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С широко обществено обсъждане на отличените проекти завърши организирания от 

община Казанлък конкурс за "Обемно-пространствени решения на четири групи 

обекти от зоните за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване 

и развитие на община Казанлък" (ИПГВР). Десет колектива от цялата страна 

представиха своите идеи за изграждане на социални жилища и Център за временно 

настаняване на бездомни хора, за възстановяване на три парка и осем междублокови 

пространства и за саниране на три детски градини. Конкурсът е част от 

инвестиционната стратегия на община Казанлък (с хоризонт 2014 – 2020 г.), чрез която 

ще се реализира пълноценно архитектурният, функционалният и културно-

историческият потенциал на избраните три зони за въздействие. Избраните 17 обекта са 

част от 35-те обекта, за които предстои да се изготвят работни инвестиционни проекти 

по безвъзмездната схема "В подкрепа за следващия програмен период". Средствата за 

проектната им подготовка възлизат на 549 458.66 лв.   

Оценяването на конкурсните разработки е извършено от жури с председател арх. 

Ивелин Недялков, главен архитект на община Казанлък, и членове: арх. Иван Иванов – 

САБ, арх. Емил Сардарев – КАБ, инж. Перуника Христова – директор на дирекция 

"Устройство на територията и транспорт" в община Казанлък, и Кольо Байков, 

юрисконсулт. Общият награден фонд на конкурса е 26 500 лв. След обобщаване на 

мненията и препоръките, дадени на общественото обсъждане, отличените с първо и 

второ място обемно-пространствени решения ще послужат за изготвяне на задания към 

обществените поръчки за изготвяне на работните инвестиционни проекти.  

 

ОТЛИЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ  

 

Обекти на социалната инфраструктура: Социални жилища и Център за 

настаняване на бездомни хора 

I място – "Сидея" ЕООД, гр. Стара Загора с ръководител арх. Сияна Янчева: 

Социалните жилища за маргинализирани групи са проектирани като редови 

еднофамилни жилищни единици, групирани в 3 сгради. Разработени са два модула - за 

едноетажна и за двуетажна сгради със сходна структура, които позволяват рационално 

групиране на огледални модули.  



 

Едноетажният модул включва входно преддверие, дневна с кухненски бокс, спалня, 

баня-тоалетна и складово помещение (дрешник). Двуетажният модул съдържа входно 

преддверие, дневна-трапезария с кухненски бокс, баня-тоалетна и складово помещение 

(дрешник) на първо ниво, а на второ - 3 спални, бани-тоалетни и балкон. Пред всяко 

жилище са предвидени дворчета. Подходът към жилищата е от северозапад, с 

оптимални връзки към северните входове на редовите жилища и място за паркиране на 

социални работници и служби за спешна помощ пред всяка единица. Същевременно 

жилищните помещения се ориентират на юг, както и терасите към прилежащите южни 

дворове. При входното пространство, в южната и източната част на имота, е 

разработена алейна мрежа, площадки и пейки за отдих. В южния край са обособени 

места за игра на децата, както и площадка за спорт. 

Центърът за временно настаняване на бездомни хора е решен като едноетажна сграда 

със симетрична планировка. Сградата съдържа обща столова с разливно помещение, 5 

стаи за настаняване, всяко с прилежащи антре и баня с тоалетна, помещение за 

персонал с антре, портиерно помещение срещу входа и 2 складови помещения. 

Подходът към Центъра е от югозапад, с обособен паркинг пред входа. В южната част 

на имота е предвидена площадка за отдих и алеи в озеленената част, в синхрон с 

благоустрояването в съседния имот. Обърнато е внимание и на единната визия на 

сградите в двата обекта. Използвани са изчистени, правоъгълни обеми, както и 

неутрални цветове за голяма площ от фасадните стени - бяло и тъмно сиво. 

Едновременно с това са поставени акценти в 5 ярки цвята и в двата обекта, за 

благоприятно въздействие върху настроението. Освен естетически и психологически 

ефект, те имат за цел по-лесна ориентация на бъдещите обитатели и посетители. 

 



II място – "Перфект дизайн-2008" ЕООД, гр. Велико Търново с ръководител арх. 

Надя Стефанова-Коларова: 

 

 

Социалните жилища за маргинализирани групи са проектирани в три групи жилищни 

сгради с южни дворове за индивидуално стопанисване с входове от север и тераси от 

южната страна. Жилищните групи са еднакви, образувани от едноетажни и двуетажни 

сгради, които са еднотипни. Достъпът до имота е възможен от северозападната страна 

на имота, от тупикова улица или от югоизток по алея край парцела на обектът за 

центъра за настаняване. Предвидени са места за отдих, детска площадка, спортна 

площадка и три беседки. Едноетажната жилищна сграда е с РЗП от 60 кв.м. Входът е 

разположен от север, защитен с декоративен ветробран. Жилището ще разполага с 

входно предверие, баня, една спалня и обща дневна с място за почивка, хранене и 

готвене, покрита тераса. Изложението на помещенията и терасата е южно с подход към 

самостоятелното дворче. Двуетажната жилищна сграда е с РЗП 110 кв.м. Входът на 

сградата е разположен от север, защитен с декоративен ветробран. Жилището ще 

разполага с входно предверие, тоалетна, дневна с кътове за почивка, хранене и готвене, 

стълбище за втори етаж, две спални, баня, килер, балкон и покрита тераса на първо 

ниво. Изложението на помещенията и терасата са южни с подход към самостоятелното 

дворче. 

Центърът за настаняване на бездомни хора е на един етаж, с РЗП 314 кв.м. Входът на 

сградата е разположен от юг. Обособени са следните помещения: входно предверие, 

портиерно помещение, обща столова, разливно, склад за продукти, умивалня, отпадъци, 

склад, социален работник, медицинска сестра, домакин, хигиенист, санитарно 



помещение за персонала и 5бр. стаи предназначени за двама обитатели. Всяка стая ще 

разполага с входно антре, баня и малка покрита тераса. Територията е структурирана за 

обслужване и паркиране от северозапад, спортна площадка на североизток, детска 

площадка на изток. От северозападната страна са осигурени места за отпадъци. 

Останалата част от терена ще се благоустрои с алеи, места за почивка и една беседка. 

Ще се направи озеленяване на оставащата територия със затревяване, дървета, ниска 

декоративна растителност и зацветяване пред сградата и пешеходната входна алея. 

Автомобилния подход ще се осъществи от западната страна на парцела, а пешеходният 

достъп е по широка алея в средата на парцела.  

 

Обекти на градската среда – I-ва група: Три парка за отдих и развлечения 

("Северен" и два в кв. "Изток"), Зона за спорт, отдих и развлечения 

в Промишлена зона - запад" 

 

I място - "Зидстрой 77" ЕООД, гр. София с ръководител арх. Александър 

Петличков: 

 
 

Разработеното обемно-пространствено решение на всички обекти е подчинено на 

основната цел: изграждане и възстановяване на три парка и една зона за спорт, отдих и 

развлечения за подобряване качествата на жизнената среда, създаване на добри условия 

за отдих, спортни занимания на хората от всички възрасти, игра на децата, 

осъществяване на местни и национални тематични и културни събития на открито. В 

Парк "Северен" (46 810 кв. м) са предвидени зелени и залесени площи, цветни кътове, 



детски площадки, кътове за отдих , водни площи (фонтани), обособено пространство за 

разполагане на базар, обособено пространство за организиране на изложби на открито, 

игрище за плажен волейбол (едно основно и едно тренировъчно. Функционалната 

схема е разработена с цел предоставяне на възможности за организиране на тематични 

празници и културни събития. В двата парка в кв. "Изток" (кв. 373 и кв. 395) са 

предвидени озеленяване и залесяване, цветни кътове, пешеходни алеи, детска 

площадка, кътове за отдих,спортна площадка ( за тренировки и състезания по авто- и 

авиомоделизъм), кът за игра и дресировка на домашни любимци и др. 

Зоната в Промишлена зона-запад (1 655 кв. м) е проектирана като малък парк за спорт, 

отдих и развлечения. Предвидени са озеленяване и залесяване, цветни кътове, 

пешеходни алеи, детска площадка, кътове за отдих, водна площ (фонтан), фитнес на 

открито. Използван е естествения терен и е устроен богато озеленен форум. В 

конкурсния проект са използвани особеностите и наклона на терените, като е взето 

предвид и съществуващата едра дървесна растителност, която е предвидено да се 

запази, като се извърши санитарна сеч. Парковата растителност, елементите на 

парковото обзавеждане, непринудената форма на пешеходните алеи, настилките, 

декоративните елементи, използването на жив плет за ограждане на парковете и други 

подобни имат за цел да създадат хармонично единство с околната среда. Пешеходните 

алеи се предвижда да се покрития с твърда настилка, като е препоръчително фугите да 

са тревни. Когато наклонът на телена е по-голям или когато се налага да се преодолее 

определена денивелация, се прибягва до изграждането на рампи. 

 

II място - "Булархарт" ЕООД, гр. София с ръководител арх. Тодор Булев: 

В парк "Северен" е интегрирана съществуващата богата растителност, алейната мрежа 

и други обекти (колодрум,сгради...). Обособени са зона за масови тържества с лятна 

естрада, зона за спорт с игрища за плажен волейбол, фитнес и др., детска зона с детски 

площадки за различни възрастови групи и детска сладкарница, зони за тих отдих с 

лятна читалня на открито и "площад" с кафе-сладкарница и ресторант в съседство с 

колодрума. Предложената алейна мрежа осъществява ясна връзка между отделните 

зони, като са предложени и два нови входа с паркинги. Предложени са маршрути и 

алеи за колоездачи. Чрез частично разчистване на съществуващата растителност се 

създава баланс между затворени и отворени пространства и се оформят нови 

характерни кътове: розариум, площ с воден ефект, алея към колодрума и др. 

Предвидени са питейни фонтани. Теренът е оформен с обща ограда, която е вертикално 

озеленена с увиснала растителност. В Парка в кв. "Изток" (кв. 372) са оформени 

централно разположена детска зона, поляни за игра, фитнес на открито и места за 

отдих. Отчетени са съществуващите подходи и характерният микрорелеф. Решението 

на алейната мрежа е съобразено с разпложените в съседство елементи, с които е 

търсена функционална и пространствена връзка. 



 
 

 

Вторият парк в кв. "Изток" е проектиран като районен парк, в който са включени 

спортна зона - игрище, естакада за скейт, стена за катерене; детска зона със 

съоръжения; поляна за тържества; запазено но реконструрано е съществуващото 

заведение; предвидени са маршрути и алеи за колоездачи и оформени с перголи места 

за сядане, които са ориентирани основно към детската зона; чешма и характерен кът – 

алпинеум. В обемно-пространствено отношение растителността е решена предимно 

като обособени дървесно-храстови групи с характерно цветово и декоративно 

въздействие. В алейната мрежа е оформена ясно изразена надлъжна ос, към която са 

оформени подходи от съседните междублокови пространства. 

В Зоната за спорт, отдих и развлечения в Промишлена зона - запад" основното са 

спортните площи: игрище, алея за бягане, фитнес, стени за катерене, скейт естакада. 

Озеленяването е предимно по периферията - дървета с широка корона и вертикално 

озеленяване на оградата. Предвидена е чешма и обслужваща сграда с тоалетни и 

съблекални, малка кафетерия. 

 



Обекти на градската среда – II-ра група: Осем междублокови пространства 

 

I място - "Зидстрой 77" ЕООД, гр. София с ръководител на екипа арх. Александър 

Петличков: 

 
 

Разработеното обемно-пространствено решение на всички обекти е подчинено на 

основната цел: изграждане и възстановяване на междублокови пространства за 

подобряване качествата на жизнената среда, създаване на добри условия за 

кратковременен отдих, спортни занимания на хората от всички възрасти, игра на 

децата, ненатрапчиво и удобно разполагане на контейнерите за събиране на битови 

отпадъци. В различните междублокови пространства са предвидени детски площадки, 

кътове за отдих с озеленени перголи, кафе-бар, подземни гаражи с игрища върху 

покривната плоча, фитнес на открито, малък амфитеатър и др. 

 

II място - Тотка Костадинова, гр. Казанлък: 

За освобождаване на терените от металните гаражни клетки на първо място проектът 

предвижда изграждане на подземни и полуподземени и надземни гаражи. 

Възстановяване и ново изграждане на обществените паркинги. Изграждане, 

реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи, улици и тротоари и оформяне на 

тревните площи, зацветяване с тематични градинки, засаждане на едра и храстовидна 

растителност. Възстановяване на зони за отдих и изграждане на детска и фитнес 

площадки. Изграждане на поливни инсталации и въвеждане на улично 

енергоспестяващо осветление, както и видео наблюдение. Създаване на достъпна 



архитектурна среда. Изграждане на спортни площадки – за футбол, баскетбол и 2 тенис 

корта, предвидени са и площадки за разполагане на контейнери за 

отпадъци. Максимално запазване на едрата дървесна растителност. 

 

 

 

 

Обекти на образователната инфраструктура: три детски градини – 

"Дъга", Здравец" и "Слънце" 

I място – д.арх. и д.ик. Николай Николов, гр. София: 

ЦДГ "Дъга": Конкурсният проект предлага изместването съществуващия главен 

подход към парцела на детската градина северната част на имота, по причина на 

ситуирането на допълващо застрояване с цел организирането на актова зала, с 

функциите на развлекателни дейности и занимания с децата, чествания на рожденни 

дни, празнични концерти, срещи с родители, гостуващи артисти и други. Изместеният 

главен подход към парцела е оформен с нови архитектурни елементи. Новопроектирано 

е пространството на главния вход към северното тяло , включващо и нов асансьор- 

платформа , обслужващ западното двуетажно тяло. 



 
 

ЦДГ "Здравец": Конкурсния проект предлага инвентаризация на съществуващите 

функционални връзки между отделните групи и въвежда следния порядък: Игнорира 

съществуващия главен подход към парцела на детската градина (в южната част на 

имота, в близост до търговския център), поради липсва на тротоари и опасна близост до 

интензивния автомобилен трафик на същия и др. Препоръчва за главен подход към 

парцела да бъде - новооформения с нови архитектурни елементи - разположен на 

северната оградна линия. Препоръчва възстановяването на главния вход към северното 

едноетажна тяло и преорганизация на площите в него, а именно-изместване на 

помещение "разливно" в северозападната част на сградата, организиране на кабинети 

"директор" , "учителска стая" в непосредствена близост до нововъзстановения вход и 

две помещения "филтър". На второ ниво на западното двуетажно тяло, на мястото на 

бивша пералня, се предлага организирането на полудневна занималня. Останалата 

съществуваща функционална организация не се променя. Поради липса на дворна 

площ, проектът не предлага допълващо застрояване с цел развитие на допълнителни 

спортни, учебни и развлекателни дейности и занимания с децата. 

ОДЗ "Слънце": Конкурсния проект предлага изместването съществуващия главен 

подход към парцела на детската градина от източния сектор на северната ограда на 

имота в западния сектор на същата ограда , по причина на ситуирането на допълващо 

застрояване с цел организирането на актова зала, с функциите на развлекателни 

дейности и занимания с децата, чествания на рожденни дни, празнични концерти, 

срещи с родители, гостуващи артисти и други. Изместеният главен подход към парцела 

е оформен с нови архитектурни елементи. Запазва се западния стопански подход и 

вторичен за посетители. Новопроектирано е пространството на главния вход към 



северното тяло, включващо и нов асансьор- платформа , обслужващ западното и 

средното двуетажни тела, физкултурен салон в сутерена на западното двуетажно тяло. 

Останалата съществуваща функционална организация не се променя. 

За трите градини се предлага да се извършат по необходимост ремонтни СМР за 

сградните инсталации (водопроводна за студена и топла вода, канализационна, 

електрически силно- и слаботокови , пожароизвестване, СОТ, домофонно-звънчева, 

вентилационна, отоплителна), с цел привеждане на експлоатационното им състояние в 

степен отговаряща на актуалните технически норми. Доставка и монтаж на 

топлоизолационна фасадна система по външни стени, от експандиран пенополистирол 

(ЕР8), съгласно изброените потенциални мерки за енергоспестяване. Подмяна на 

дървена дограма с нова с РVС профил, съгласно изброените потенциални мерки за 

енергоспестяване. Топлинно изолиране на покрив , съгласно изброените потенциални 

мерки за енергоспестяване и подходящо изпълнение на хидроизолацията 

Осъвременяване на топлинния център за топлоснабдяване на сградата, съгласно 

изброените потенциални мерки за енергоспестяване. Доставка и монтаж на 

Термодинамични панели, съгласно изброените потенциални мерки за енергоспестяване. 

Създаване на растителни обеми с цел структуриране на територията съобразно 

предложената планова композиция на алейната мрежа и оформяне на паркови 

пространства. Създаване на растителни акценти за постигане на естетична и приятна 

паркова среда. Изграждане на плочници, полагане на настилка по алеите, полагане на 

ударопоглъщащи предпазни настилки, направа на декоративни огради около детски 

площадки, монтаж на нови детски игрови съоръжения, озеленяване на прилежащи 

озеленени площи. Паркова мебел - пейки, кошчета за отпадъци, перголи, предпазни 

гумени плочи, огради, беседки. Подравняване и затревяване, както и зацветяване на 

предвидените за това терени. Изграждане на подходяща поливна система за 

поддържането на зелените площи. Топлинно изолиране на външните стени. Подмяна на 

дървена дограма с нова с РVС профил. Топлинно изолиране на покрив. 

Осъвременяване на топлинния център за топлоснабдяване на сградата. Въвеждане на 

алейно осветление. Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните 

направления, както и изграждане на малки открити детски площадки, предназначени за 

всяка група. 

 

II място – "Зидстрой 77" ЕООД, гр. София с ръководител на екипа арх. 

Александър Петличков: 

ЦДГ "Дъга": В проекта е предвидено отстраняването на втората покривна плоча на 

вентилируемия плосък покрив и използване на цялата площ за изграждане на 

мансарден етаж, който ще се осветява с покривни прозорци. Този етаж ще се ползва за 

различни занимания - балет, танци, рисуване и моделиране, декоративно изкуство, 

занаяти и др. подобни. 



 
 

ЦДГ "Здравец": В проекта са предвидени две нови пристройки (на мястото на сега 

съществуващи временни складове). В северозападната част се устройва склад инвентар, 

а в югозападната - котелно за природен газ. Сегасъществуващото котелно на приземния 

етаж в западното крило, се преустройва за спортен салон, който има пряк изход към 

двора и в извънработно време може да се използва за извънкласна работа или за 

занимания на възрастни. Откритите тераси на втория етаж е предвидено да се покрият с 

полупрозрачни засенчващи устройства, които са в хармония с обемно-

пространствената композиция на сградата и осигуряват защита от атмосферните 

влияния и слънчевото греене, когато то е нежелано. Съществува и възможност за 

частично остъкляване или разполагане на жалузи или други активни и пасивни 

слънцезащитни устройства. 

ОДЗ "Слънце": Предвидено е покриване на рампата за достъп на лица в 

неравностойно положение. Прилежащите към Източната фасада на сепарираното крило 

с рампата може да се остъкли с използването на високоефективни фасадни системи. 

Защитата от прегряване може да се осъществи чрез използването на стъкло със 

специално покритие или вертикални слънцезащитни устройства. Така предложеното 

решение е идейно и може да се изпълни на по-късен етап от експлоатацията на обекта. 

По-голямата площ на двора позволява ситуирането и на спортна площадка.Обърнато е 

внимание и на осигуряването на достъп за лицата в неравностойно положение, като 

входа от Север може да претърпи преработка чрез използването на рампа за достъп от 

по-високото ниво на улицата, което приблизително съвпада с проектната кота на 

партерния етаж. 

За трите градини дворното пространство е превърнато в парк с площадки за игра на 



децата, достъпни чрез предвидената пешеходна алейна мрежа за всички деца. В 

парковата среда е предвидена освен дребна растителност, също и висока дървесна 

растителност най-вече широколистна, за създаване на максимален температурен 

комфорт през горещите дни на годината. За детските площадки е предвидено 

използването на модерни настилки, осигуряващи максимална защита при падане, 

висока експлоатационна устойчивост и приемлива цена. За сградите са предвидени 

водопроводни и канализационни инсталации, силнотокови и слаботокови ел. 

инсталации, механична вентилация за помещенията без прозорци. Отоплителната 

инсталация се предлага да използва природен газ от съществуващата газопроводна 

мрежа. Търсено е плавно преливане на сградните и парковите елементи за създаване на 

хармонично единство с околната среда. Предложеното цветово решение, макар и 

примерно, също има за цел да създаде индивидуален, жизнерадостен и свеж образ и 

положителни естетически възприятия. Заедно с новите предвиждания, трябва да се 

изгради цялостна система за топлоизолация на сградата, а също така да се подменят 

водопроводните и канализационни тръби. 


