, бръснарницата.

В квартала се развива Музикално училище, което
прекрасно се вписва както допълнително обра-
зование в областта на изкуствата в града.

Настоящото изброяване няма пре-
тенция за изчерпателност, но цели
да покаже многообразието от иконо-
мически дейности, които се случват
в малката територия на "Таляна".

ПОЯСНЕНИЕ
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ул. “Цар Симеон”, 2019 г. - Широка пешеходна зона с нови павета, позволяваща организирането на артистични
мероприятия. Реновираните фасади на сградите допринасят за приятната градска среда.
На снимката: Фотоизложба “Таляна”.

Основата - това, върху което бизнесът и кул-
турните оператори биха могли да стъпят, за да
видят в Таляна притегателен център, е в
потенциала за постигане на неповторима атмо-
сфера, в наличието на недвижими културни
ценности, в потенциала от превръщането на
района в пример за градска среда от гледна
точка на пешеходното удобство, дизайна и
други. По-долу в настоящата глава ще обърнем
внимание на редица мерки, които могат да
привлекат живот към квартала. Но всъщност
ефективната работа по предложенията на
всяка от предходните глави е по-важна от
която и да е мярка за стимулиране / подкрепа
на бизнеса и културните оператори. Логиката е
проста - какъв по-добър стимул за един бизнес
или социално предприятие да започне дейност
в Таляна от реставрирани недвижими културни
ценности, в следствие от пълноценна и после-

дователна политика по опазването им? Или от
гостоприемна и приятна градска среда? От
пешеходно удобен квартал? От добре орга-
низиран градски транспорт до квартала? От
удобни буферни паркинги? Списъкът е дълъг.

Постигането на напредък по предходните гла-
ви е абсолютна и минимална предпоставка, за
да бъдат стимулирани пионерите, които ще
доведат след себе си още визионери. Защото
това, което ще привлече интересните идеи към
района, освен постигането на минимални
условия по предходните глави, е неповто-
римата атмосфера, но още повече наличието
на себеподобни. Трябва да намерим път към
създаване на “племе” в Таляна. То ще вдъхне
живот, а този живот ще има своя позитивен
отпечатък за гражданите и посетителите на
град Варна.

ПОЯСНЕНИЕ

Анализ на текущото състояние
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ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

За да се откроят заинтересованите страни следва да се изброят най-важните участници в процеса:

За определяне облика на квартала трябва да се привлекат основно креативни индустрии - творчески и
културни.

Терминологичното използване на „Креативността“, като по-широко понятие, следва да обхване целия
спектър от индустрии, към който се цели.

Въпреки че се поставят в една категория, редно е да се разграничат категориите „култура“ и
„творчество“.

Под „култура“ следва да се разбира, съвкупността от знания, приложения и степени на творческо и научно
развитие в определен диапазон от време или в рамките на дадена социална група или сфера, докато под
„творчество“ се поставят конкретните способности да се мисли по новаторски начин или да се създават
нови идеи, които по иновативен начин да съчетават елементи от реалността.

Общината Собствениците на
имоти в Таляна

Бизнеси с естетика
в концепциятаИнвеститори

+ + ++

Визуални изкуства
живопис, графика, скулптура, приложни и

експериментални изкуства и галерии

Сценични изкуства
театър, опера, балет, танцово изкуство, шоу и

други развлекателни дейности

Фотографска индустрия
художествена, рекламна и информационна

фотография

Занаяти

Дизайн
индустриален, моден, графичен,
уеб-дизайн и други

Книгоиздаване

Софтуерна индустрия

Музикална индустрия

Филмова индустрия

Медии
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„Иновациите“ са друга отделна категория, с
която по-общо се обозначават процеси и про-
дукти, които са резултат от развитието на зна-
нията.

Иновативните бизнеси, също трябва да залег-
нат като основен таргет за привличане в квар-
тала.

Бизнеси с естетика в концепцията и оригинал-
ност. Дефинирането на това понятие следва да
се случи, след като се разработи и утвърди
Дизайн код на Таляна, като се определят точни,
конкретни параметри. Всеки бизнес, който
спазва поставените изисквания за визуална
идентичност, следва да бъде определен като
“бизнес с естетика в концепцията”.

Иновативните бизнеси,
също трябва да залегнат,
като основен таргет за
привличане в квартала.

”

“

Заинтересовани страни

Истинско предизвикателство е да се определи
кой бизнес или социален проект носи естетика
или оригиналност в концепцията. За тази цел е
необходим огромен обем сравнителна инфор-
мация. При определяне на процедури за стиму-
лиране и таргетиране на бизнеси с естетика/
оригиналност/новаторство в концепцията си или
бизнеси с определен тип дейност, трябва
внимателно да се определят добре разработени
и конкретни правила, както и комисии, които да
притежават необходимите умения и познания.
Разбира се остава заплахата един конкурс или
процедура да бъдат повлияни от субективната
преценка, но тази опасност намалява, когато има
ясни критерии, дефиниции и отправни точки.
Остава и въпросът защо едни бизнеси да се
стимулират, а други не. Мнението на екипа на
Сдружение “Таляна” е, че това са въпроси, за
които е важно да се вземат предвид общест-
вените нагласи, но ако болшинството от биз-
несите и гражданите, желаят внасянето напри-
мер на визуален ред при рекламата или на
различен режим на шума за определени улици
като мярка за обособяване на микрорайони с
различни предназначения и привличане на
определен тип бизнеси или обратната мярка с
други цели, то не трябва да се свеним да при-
бегнем към подобни мерки. Градската среда е
онази част от средата, в която всички пре-
карваме голяма част от времето си. И ако граж-
даните намират за смислено в определен район
да виждат определен тип организации, бизнеси,
културни оператори, проекти на изкуството и
културата, като изложби, както и социални
проекти /и самите инициативи намират смисъл да
участват/, то ние не трябва да се страхуваме да
ги стимулираме и подкрепяме - даже напротив -
трябва да го правим с всички сили.

ПОЯСНЕНИЕ
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ПОТЕНЦИАЛ

Територията притежава потенциал, който се
развива постепенно, но се нуждае от допъл-
нително стимулиране.

Новосъздаденото пешеходно пространство по
ул. „Цар Симеон“ ще допринесе за привличане на
човекопоток в територията.

Кварталът има прекрасни дадености да се
превърне в привлекателен център на Варна –
динамичен квартал с живи, активни бизнеси,
наситени културни събития, които да привличат
както жителите на Варна, така и посетителите
на града.

От ключово значение за привличане на бизнес и
културни оператори в квартала е спазването на
всички изведени насоки в предходните глави,
като:

- Даденостите на град Варна;
- Опазване на автентичния исторически дух и
културното наследство;
- Пешеходното удобство;
- Специфичния дизайн код и др.

Да се приобщят младите и активни хора в област-
та на културата и творчеството.

Да се ограничава концентрацията на еднотипни
бизнеси.

Да се стимулира интеграцията между различните
участници – творци, занаяти, бизнес, култура.

Да се развие култура на партньорство между
отделните участници в процеса.

Точка на културен, социален и икономически
растеж, Експериментално поле за градски иновации
и Споделена зона на влияние. Място, където новото
е обичайност, място, което вдъхновява развитието
на града, място, където миналото и бъдещето се
обединяват за силата на настоящето. ”

“

Миглена Герасимова „Визия за София“
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Стратегически
цели и насоки

Цели и насоки
Какво искаме да постигнем

• Утвърждаването на Таляна в живо и притегателно място.

• Реанимиране на квартала чрез внасяне на ново съдържание в историческите сгради.

• Отключване на потенциала за развитие на квартала чрез привличане на различни оператори от
всички заинтересовани групи и създаване на среда за тяхното развитие.

• Устойчивост на постигнатите резултати.

Стратегически цели и насоки

Какви са целите ни:

1. Създаване на планова основа

1.1. Изготвяне на база данни за всички партерни и други пространства в “Таляна”, подходящи за
развитие на бизнес и творчески индустрии

1.2. Изготвяне на цялостна концепция за ревитализация на района

1.3. Изготвяне на план за действие за привличане на бизнеси, културни и социални оператори в
“Таляна” (краткосрочен и дългосрочен)

2. Създаване на механизми за подпомагане / финансиране на бизнесите и на културните и социални
оператори

2.1. Създаване на Общински фонд и устойчиви политики за развитие на бизнеса - безвъзмездни
средства за стартиращи фирми и за културни и социални предприятия

2.2. Стимулиране на оператори, развиващи бизнеси с естетиката в концепцията и маркетингово
оформление в унисон с общия дух на квартала, спазващи единния дизайн код

2.3. Привличане на „дигиталните номади“ чрез създаване на споделени пространства за работа и
пребиваване

2.4. Създаване на инструменти за улесняване на достъпа до кредитиране за творческите индустрии и
бизнеси, с цел икономическа и финансова устойчивост на проектите
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3. Подобряване на взаимоотношенията и обмена на информация между заинтересованите страни и
популяризиране на икономическите и социални ползи от ревитализацията на градски райони

3.1. Подобряване на взаимодействията и обмена на информация между заинтересованите страни
3.1.1. Създаване на дигитален ХЪБ на всички бизнеси, културни и творчески индустрии в Таляна

с цел популяризиране на тяхната дейност и привличане на нови оператори
3.1.2. Организиране на информационни събития, беседи, срещи, частни консултации за всички

заинтересовани страни с участието на местни и чуждестранни експерти
3.1.3. Създаване на информирана общност - мрежа от хора и организации с отношение, нужната

експертиза и възможности, съживяваща духа на квартал “Таляна”

3.2. Социализация и интеграция на недвижимите културни ценности в съвременния градски
живот
3.2.1. Създаване на „пространства за експериментиране, иновации и предприемачество“ чрез

междудисциплинарно сътрудничество
3.2.2. Временно ползване на необитавани сгради и пространствата за мероприятия и други

дейности свързани с културния и социален живот на града
3.2.3. Привличане на подходящи бизнеси, социални и културни оператори, които да развият

изоставените пространства
3.2.4. Провеждане на информационните събития, беседи и срещи във вече ревитализирани обекти

на територията на “Таляна”

3.3. Популяризиране на икономическите и социални ползи от ревитализацията на градски
райони
3.3.1. Изготвяне на визуална и комуникационна идентичност за всички бизнеси и творчески

индустрии в “Таляна” - дизайн код
3.3.2. Изготвяне на материали (брошури, каталози, наръчници, постери, флаери) за покачване на

информираността относно процесите по ревитализация на градски райони
3.3.3. Популяризиране на социалния аспект и ползите от ревитализацията (социално и културно

предприемачество) сред подрастващото население във Варна
3.3.4. Популяризиране на бизнесите и творческите индустрии в “Таляна” в местните и национални

медии и онлайн пространството
3.3.5. Оползотворяване на публичните пространства чрез преместване на част от културния

календар на града в “Таляна”
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Конкретни
предложения / препоръки
за квартал “Таляна”

КУЛТУРА БИЗНЕС НОВИ
ТЕХНОЛОГИИ

МЕСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯОБРАЗОВАНИЕ

+ + + ++

Предложения / препоръки

Насоки / предложения към
заинтересованите страни

Изграждане на устойчиви политики за стиму-
лиране на бизнеса с естетика в концепцията,
който да определя облика на квартала;

Приоритизиране на всички творчески индустрии
чрез политики, отнасящи се до отделни аспекти
на тяхната дейност, което допринася за ефек-
тивното им функциониране.

Подкрепа за организации - активни в областта
на културата и творчеството.

Управлението на квартала да се случи с актив-
ното участие и контрол на всички заинтересо-
вани страни.

• Организиране на събития в Таляна с култур-
на насоченост – фестивали, изложби, концерти.

• Създаване на фонд за развитие на бизнеса:
безвъзмездни средства за стартиращи фирми,
взаимоспомагателни и социални предприятия,
както и да се стимулират оператори, развиващи
бизнеси с естетиката в концепцията и марке-
тингово оформление в унисон с общия дух на
квартала, спазвайки специфичния дизайн код.

• Да се използва силата на социалните медии:
споделяне на текстово съдържание, образи,
видео и аудио материали от страна на ползва-
телите. Това е сектор, от който едновременно
могат да произтекат интересни идеи, продук-
тивни дискусии и полезни съпоставки.
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Общност

Създаване на Общност - обединяване на всички
неправителствени организации, заинтересовани
бизнеси и съмишленици, които имат отношение
към Таляна, за обмен на идеи и инициативи, ко-
ординиране на събития. Постигането на идеални
цели не включва конкуренция. Конкуренцията е
ползотворна при пазарните отношения, но
когато говорим за постигане на идеални цели
всички трябва да вървим в една посока, защото
конкуриращите се организации си пречат и
спъват развитието на процесите и действат
деструктивно.

Обединяването ще допринесе за концентриране
на груповата енергия и би следвало да развива
нещата в положителна посока.

Идентичност

Изследване на историята на квартала. Събиране
на истории, които да подчертаят и да привнесат
за духа на мястото.

Създаването на историята на Таляна ще опре-
дели неговата идентичност и ще го открои от
останалите квартали както за град Варна, така и
за страната.

Публични пространства

- Ясно открояване на публични пространства,
които да дадат лице на квартала. Подобряване
качеството на живот, чрез създаване на нови,
приятни и уютни публичните пространства.

- Оползотворяване на публичните пространства
за преместване на част от културния календар
на Варна в Таляна.

- Безплатен Wi-Fi за целия квартал или за опре-
делени публични места.

- Близка работа с туристическите оператори за
включването на Таляна в маршрута на посети-
телите на Варна.

- Създаване на дигитален ХЪБ на всички биз-
неси, културни и творчески индустрии в Таляна с
цел популяризиране на тяхната дейност и прив-
личане на нови оператори чрез показване на
постиженията /стратегията на рибаря/.

- Програми за подкрепа на пионерите в квартала.
Често по естествен път успешните пионери, било
бизнеси, било културни оператори, привличат
по-нататъшни съмишленици, които също откри-
ват обекти в района.

- Привличане на дигиталните номади, чрез съз-
даване на споделени пространства – работни
места и места за настаняване.

- Споделяне функцията на жилищата, отдавани
под наем – през активния туристически сезон –
да се отдават на туристи, през неактивния да се
отдават на студенти.

- Създаване на места за неформални срещи и
експерименти, „пространства за експеримен-
тиране, иновации и предприемачество“, за
междудисциплинарно сътрудничество, предназ-
начени включително за експериментиране на
най-иновационните решения на творческата
индустрия, като Иноватор и Социалната чайна.
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- Създаване на „пространство за творчеството“ -
подкрепата за свободните артисти, занаят-
чийството, насърчаването на културното много-
образие.

- Утвърждаване на практики като Деня на добро-
съседството, като се правят регулярни разясни-
телни кампании за разитието на квартала, за
процеса на стратегията, за провеждащите се
събития, което ще създаде приятна, споделена
среда за общуване.

- Да се наблегне на симбиозата между бизнес,
културни и творчески индустрии и местните
жители.

- Стартиране на кампания, включваща дискусии
и инициативи за повишаване на информи-
раността, относно ролята на културните и твор-
чески индустрии на територията на Таляна.

- Организиране на срещи и дискусии за насър-
чаване на сътрудничество между местната власт
с останалите участници (творци, занаятчии,
бизнеси и др.), за да насърчават популяризира-
нето на културните и творчески индустрии и
тяхното включване в регионалното развитие.

- Провеждане на информационни кампании и
обучения на творческите предприятия, творци и
предприемачи за възможностите за развитие на
бизнес в района.

- Проучване на най-подходящите инструменти и
улесняване на достъпа до кредитиране за твор-
ческите предприятия и бизнеси, като се обръща
по-голямо внимание на аспектите на икономи-
ческата и финансовата устойчивост на проек-
тите, и се развива капацитета на кредитните
институции за оценка на потенциала на култур-
ните и творческите проекти и бизнеси с есте-
тика в концепцията.

- Повишаване на информираността за възмож-
ностите за финансиране на проекти чрез Опера-
тивните програми на Европейски съюз.

- Провеждане на срещи и обучения за насър-
чаване на млади творци и стартъпи да канди-
датстват по проекти.

- Насърчаване на „вътрешния пазар“ на твор-
чеството, посредством обмена на най-добри
практики и развитието на съвместни продукции
и партньорства.

- Обмен - мобилност на творците и на опера-
торите от творческата индустрия.

- Дигитализация на процесите и представянето
им пред широк кръг от хора, като се даде въз-
можност да се включат множество участници,
без ограничения от времето и пространството.
Лесната виртуална достъпност би привлякла
млади иновативни личности, които да участват в
процеса.

Предложения / препоръки
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Институции на местно ниво и
възможна подкрепа от сдружение
“Таляна

Общината е главен участник, с волята на която
следва да се случват голяма част от процесите в
квартала. Подкрепата и заемането на позиция
от местната администрация е от ключово зна-
чение за случването на поставените цели. Към
общината могат да се отправят множество пред-
ложения, които ще доведат до подобряване на
средата и привличане на бизнесите в квартала:

- Облекчаване на условията за разполагане на
външни съоръжения пред обектите, т.нар. тро-
тоарно право за бизнеси с естетика в концеп-
цията, които искаме да привлечем в квартала.
Намаляване или възможност за освобождаване
от такси ще допринесе за привличане на биз-
неси в района, което ще е индиректно съфинан-
сиране от страна на общината. Такава мярка ще
има голямо ползотворно влияние към възраж-
дане на духа и съживяване на малките улички,
което в синхрон с концепцията за повече пеше-
ходни пространства ще превърне квартала в
предпочитано място за разходка и почивка.

- Намаляване или освобождаване от такси би
могло да се приложи и по отношение на табелите
и фирмените знаци, изработени в духа на специ-
фичния дизайн код, който се опитваме да нало-
жим.

- Приоритизирането на бизнеси с оригиналност,
новаторство и естетика в концепцията, чрез
прилагане на подобни мерки е важно и би след-
вало да е заложено, като основна задача за
развитие в квартала.

- Таляна да се отдели като зона със специален
статут, в която да се обособяват отделни под-
зони, в които да има различен регламент относ-
но допустимите норми на шум, автомобилния
достъп, паркирането, ремонтните дейности в
определени периоди на годината (например
висок сезон), визуалната идентичност /унифи-
циран дизайн код/ и други.

- Възприемане на приоритетна данъчна поли-
тика чрез намаляване на данъчната тежест за
инвестиции в областта на креативните индуст-
рии, бизнеси и инициативи със социална и
културна стойност и с оригиналност, новаторство
и естетика в концепцията.

- Облекчени административни процедури за
стартиращи бизнеси в квартала.

- Разработване на план за дългосрочно парт-
ньорство между община, собственик и бизнес
инициатор, който да има регламент тези отно-
шения за облекчен режим, при изпълнение на
определени изисквания.

- Да се създадат буферни зони за паркиране,
като бизнесите, находящи се в Таляна, да имат
приоритетни права и намалени цени.

- Развитие на публично-частното партньорство
чрез използване на потенциала на Община Варна
и творческите предприятия, функциониращи на
територията на Таляна;

- Включването на креативните индустрии, биз-
неси и инициативи със социална и културна
стойност и с оригиналност, новаторство и есте-
тика в концепцията сред приоритетните области
за усвояване на средствата по програмите на
Община Варна.

- Включване на представители на Таляна в
общинските комисии и работни групи по съз-
даването на стратегия/план за развитие на гр.
Варна, с цел утвърждаване на идеите за раз-
витие на квартала в общинския план за развитие.

- Основаване на Културен институт „Таляна“ от
Община Варна, който да управлява имотите –
общинска собственост и да създава модерно
събитийно средище като съвременен културен
оператор, създаващ потенциал за среща на
артисти, музиканти, художници, танцьори и
други. От изключителна важност е да се засили
оползотворяването на общински и държавни
имоти, което ще внесе живот в празните про-
странства и ще вдигне енергията на квартала.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Отправяме специално благодарности:

Социологическо проучване

Сергей Петров
Галактея Ябанджиева
Мартина Абрашева

Избрани Статии

Калоян Карамитов и Миглена Герасимова
/Визия за София/

Силвия Чакърова и Нурхан Реджеп
/Студио Placemake/

Nora Lombardini & Cristina Boniotti
/Politecnico di Milano, Dept. of Architecture, Built
Environment and Construction Engineering./

Глава I : Културно наследство

Венцислава Недялкова
Александра Бабунска
Екатерина Леондиева
Милена Митева
Невена Вълчева
Силвана Маринова
Сергей Петров
Явор Панев
Жечка Илиева
Probel 1 (ортофото)
Ивайло Добрев
Виктор Бузев
Мария Петрова
Галина Чернаева
Християн Облаков
Тодор Даскалов
Валери Йотов
Антон Ганев
Лъчезар Пеев
Ирина Рачева
Christina Boniotti
Nora Lombardini

Благодарим за съдействието и предоставените
материали на екипа на сдружение “Таляна” по
проект “aDOORable”.
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Глава II : Пешеходно удобство

Биляна Раева
Венцислава Недялкова
Димитрий Галихин
Златина Илиева
Ивайло Добрев
Максим Недков
Михаил Няголов
Невена Вълчева
Силвана Маринова
Сергей Петров
Чавдара Николова
Явор Панев
Нурхан Реджеб
Силвия Чакърова
Калоян Карамитов
Миглена Герасимова

Глава II, Пешеходно удобство се базира частично
на анализ и предложения разработени в
рамките на проект “Citywalk”.

Екипът разработи “План за пешеходна
достъпност” на район Одесос, който предвижда
мерки подобряване на пешеходната среда в
централната част на Варна.

Глава III : Градска среда

Катрин Ефтимова
Александра Бабунска
Мария Иванова
Калина Калчева
Явор Панев
Здравко Петров
Белин Моллов
Свилен Гамолов
Ивайло Добрев
Мартен Демирев

Глава IV : Привличане на бизнес и културни
оператори

Цвета Йоцова-Стоева
Сергей Петров
Мартен Демирев
Christian Muller
Iulian Canov

Цялостна редакция

Калоян Карамитов и Миглена Герасимова
/Визия за София/

Силвия Чакърова и Нурхан Реджеп
/Студио Placemake/

Мартен Демирев
/Фондация Иноватор/

Изработка

РЕИН ООД
Ънбелийвъбъл Диджитъл ООД

Всички участници във Форум Таляна 2019,
членове на Сдружение Таляна, Варна –
Европейска Младежка Столица, Община
Варна и граждани на град Варна изразили
своята позиция.

Проектът е част от програмата на Пловдив -
Европейска столица на културата 2019.
Проектът се съфинансира от Общинска
фондация „Пловдив 2019”.



Проектът е част от програмата на Пловдив
- Европейска столица на културата 2019.
Проектът се съфинансира от Общинска
фондация „Пловдив 2019”.

СТРАТЕГИЧЕСКИ
НАСОКИ ЗА
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ТАЛЯНА
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