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Както всички знаем, архитектурното ни историческо наследство е силно 
взаимосвързано с няколко епохи, една от които продължила над 40г. и оставила най-голям 
отпечатък. Философията на социалистическата архитектура и строителство са ни завещали 
големи пространства неизползваема земя, от чийто ресурс можем да черпим идеи за развитие 
от всякакъв тип. Междублоковите пространства, изглеждащи днес дори в централните градски 
части на по-големите ни градове, като силно маргинализирани пространства, където витае 
една изгубеност. Вместо добре организирани детски площадки, места за отдих, сцени за 
култура, доминиращият елемент е автомобилът. Липсват спортните площадки, липсва 
осветеност и ангажираност на местните общности за реализирането на една цялостна визия за 
тези пространства, и  схващането че с обединени усилия може да се преобърне концепцията за 
тях. А де факто те са на всички нас, на всички жители и обитатели на градската среда. 
Превръщането и опазването й в едно по-добро място би следвало да бъде цел на всички нас.  
С настъпването на новият програмен период 2014-2020г., навлизат и нови възможности, нови 
финансови инструменти и фондове, нови идеи и проекти. Важно е да осигурим алтернатива за 
автомобилите, но още по- важно е да се осъществят повече реализирани алтернативи за 
децата, за играта, за майките с колички, за младите спортисти, за пенсионерите, за хората в 
неравностойно положение, както и за бездомните животни. Всички тези участници в градската 
среда са изгубени без вземането под внимание на нуждата от реализирането на по-добра 
жизнена среда в градовете и селата. Един такъв фактор за подобряването на средата могат да 
бъдат междублоковите пространства и превръщането им в културни средища на цели райони и 
квартали. Тяхното облагородяване чрез използването на културата като механизъм и 
въвличането й в тези пространства, дава възможност за израстване на местните културни 
центрове. Съхраняването на традиции би могло да сбъдне и появата на нови пространства.  
 

Ето няколко примера: 
 
- Спортни състезания и маратони, 
- Облагородяване на детските площадки 
- Създаване на тематични пространства за възрастни хора 
- Тематични пазари 
- Квартални фестивали 
- Озеленяване 
-  
Само в няколко балансирани и устойчиви стъпки и добри практики, тези занемарени 

пространства могат да внесат нов живот и заряд за жилищните райони, които не бива да бъдат 
просто наши обитания, а да предизвикват чувството ни за социалност и ангажираност към тях.  
 


