ХВАНИ
СЕ
В ТАЛЯНА
младежки
архитектурен
пленер

Камарата на архитектите в България (КАБ)
защитава на национално и международно равнище
интересите на около 3700 архитекти, ландшафтни
архитекти и урбанисти, работещи в областта
на устройственото планиране и инвестиционното
проектиране, отчитайки обществените потребности.

Съюзът на архитектите в България (САБ)
има за цел да защитава и обединява
творческо-професионалните интереси
на архитектите и да работи за хармоничното
и устойчиво изграждане на територията
и населените места, развитието на образованието
по архитектура и усъвършенстването на нормативната
база в областта на архитектурата.

АРХ. ЧАВДАРА НИКОЛОВА
ръководител на проекта, 34 г.

През 2017 г. в град Варна се проведе Младежки архитектурен пленер
“Хвани се в Таляна“. Пленерът възстановява традиция от 80–те
години, с която организаторите му, КАБ и САБ Варна, се надяват
да възстановят приемствеността между различните поколения
архитекти, както и изгубеното чувство за споделена отговорност
към градското пространство. Този пленер е пряк резултат от
крещящата необходимост от широка обществена дискусия по
въпросите за развитието на Варна.
В рамките на шест дни 15 архитекта от Варна, България и Румъния,
работиха в Юнашки салон, любезно предоставен от Община Варна.
Екипите предложиха четири градоустройствени стратегии за
част от историческия център на града, заключена между
пл. “Мусала“, ул. “Преслав“, ул. “Цар Симеон“ и Гаровия площад,
условно наречена квартал “Таляна“.
Младежки архитектурен пленер “Хвани се в Таляна“ е част
от програмата на Варна Европейска младежка столица 2017 г.
Чрез този проект екипът на КАБ и САБ Варна се опитва
да изгради мост между архитекти, общество
и общински структури.

Родена във Варна, България
През 2006 се дипломира
в ENSAV, Версай, Франция.
Живее и работи във Варна от 10г.
Семейна с две деца.

Приех предизвикателството да се включа в организацията на
Младежки архитектурен пленер “Хвани се в Таляна“, съзнавайки
отговорността, която нося, защото изпитвам дълбока нужда
от подобряване на естетиката на градското пространство
в родния ми град! Варна има невероятен потенциал, но през
последните десетилетия все по-осезателна става
необходимостта от стратегическо и визионерско мислене
по отношение на развитието ù! Провеждането на предварителни
проучвания и обществени дискусии би могло да помогне да се
направят много по-разумни инвестиции, които биха довели
до по-сериозни и дългосрочни резултати.
Тук е мястото да благодаря на участниците в екипа, които
застанаха редом с мен зад тази отговорна задача, делегирана
ми от управителния съвет на КАБ!
Целта на пленера беше да покаже, че КАБ и САБ имат потенциал
да провокират стратегическо градоустройствено мислене
и да бъдат адекватен консултант на общинските структури.
Моето лично желание като архитект е да бъда
представлявана от силни и отговорни професионални
организации, окуражаващи младия човек да бъде активно
звено в развитието на Варна!

ЩО Е ТО ТАЛЯНА?

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪПРОСИТЕ, КОИТО
ПОСТАВИХМЕ ПРЕД
УЧАСТНИЦИТЕ!
ЖУРИ

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ
СТРАТЕГИИ:
ЕКИП А:
BUILD UN-DO-BUILD
ЕКИП B:
ОТВЪД ТАЛЯНА
ЕКИП C:
В МРЕЖИТЕ НА ТАЛЯНА
ЕКИП D:
S.O.S. ТАЛЯНА
ОСНОВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
СПИСЪК С УЧАСТНИЦИ

Що е то
Таляна?
Квартал “Талянa“* се намира
в историческия център на
град Варна. Той е част от
компактния град със специален
режим на опазване, наречен
Археологически резерват
“Одесос-Варна” и е най-наситената
с исторически паметници и
археологически находки зона.
Запазена е характерната
варненска атмосфера на
курортен крайморски град
с жилищна архитектура.
Застъпени са малкият и среден
бизнес в областта на дребната
търговия и занаятите,
хотелиерството
и ресторантьорството.
Уличките са тихи и спокойни
и е запазена основната функция
на територията – жилищната.

Обграждащите улици
“Цар Симеон” и “Преслав”
са главни улици. Те се спускат
от централната пешеходна
зона към морето, където е
крайморският бул. “Приморски”.
Ул. “Цар Симеон” води от
централната пешеходна зона
към ЖП гара, а ул. “Преслав”
е естествено продължение
на централния пешеходен
площад “Независимост”
в посока Морска гара, ЖП гара
и подходът към Морска гара
са на бул. “Приморски”. Улица
“Преслав” е много интересна
откъм архитектурни
паметници. По нея има също
важни административни
и културни сгради (Областна
администрация, Католическа

църква и др.), а продължението ù
по ул. “Сан Стефано” към Морска
гара минава през най-важния
археологически район на Варна.
Територията е богато озеленена
с едра дървесна растителност,
придаваща характерния
образ на Варна като курортен
крайморски град. Паркирането
е проблем и всяка възможност
за създаване на паркинг или
паркомясто трябва да се
разглежда внимателно.

*Талян – Неподвижно морско риболовно съоръжение.
Състои се от мрежи, разположени вертикално във
водата, перпендикулярно на брега. Чрез него се лови
риба от движещите се край брега рибни пасажи. –
изт. Уикипедия

Въпреки тези си преимущества
понастоящем вътрешността
на “Таляна” е слабо посещавана
от жители и гости на
града, инфраструктурата
ù е занемарена, сградите
запустяват, паметниците на
културата се рушат,
не са налице подходящи условия
за дребен бизнес,
който да съживи квартала.
Настоящият Пленер цели да
покаже как една маргинална зона
“Таляна” може да се превърне в
привлекателен градски център
за жители и гости на Варна;
да се привлече вниманието на
гражданите към тази наситена
с градска история зона; да се
повишат възможностите за
развитие на дребния бизнес.

КОЕ ОТЛИЧАВА ВАРНА
ОТ ДРУГИТЕ ГРАДОВЕ?

Въпросите,
които
поставихме
пред
участниците

КАКВО ОЗНАЧАВА “УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ“ В КОНКРЕТНИЯ
ПРИМЕР С ТАЛЯНА?
КОЕ ОТЛИЧАВА ТАЛЯНА
ОТ ДРУГИТЕ КВАРТАЛИ?
КАКВИ КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА
ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ МОГАТ
ДА БЪДАТ ФОРМУЛИРАНИ?
КОИ СА НАЙ-ВАЖНИТЕ НЕЩА,
КОИТО ТРЯБВА
ДА СЕ ПРОМЕНЯТ?
КОЕ НЕ ТРЯБВА
ДА СЕ ПРОМЕНЯ?
КОИ СЪСТАВКИ НА СРЕДАТА
СА НЕДОСТАТЪЧНИ,
КОИ СА В ИЗЛИШЪК?
КАК МОГАТ ДА СЪЖИТЕЛСТВАТ
ТРАДИЦИЯТА И МОДЕРНОСТТА?
КАКВА ЩЕ БЪДЕ РОЛЯТА НА
АРХИТЕКТИТЕ В РАЗВИТИЕТО
НА ТАЛЯНА НА ВАРНА?

От участниците се очакваше
да се вгледат в реалните
проблеми на историческата
част на Варна, за да открият
пътищата за нейното
оцеляване и развитие.
Очевидно е невъзможно
това да става единствено
на равнището на “голямото”
градоустройствено планиране.
Чрез този пленер се опитваме
да фиксираме и оценим
внимателно и най-фините
детайли на битието на зона
“Таляна”, да идентифицираме
нейния характер и проблеми.
Да направим опит за вникване
в спецификата на варненската
градска антропология;
да изясним връзките
и различията със съседните
части на историческия град.
Очаквахме непредубеденият
анализ на участниците
в пленера да зададе нови
ракурси за наблюдение,
виждане и разбиране на Варна.

Арх. Иван Трендафилов
председател на
КАБ РК - Варна

Критерии
за оценка
КАЧЕСТВА НА АНАЛИЗА
И НАБЛЮДЕНИЯТА
ОРИГИНАЛНОСТ
НА СЪЖДЕНИЯТА
ОСЪЩЕСТВИМОСТ
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

ЖУРИ

Арх. Виктор Бузев
главен архитект
на Община Варна
Арх. Николай Рачински
представител
на САБ Варна
Арх. Юлиян Унгурану
представител на Камара
на Архитектите в Румъния
Арх. Владимир Попов
обществено ангажиран
в опазване на архитектурното
наследство в Балчик и Варна
Арх. Мирослав Велков
специализирал опазване на
архитектурното наследство

BUILD
UN-DO-BUILD
TALYANA
арх. Максим Недков (България)
арх. Аднан Мемет (Румъния)
арх. Себастиан Йонеску (Румъния)

“Ако успеем с “Таляна”,
се надяваме успешният опит
да зарази малко по малко
целия ни град.”

екип

Талянa – проблемна
градска зона
Намира се в самия център на Варна,
но е неприветлив и изолиран.
Ако като архитекти съумеем да решим
част от проблемите на района,
той би се превърнал в ключова
част от градската тъкан.
Предлагаме няколко конкретни
стъпки. Създаваме адекватни
връзки с пешеходната градска
зона, жп гара, морска гара и Римски
терми. Ограничаваме движението
и паркирането на автомобили,
подарявайки повече място на
хората. Допълваме архитектурния
облик на “Таляна”, така че улиците
да бъдат приветливи, а сградите
да подканват хората в уютните си
вътрешни дворове. Акцент на проекта
е въпросът: можем ли да дадем живот
на рушащи се знакови сгради и как да
ги използваме устойчиво. Предлагаме
модели как да поканим младите хора
в “Таляна” – деца, студенти
и млади предприемачи. Споделените
жилищни и работни пространства са
удачно средство нашият “талян” да

бъде уютно, перспективно
и желано градско пространство.
Ако успеем с “Таляна”, успешният
опит би заразил целия ни град.
Как ще разкрием красотата
на града ни?
Пример: Ул. “Преслав“ – старата
търговска улица на Варна.
Тя е една от най-широките улици
в града. От нея е отделена една
тясна част за пешеходци. Остатъкът
е подарен на автомобилите. Давайки
повече от необходимото пространство
на колите, това не ги облекчава. Води
единствено до неправилно паркиране
и транспортен хаос. Ако отнемем два
метра от автомобилната лента и ги
подарим на пешеходците, това няма
да навреди на трафика.
Ул. “Преслав” ще се превърне
в aтрактивна връзка център –
стар град – пристанище.

ул. “Преслав”

Само в “Таляна”
имаме осем глухи улици.

Глухи улици: когато една пешеходна
улица пресича други, се създават
особени пространства, лишени
от транзитна функция. Тези зони
обикновено се превръщат в площ
за паркиране.
Гаров площад!?!
Как посрещаме гостите си?

От гарата до центъра: Гарата
е една от портите на Варна. Как градът
ни посреща гостите си? Слизайки
на гарата, човек трябва да се чувства
поканен да разгледа града. Ние имаме
всички предпоставки да посрещнем
гостите си на един красив площад
и по приятни улици да ги отведем
в центъра на Варна.

e

com

паркирали автомобили 460

улици 29 500 м2

свободно пространство 51 500 м2

застроени обеми 32 700 м2
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схема използване на сгради

Застроената площ в “Таляна”
представлява едва 33%, но минавайки,
ние оставаме с впечатлението, че
около нас няма много свободно място.
Голяма част от пространството е
заета от движещи се и паркирали
автомобили. В “Tаляна” имаме както
улици, така и вътрешни дворове.
Улиците са по-динамични, служат
за преминаване на потоците хора,
а вътрешните дворове могат да
бъдат нещо статично, предизвикващо
любопитство, приканващо хората да
надникнат в тях.
Улиците на историческата част на
Варна определят нейната идентичност.
Ако те се превърнат в пешеходни,
границата между улица и частен имот
ще бъде трудно доловима. Партерите
на жилищата могат да бъдат отворени
и достъпни, давайки живот на
прилежащите им публични площи.
В и около “Таляна” съществуват
пространства, които могат да се
превърнат в горещи точки (hot spots).
Възможни техни функции биха били:
археологически музей или галерия за
изкуства, сгради за споделено живеене
и работа и интермодален терминал
– свързващ гарата и пристанището –
“порта на града”.
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паркиране
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здравословен живот
културни събития
co working
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временен пазар
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изложби
дебати
Архитектурен конкурс

Варна е град, съчетаващ три основни
функции: морско пристанище, летен
курорт и университетски център. Варна
е богата на разнообразни архитекурни
и градоустройствени примери:
от компактен исторически център
до непланирани гета “фавели”,
от панелни жилищни квартали
до нови разширения извън границите
на града, от елегантни вили
до затворени комплекси.
Главната цел на нашия проект
е съживяването на “Таляна”,
преустройвайки го в университетски
център. В градове като Оксфорд,
Кембридж, Мюнстер и Мендризио
студентите са съществена част от
градското население. Те по свой начин
са “колонизирали” града. Изследвйки
американския опит, проследяваме как
наличието на много млади
специалисти в студентските градове
привлича интерес и инвестиции.
Създаването на споделени
пространства за работа
и живеене са правилна стъпка за
развитието на “Таляна”. Такива модели
вече са практика там, като например
Социалната чайна и креативното
мейкър пространство. Те биха
работили още по-ефективно при
наличието и на споделени жилищни
пространства.
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Едно студентско общежитие може да
се превърне в хостел за туристи през
летните месеци. Възможен сценарий
е “Талянът” да стане притегателен
център на т.нар. дигитални номади.
Те предствляват цяло съсловие
работещи хора, превърнали работата
си в “постоянно пътуване”, работещи
от компютрите си навсякъде по света.
Нека се върнем на темата за ролята
на студентите в градския живот.
Огромно предимство е, че студентите
привличат множество други функции
след себе си – кафенета, ресторанти
и барове.
Те рядко използват личен автомобил,
което само би спомогнало за
изграждането на пешеходна градска
среда в “Таляна”. Вмъкването на
университетски живот в “Таляна” може
да се случи елегантно и ефективно.
Рушащи се сгради могат да бъдат
стегнати и използвани като помещения
за споделено съжителство и работно
пространство. Постепено вътрешните
дворове ще бъдат все по-отворени,
оживени и привлекателни. В “Таляна”
има пространства, подходящи за
намеси от по-голям мащаб: сгради
с преплетена функция жилищна
и работна, както предложената
архитектурна идея на изображението.

ОТВЪД ТАЛЯНА
арх. Нона Цекова (България)
арх. Цветан Цеков (България)
арх. Оана Абалару (Румъния)
арх. Кристина Балтой (Румъния)

„Фокусираме се върху подчертаване на
съществуващите качества на средата,
както и привличане на внимание към
тези от тях, които са на път да бъдат
загубени – паметници на културата,
занемарени и неизползвани вътрешни
дворове и обществени пространства...“

екип

Стратегията се разделя на няколко
постепенни етапа и се развива около
идеята за неизвестните пространства
и маршрути на квартала.
Първият се фокусира върху
подчертаване на съществуващите
качества на средата, както и
привличане на внимание към тези
от тях, които са на път да бъдат
загубени – занемарени и неизползвани
вътрешни дворове, тупикови
улици, превърнати в паркинги,
пасажи, неподдържани обществени
пространства и сгради – паметници
на културата.
Проектът предвижда това да стане
посредством мислена мрежа –
„Талян” – привличаща посетители
от периферията на квартала и други
части на града. Тя ще се състои от
маркирани ключови точки, свързани
помежду си в динамични маршрути.
Точките ще се материализират под
формата на интерактивни осветителни
и обозначителни тела, насочващи
посетителите към актуалните за
момента събития – временни
дейности с минимална инвазия на
съществуващата среда. Mестните
музеи, галерии, театри, училища
ще участват в тях под формата
на изнесени изложби и събития,

функционална разпокъсаност
на градската среда

главни точки
на интерес

анализна
разрезна линия

интервенции с градски дизайн,
прожекции и други.
Обитателите на квартала ще бъдат
окуражени да посрещнат свят,
малко по-различен от ежедневните
им възприятия, същевременно
получавайки както материална
подкрепа, така и духовна
удовлетвореност.
В следващи етапи основният
автомобилен трафик ще се организира
по две главни направления,
паркирането ще е позволено
само за живущите в квартала,
ще се появят улици със смесено
ползване, ограничено и бавно
автомобилно движение или изцяло
затворени за такова – пешеходни зони.
Предвиждат се околовръстни
буферни паркинги, като например
в настоящата пристанищна зона.
Във финалните етапи се очаква
привличане на по-големи инвестиции,
след повишаване на обществения
и личен интерес и отговорност,
с възможност за стартитане на
цялостен реставрационен процес
за сгради и улици и съживяване
на един загиващ квартал.

1

“Гореща точка“ в
периферията на района
(Драматичен театър – Варна)

3

Перспективите на квартала.
Сградите – културни паметници –
преди и сега

2
Примерна
„Входна точка“
(Площад пред
„Валентина“)

4

Детска площадка и
улично визуално изкуство

1
2

7

5
3
4
6

5

6

7

В МРЕЖАТА
НА ТАЛЯНА
арх. Александра Стойка (Румъния),
урб. Кристина Злота (Румъния),
арх. Дарина Славова (България)
арх. Александра Бабунска (България)

“Превръщане зоната не само в притегателна
туристическа дестинация, но и атрактивно
място за активна “творческа” почивка,
провеждане на работилници и културни
събития на открито!”

екип

ПРЕКЪСНАТА
МРЕЖА

Проектът “В мрежата на Таляна“
е насочен към разкриване на скрития
потенциал на историческото ядро
на града чрез създаването на
организация – мрежа, свързваща
различни креативни и иновативно
мислещи личности, институции,
представители на бизнеса
и собствениците на имоти в района,
обединени около общата цел
за превръщане на “Таляна“
в част от града с разпознаваема
артистична идентичност
и превръщането на зоната
в притегателно място.

ЗАТВОРЕНИ
ВРАТИ

АНАЛИЗ НА
ИЗЖИВЯВАНИЯТА

ПОТЕНЦИАЛ
ЗА БЪДЕЩО
РАЗВИТИЕ

Визията за “Таляна” като оживено,
предимно пешеходно градско
пространство със запазена и
изпълнена с ново съдържание
архитектурно-историческа среда,
поставя в своя фокус хората – новите
“местни герои” с отговорната роля да
открият общите ценности, инициативи
и бизнес модели и постепенно
въвличайки по-широк обществен кръг,
да регенерират по естествен път
градската тъкан.

ЗАКЛЮЧЕН
ГРАД

ЖИЛИЩНА ЗОНА
ТЪРГОВСКА ЗОНА
КУЛТУРНА ЗОНА
РАЗРУШЕНИ
ПРАЗНИ
ПОТЕНЦИАЛ

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
ОПАСНИ СГРАДИ
РУШАЩИ СЕ СГРАДИ

АРХИТЕКТУРНО
НАСЛЕДСТВО

ПАМЕТНИК
НА КУЛТУРАТА

Формалната организация,
подкрепяща едновременно
развитието на млади творци,
артистичното трансформиране
на градски пространства
и иновативни бизнес модели,
системата от модулни елементи,
която, освен идентичност и
функция за създаване на повече
уютни пространства за престой на
пешеходците, може да бъде поетапно
прилагана и доизграждана с участието
на широк кръг от хора, както
и организирането на фестивали
и събития в градската среда,
са част от решенията.

ФОКУС ВЪРХУ
ХОРАТА И
ОБЩНОСТ
ОТ “МЕСТНИ
ГЕРОИ“

ОБЕДИНЕНИ
ОТ ОБЩИ
ЦЕННОСТИ

СПОДЕЛЕНО
СЪЗДАВАНЕ НА
ВЗАИМОИЗГОДНИ
РЕШЕНИЯ

ЩЕ СЪЗДАДЕ
СОЦИАЛНАТА
“МРЕЖА“ НА
ТАЛЯНА

МОЖЕ ДА СЕ
РАЗВИЕ И КАТО
ФИЗИЧЕСКА
“МРЕЖА“
НА ТАЛЯНА

Предложеното решение за
постепенното превръщане на улиците
в района в алтернативно споделено
работно пространство чрез специално
разработено за целта градско
обзавеждане би превърнало зоната
не само в притегателна туристическа
дестинация, но и в атрактивно място
за активна “творческа“ почивка,
провеждане на работилници
и културни събития на открито.

1.
Неделно
барбекю

Международният екип на
арх. Александра Стойка (Румъния),
урб. Кристина Злота (Румъния),
арх. Дарина Славова (България) и
арх. Александра Бабунска (България)
вярва, че иновативните решения на
една обединена креативна общност
може да разреши съществуващите
предизвикателства с автомобилния
трафик, изчезващото архитектурно
наследство и пустеещите и
неподдържани пространства
в центъра на града.
Местни актьори, въвлечени
във Фестивала на “Таляна”

Креативна
общност

Местен
бизнес

Частни
собственици

Публична
администрация

Строителни
предприемачи

2.
Кино
на открито

3.
Направи си сам –
мейкърско място

4.
Споделено
пространство

5.
Скейт
парк

6.
Споделено
работно място
на открито

S.O.S.
ТАЛЯНА
/СИГУРНОСТ&
ОТКРИТИ РОСТРАНСТВА&
СОЦИАЛИЗАЦИЯ/

арх. Андрей Компанашойу (Румъния)
арх. Константин Златаров (България)
арх. Невена Вълчева (България)
арх. Флорин Мику (Румъния)

“Започнахме с идеята за обща
достъпност и безопасност!”

екип

Започнахме с идеята за обща
достъпност и безопасност.
Неорганизираните паркинги
и опасните сгради и фасади
не допринасят за един жив и
функциониращ квартал. Втората
ни стъпка беше да развием
транспортни връзки, които да
преминават покрай или през
“Таляна“. Въпреки, че районът
е в голяма близост до центъра,
общественият транспорт го
заобикаля. Освен това смятаме,
че с намаляването на паркоместата
и автомобилния поток, е нужно
да предложим алтернатива.
След като “Таляна“ е обезопасен
и свързан с града, следва да се
започне работа по новите
публични пространства.
Предложенията на екипа са
следните – пешеходни улици
без препятствия – коли,
стърчащи плочки, саксии
и градска мебел с лошо
позициониране; площади с функция,
магазини, паркове, амфитеатри
за кино и представления
на открито; работилници
за изкуства и бит.

1. ЗОНА ЗА РАЗВИТИЕ –
ПЛ. “МУСАЛА”
Пл. “Мусала” пред Камарата на
архитектите. Предложението е
да се изследва възможността за
създаване на подземен паркинг,
а върху него да има публично
пространство със смесено
предназначение, без коли.
2. ЗОНА ЗА РАЗВИТИЕ –
УЛ. “ОХРИД” И УЛ. “ДЕБЪР”
Кръстовището на пешеходната
ул. “Дебър” и ул. “Охрид”. Екипът
предлага то, както и самата ул.
“Дебър” да бъдат освободени от
коли и ул. “Охрид” и площадът
да бъдат в арт-пространства и
спортни площадки.

Основни пешеходни пътеки и маршрути
Предложена градска транспортна линия
за свързване на гарата с летището
Периметърни автомобилни маршрути около
централния обект

Сборни пунктове
Вътрешни дворове и остатъчни пространства
Буферни точки за Таляна

3. ЗОНА НА
РАЗВИТИЕ – ДОМ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СЪЮЗИ – ВАРНА
В териториите на изток и запад
от Дома на научно-техническите
съюзи – Варна са били открити
археологически останки. Екипът
предлага съществуващите площи
да се трансформират и да бъдат
създадени археологически парк
и подземен паркинг.

4. ЗОНА ЗА РАЗВИТИЕ –
СОФИЙСКА БАНКА
Сградата на Софийската банка,
проектирана от арх. Дабко Дабков
и построена 1922 г., се намира
в трагично състояние. Екипът
предлага да се извърши проучване
на конструктивното състояние
и впоследствие да се реши
нейната съдба.
5. ЗОНА НА РАЗВИТИЕ –
УЛ. “ЦАРИБРОД, КРЪСТОВИЩЕ
НА “ЦАР СИМЕОН I”
И УЛ. “ПРЕСЛАВ”
Ул. “Цариброд” е улица със слаб
трафик. Концепцията на екипа е тя
да се превърне в новата пазарна
улица. Партерните пространства
ще привлекат човешкия поток
през “Таляна”.
6. ЗОНА ЗА РАЗВИТИЕ –
КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. “САН
СТЕФАНО” И УЛ. “ПРЕСЛАВ”
До кръстовището се намира
площад, който засега се ползва
като паркинг. Предложението на
екипа е да се превърне в публично
пространство, което ще е спирката
на концептуалната линия на
градския транспорт.

УЛ. “ЦАРИБРОД” ПРЕДИ

УЛ. “ЦАРИБРОД” СЛЕД

Свободна зона
Пространствени връзки
Частни градини
Обществени градини
Производствени градини

Използвани пространства
Неизползвани пространства
Жилищни пространства
В процес на изграждане
Неясни

Жилищни сгради
Жилищна сграда с т ърг. партер
Области на обслужване
Смесена употреба
Институции
Културен
Друга употреба
В процес на изграждане
Неизползван

Сгради с риск
от непосредствено
падане
Безопасни сгради
Блокади

СГРАДИ
СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО ПОЛЗВАНЕ
(ТЪРГОВСКИ, ОФИСИ, АДМИНИСТРАЦИЯ)
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
(МУЗЕЙ, ГАЛЕРИИ, РАБОТИЛНИЦА)

1

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
(МНОГОФАМИЛНИ, КЪЩИ)

2

ПРОСТРАНСТВА
АВТОМОБИЛНИ ПРОСТРАНСТВА
(УЛИЦИ, ПАРКИНГИ)

3

ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
(ПАРКОВЕ, ТРОТОАРИ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ)
 АСТНИ ПРОСТРАНСТВА
Ч
(ВЪТРЕШНИ ПРОСТРАНСТВА)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА

РАЗРЕЗ ПРЕЗ МИКРОПЛОЩАД НА УЛИЦА “ОХРИД”

1. ЕКСПОЗИЦИОННА ПЛОЩ(ТРАДИЦИОННО ИЗКУСТВО
И ЗАНАЯТИ, МУЗЕЙ НА ОТКРИТО)

4

2. ОБЩЕСТВЕН АМФИТЕТАТЪР
(УЧАСТИЕ НА УЛИЦАТА, СОЦИАЛИЗИРАНЕ, ИЗЛОЖБИ)
3. ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР(ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СТАРИЯ РИМСКИ ГРАД)
4. АРХЕОЛОГИЧЕН ПАРК
(ПАРК, КОЙ СЪДЪРЖА НАСТАНЯВАНИТЕ РУИНИ)
5. ПЛОШАД (СОЦИАЛИЗИРАНЕ, ОТДИХ)
6. СКЕЙТ ПАРК
(СПОРТ, СОЦИАЛИЗИРАНЕ, ЗАБАВЛЕНИЯ)
1

2

3

4

5

6

7

7. ПЛОЩАДКА (ДЕЙНОСТИ, СОЦИАЛИЗИРАНЕ, ЗАБАВЛЕНИЕ)
8. ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (150 ПАРКОМЕСТА)

1

СПОРТНА ПЛОЩАДКА

2

АМФИТЕАТЪР ЗА ЛЯТНО КИНО
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

3

РАБОТИЛНИЦИ ЗА ВИЗУАЛНИ
ИЗКУСТВА

4

РЕНОВИРАНАТА УЛ. “ОХРИД” –
РАЗБЛОКИРАНА И С НОВ ПАВАЖ

РАЗРЕЗ ПРЕЗ ПЛОЩАД “МУСАЛА”

ОСНОВНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА
УЧАСТНИЦИТЕ Буферни паркинги
за превръщането
на “Таляна” в ключова част
от градската тъкан

Създаване на адекватни връзки с
пешеходна зона и други ключови
точки в централна част.
Разработване на туристически
маршрути и нови транспортни
връзки.
Фаворизиране на пешеходеца,
чрез регулиране на
автомобилното движение: улици
със смесено ползване и бавно
автомобилно движение или
изцяло пешеходни.

в непосредствена близост.
Използване на свободни парцели
за емблематични сгради.
Създаване на споделени
жилищни и работни
пространства, което
би създало приток на млади
и активни хора.
Разработване на неизвестните
пространства и вътрешните
дворове.
Интерактивен “Талян“ от
осветителни и обозначителни
тела, насочващи посетителите
към вътрешността на
квартала и към определени
места и събития.

Създаване на организация,
свързваща иновативно мислещи
личности, институции,
представители на бизнеса и
собствениците, работещи за
превръщането на “Таляна” в зона
с разпознаваема артистична
идентичност.
Превръщане на улиците в района
в алтернативно споделено
работно пространство чрез
специално разработено за целта
градско обзавеждане.
Организиране на фестивали
и събития в градската среда.
Естествено регенериране
на градската тъкан чрез
стимулиране на хората,
носители на промяната:
“местни герои“.

СПИСЪК С
УЧАСТНИЦИТЕ
АНДРЕЙ КОМПАНАШОЙУ
магистър по архитектура, 2008-2014
Университет “Спиру Харет“,
Букурещ, Румъния

КРИСТИНА БАЛТОЙ
магистър по архитектура, 2006-2013
UAUIM

ФЛОРИН МИКУ
магистър по архитектура
2009-2015
Факултет по Архитектура
“G. M. Cantacuzino”, Яш, Румъния

НЕВЕНА ВЪЛЧЕВА
магистър по архитектура, 2008-2014
УАСГ*

КРИСТИНА ЗЛОТА
магистър по урбанизъм, 2004-2010
UAUIM*

АДНАН МЕМЕТ
магистър по архитектура, 2004-2010
UAUIM
Университет в Сао Пауло, Бразилия
2008-2009

СЕБАСТИАН ЙОНЕСКУ
магистър по архитектура, 1998-2006
ТУ, факултет по aрхитектура
и градоустройство,
Клуж-Напока, Румъния
Асистент в ТУ факултет
по архитектура и градоутройство,
Клуж-Напока, Румъния
Докторант към Университета
в Хамбург и ТУ, факултет по
архитектура и градоустройство,
Клуж-Напока, Румъния
по градска социология
на тема “Екологичната общностна
парадигма и новия урбанизъм.
Символната и социалната
връзка“ 2010-2015

ЦВЕТАН ЦЕКОВ
магистър по архитектура, 2006-2012
УАСГ

АЛЕКСАНДРА СТОЙКА
магистър по архитектура, 2004-2010
UAUIM
Специализация по реставрация
на паметници на исторически
монументи и ландшафт в Римски
университет “Ла Сапиенца“, 2012-2014
Магистратура “Общество и
идентичности в Централна Европа“,
Факултет по история и философия
в Университета Бабеш Бояи, Клуж

ОАНА АБАЛАРУ
магистър по архитектура 2014
UAUIM
Докторант на тема “In Between”
Време и пространство. Намеси в
градски археологични обекти 2014 –
Римски университет
“Ла Сапиенца” (“Еразъм” 2011-2012)

*UAUIM - Университет по архитектура и урбанизъм “Йон Минку”, Букурещ, Румъния

НОНА ЦЕКОВА
магистър по архитектура, 2009-2015
УАСГ
ТУ Кайзерслаутерн,
Германия (Еразъм 2013-2014)
докторант към БАН,
“Иновативни методи на биониката
и биомиметиката в архитектурата
и техните трансформации“, 2016 -

УЧАСТНИЦИ

*УАСГ – Университет по архитектура, строителство
и геодезия, София, България

АЛЕКСАНДРА БАБУНСКА
магистър по архитектура,
2004-2010
УАСГ

КОНСТАНТИН ЗЛАТАРОВ
бакалавър по архитектура, 2013-2016
Университет на Гринуич, Лондон,
Великобритания

Пленерът беше едно
креативно приключение!

ДАРИНА СЛАВОВА
магистър по архитектура,
2004-2010
докторант “Съвременни иновации
при традиционните
български къщи” от 2014
ВСУ “Любен Каравелов”,
София, България
Курс по опазване на недвижимото
културно наследство, НИНКН
и Ecole de Chaillot, 2016

МАКСИМ НЕДКОВ
магистър по архитектура, 2008-2014
Технически университет
Мюнхен, Германия
Технически университет Делфт,
Холандия, (“Еразъм” 2011-2012)

Безценни запознанства
с доскоро непознати
хора и сгради
от един уж познат град.

Като архитекти
сляпо кълвем от
красотата на Варна.
Пленерът.
Светна ли една
червена лампичка?
Поне за няколко дни
помечтахме за развитие
и устройване на
градската ни среда.

Цветан Цеков

Максим Недков

Само чрез градско
планиране с широко
публично участие
градската тъкан
може да се развие
така, че да отговаря
на нуждите на варненци!

Такива редки събития
в нашия град
ми вдъхват надежда,
че бъдеще има и че
то е в нашите ръце.

УЧАСТНИЦИ

Нона Цекова

Андрей Компанашойу

Константин Златарев

Енергийната ефективност
сега е по-достъпна!
velux.bg

троен

стъклопакет!

