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Бъдещето на КАБ: С мисъл за хората!

180 000 души, които се преместват всеки ден в световните градове.75 процента
от  световното  население  се  очаква  да  живее  в  градски  среда  до  2050  г.  Тази
концентрация прави градовете фактор за общите нива на замърсяване и емисиите на
CO2,  но и предоставя възможност за въвеждане на промени,  които трябва да бъдат
водещ градивен мотив на КАБ за широкообхватно и задълбочено въздействие. 

Светът  става  по-свързан,  градовете  се  състезават  все  по-яростно  за  жители,
които  ще им помогнат  да  просперират.  Хората винаги  са  привлечени от  обширните
възможности, предлагани от световните столици като Лондон, Ню Йорк и Хонг Конг. 

КАБ трябва да се фокусира върху задачата, как могат градовете в България да се
състезават с по-големите играчи, за да привлечем и задържим жителите в дългосрочен
план.

Въведение

Конкуренцията  между  градовете  нараства.  С  появата  на  глобализацията
градовете  се  съревновават  за  жители,  инвестиции  и идеи,  не  само  със  съседните
градове. Много хора, особено млади с висок статус са все по-готови да се преместят, за
да намерят най-добрите възможности. За да да оцелеят и да просперират, градовете
трябва да привлекат тези граждани,  като осигурят по-добри перспективи от тези на
конкурентите. 

Защо тази мисия е важна за КАБ ?!

Важно е да се разбере как архитектът трябва да се държи в съвременния свят.
Градовете  са  като  магнити.  Те  могат  да  привличат  или  отблъскват  нови  жители,
посетители и бизнес инвестиция. 

За да може един град да развие силно магнитно привличане, неговите архитекти
трябва да направят съзнателни решения, за това как да управляват миграцията на хора,
идеи и инвестиции към и от града. Това може да се постигне само, ако ние, членовете
на КАБ, имаме ясна визия изпълнена от силно и вдъхновяващо лидерство. Без тези идеи,
градът рискува да стане жертва на други, неуправлявани сили.

Днес много градове в България действат като отрицателни магнити в сравнение с
огромно притегляне на столицата. Талантът и инвестициите са привлечени от големия
град, намалявайки способността им да се състезават, потъвайки надолу в спирала.

Регионалните  колегии  на  КАБ  трябва  да  действат  СЕГА,  за  да  спрат  това
изселване на хора,  енергия и ресурси.  Устройствените планове трябва да  определят
вида на хората, които бихме искали да живеят и работят в нашите градове, както и вида
на бизнеса, който бихме искали да инвестира в нашия град и след това да предприемем
решителни, последователни и координирани действия за привличането им.



Приоритети на КАБ при планиране на градската визия 

Или как да се  приложи визията на регионалните колегии за техния град,  въз
основа на уроците, научени от градовете по света?

• Да установим географски, демографски и тематични приоритети

Различните  области  и  видове  дейности  не  са  изолирани  една  от  друга.
Взаимодействията между инициативи или програмни области може да подпомогне или
възпрепятства възможността за прилагане на новата визия. 
Ако  даден  план  се  фокусира  например  върху  енергията,  важно  е  не  само  да  не  се
разсейваме от програмата за рециклиране на отпадъци или националната енергийна
политика, но да се вземе предвид  и въздействието на други дейности върху подхода за
прилагане на визията за нашия град.

• Да интегрираме широки дискусии и многократни консултации

Да се  консултираме с  подходящите хора и да  го правим често.  Твърде често,
градска  визия  се  проваля,  защото  хората  не  чувстват  никаква  собственост  върху
съдържанието му.

• Да се съсредоточим върху възможните проекти и действия

Някои градове не успяват да превърнат идеите в практически план за действие,
докато се опитват да продължат напред. Добрата визия ще ни помогне да направим
това превръщане от теоретично в реално по-лесно.

• Да адаптираме курса според нуждите

Придържането към даден план, не означава да го следвате сляпо. Трябва да се
изберат  ключови  показатели  за  ефективност,което  ще  направяъ  възможно
наблюдението  на  входящите,  изходящите  и  въздействията  на  плана.  Тази  тема  е
обхванати в модула за измерване на отчета за бъдещето на градовете.

Да обърнем внимание на хората!

Няма нищо постоянно в  града.  Подобно  на  живите  организми,  градовете са  в
постоянно  динамично  състояние.  Град  в  упадък  се  нуждае  от  ясна  цел  и  визия  за
бъдеща идентичност. Много градски лидери са се фокусирали върху вида бизнес или
индустрията, която желаят да привлекат. Градовете трябва да изместят този фокус към
типа на хората, които искат да привлекат. Това са хора които създават просперитет,
стартират бизнес и изграждат на общности.

Контрастът  между  най-бързо  развиващите  се  градски  райони  в  света  и  най-
бързото свиване е ярък. Във Великобритания Лондон е ярък промер за привличане на
хора  от  цял  свят.  През  2014  г.  ,обаче  повече  25–35-годишни  напуснаха  столицата,
отколкото се преместиха в нея за за първи път от над 20 години. Вместо това те пътуват
до  други  градове,  които  предлагат  възможности  за  работа,  кариерно  израстване,
култура и други аспекти на благосъстоянието. 

Следващата стъпка е  представители на целева група да участват в процеса на
планиране. Ако искате да привлечете 25-годишни, имате нужда от 25-годишни да ви
кажат какво искат. Проектирането на собствено пространство позволява хората да се
идентифицират със своя град и своя заобикаляща среда.

Визията на КАБ трябва да бъде изчерпателна, обхващаща всичко от обществени
сгради и съоръжения, през зелени площи до канализационни системи.



Град,  който  иска  да  привлече  семейства,  с  отношение  към  околната  среда,
например,трябва да подкрепя тази визия с всичко: от слънчеви апартаменти до система
за събиране на „сива“ вода.

Времето  е  най-голямото  предизвикателство  за  успешна  реализация  на  всяка
такава визия. То отнема силна политическа упоритост, особено ако включва създаване
на град за хора, които все още не живеят там. Отнема от 8  до 15 години, за да се
промени населението и динамиката на един град. В някои случаи натискът за промяна
има да дойде отвъд политическата система.

Всички  членове  на  КАБ  трябва  имаме  ясна  представа  за  хората,  които  ще
населяват нашия град в бъдеще. Можем ли се заемем със създаването на среда, за да ги
доведем там ?

Да направим града привликателен!

• Изобилни паркове 

Парковете са "белите дробове на града". Те осигуряват едновременно място на
забързани жители на града да поемат дълбоко въздух, да се отпуснат и да се свържат с
природата. Обраен брояч на парниковия ефект, буфер срещу наводнения. Доказано е, че
зелените площи подобряват физическото и психическото здраве на градските жители.

• Ефективен обществен транспорт

Докато  пътуващите  в  Пекин,  Дубай  и  Лозана  разполагат  с  нови  лъскави
метросистеми, за да пътуват до работа, транзитните власти в Мексико Сити, Истанбул и
Лос  Анджелис  освобождават  пътя  за  автобусите.  Независимо  дали  са
високотехнологични или скромни, транзитните решения, които позволяват на хората да
се придвижват бързо и лесно без кола, трябва да са ключов елемент за нашия град.

• Качествено публично пространство

Сред всички високи сгради и оживени пътни платна, един добър за живеене град
има места, построени или реновирани с човешки мащаб. Места, където хората могат
безопасно да се разхождат и да се събират щастливо. Независимо дали става въпрос за
High Line в Ню Йорк,  стара железопътна линия,  превърната във въздушна алея,  или
популярна пешеходна улица в Куритиба, Бразилия, такива места не само насърчават
придвижването пеша, но намаляват нуждата от големи частни жилища, като създават
общи мяста за наслада от хората.

• Велоалеи

Докато гъстотата на градовете ги прави на теория страхотни за придвижване с
колело,  интензивният трафик и ядосаните шофьори могат да направят колоезденето
неприятно и дори опасно без обозначени платна. Най-удобните за велосипеди градове
създават  обособени  велосипедни  пътеки,  осигуряват  паркинг  и  дори  душове  със
слънчева  енергия!  Създават  програми  за  споделяне  на  велосипеди  и  позволяват  на
велосипедистите да карат велосипедите си в автобуси за по-дълги пътувания.

• Изчерпателни програми за рециклиране и компостиране

Да,  рециклирането е класически индивидуален екологичен акт,  но не е много
прияно без някой да осигури удобно поставени кошчета и надеждно събиране.  Най-
зелените градски инициативи отиват по-далеч от събирането на капачки, чрез добавяне
на електроника и хранителни отпадъци към списъка на рециклираните и компостирани
предмети  и  чрез  въвеждане  на  по-мащабни  програми  за  рециклиране  на  вода  за
промишлена употреба



• Високопрофилни зелени сгради
 

Разработките, които се стремят да бъдат най-голямата или най-високата, дори и
празна  сграда  може  да  получи  впечатление  за  естетиката  си.  Но,  докато  те  не
са всичко, което градът прави. Една екологична структура или зелен покрив предоставя
много  видим  символ  на  зелените  намерения  и  насочва  вниманието  към  най-новите
технологии.

• Смесена употреба и запълване

Доброто  планиране  е  ключово  за  удобния  град. Докато  едни  мегаполиси  се
разрастват  все  повече  и  повече,  Хамбург  обновява  остарялото  си  пристанище  в
проходим квартал със смесено предназначение с офиси, търговски и жилищни площи,
докато Сакраменто,  Калифорния,  дава нов живот на  старите улички. Такива проекти
„рециклират“ съществуващото пространство, което вече е вплетено в градската тъкан,
като ги прави лесни за придвижване и обикаляне.

• Зелено лидерство

Не всеки член на УС на КАБ ще бъде „рицар на блестящ велосипед“ като Борис
Джонсън, който спря нападение, докато караше колело. Но държавни служители като
кмета на Атланта, градския съвет на Марбург, Германия са герои сами по себе си за
почистване  на  канализационните  системи  на  градовете  си,  насърчаване  на  вятърна
енергия и биодизел и слънчеви инсталации задължително за нови и реновирани сгради.

• Интелигентни енергийни политики

Закупуването на възобновяема енергия и налагането на мерки за ефективност са
два  начина,  по  които  градът  може  да  използва  икономическото  си  влияние,  за  да
помогне  за  изграждането  на  пазар  за  по-екологични  продукти,  като  същевременно
намали  собственото  си  въздействие  върху  околната  среда,  а  често  и  оперативните
разходи.  Финикс, Аризона, например, увеличава количеството енергия, която черпи от
възобновяеми източници и изгражда нови градски сгради по стандартите LEED. Докато
Сан Франциско изгражда голям нов слънчев колектор, Остин, Тексас, изисква домашни
енергийни одити,а New Йорк търси офшорни вятърни паркове.

• Добро „зелено“ забавление

Най-добрите  градове  празнуват  своя  екологичен  начин на  живот  с  фермерски
пазари, пълни с вкусни и необичайни лакомства, барове и ресторанти, обслужващи с
най-добрите органични ястия, интригуващи експонати от екологично мислещи артисти и
музикални  фестивали,  които  предлагат  паркиране  на  велосипеди  и  паркове  със
слънчева енергия.
 

Регионалните колегии: с поглед към хоризонта!

Регионалните  колегии  трябва  да  помнят  своето  предназначение;  те  са
попечители  на бъдещия  успех.  Лесно  е  да  се  съсредоточим  върху  краткосрочните
печалби и да изпуснем от поглед потенциала за извършване на дългосрочни промени.
Добрият архитект може да проектира само 10 години, но той или тя има способността
да  влияе  върху  живота  на  жителите  на  града  през  следващите  50.  Наследството  е
важно - всеки иска да се запомни - но суетните проекти не са решението. Архитектите
трябва  първо  да  предоставят  основите  за  населението:  достъп  до  чиста  вода,
безопасност и сигурност, настаняване, транспорт, здравеопазване.

Успешен  град  е  този,  който  върви  по-нататък  и  създава  чувство  за
принадлежност и цел.  Един град е смислен,  когато хората се идентифицират с него
независимо  от  собствената  си  националност  или  етническа  принадлежност,
превръщайки се във софиянци, нюйоркчани или московчани. 



Всяка регионална колегия трябва да надгражда своите специфични силни страни,
но  развиването на усещането за място и общност е от съществено значение.

Регионална колегия са изправени пред различни предизвикателства, но всички те
трябва да могат да вдъхновяват, да общуват и може би повечето важно е да слушат
колеги си и обществеността. 

Личен опит

Според моя опит, ръководенето и управление на проекти са сред най-големите
детерминанти на успех или неуспех. Невдъхновен лидер ще създаде невдъхновяващ
проект! 

Ако искаме всички членове на КАБ да работят повече и да се стремят към върхови
постижения, УС трябва да ги вдъхновява. Интересното е, че УС често трябва да е и най-
добрият  слушател:  да  може  да  усвоява  информацията  и  да  предлага  съгласувана
обратна връзка на своите членове , а РК -за жителите на града.

Някои  от  най-големите  лидерски  предизвикателства  пред  УС  включват
разработване на ясна визия и ефективна комуникация. В идеалния случай тази визия
трябва  да  възникне  от  консенсус,  от  слушане  на  аудиторията  на  ОС  ,  тълкуване
тенденции и реагиране на това, което членовете искат. 

Настоящата  финансова  обстановка  прави  изграждане  на  консенсус  между
Общинските власти, членовете на КАБ и обществеността, по-важно от всякога.

Делегирането е ключово. По същество работата на УС е да даде възможност на
членовете на КАБ да правят това, като същевременно води общ преглед на дейността
на цялата Камара. Поддържането на инерцията също е част от мандата на УС. Много
проекти  ще  отнемат  години  за  реализиране  и  десетилетия  за  изплащане  на
инвестициите. Регионалните колегии трябва да поддържат тяхното предназначение и
да държат с погледа си хоризонта.

С уважение:
л.арх.Пламен Матеев,МБА

член на УС на РК Бургас
+359 896600889

www.linkedin.com/in/mateevplam/


