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ВЪВЕДЕНИЕ 

 Очакването местните избори през 2023 
г. да сложат край на 17-годишното управление 
на ГЕРБ в София ги прави най-ключовите в най-
новата история на столицата ни. Ерата ГЕРБ ще 
бъде запомнена с нескончаемите корупционни 
скандали, лошия въздух, калпавите ремонти, 
презастрояването, задръстването на града 
с автомобилен трафик (и свързаната с него 
„война по пътищата“), изключително неравното 
развитие на града. Днес върху тези проблеми се 
наслагват енергийната и инфлационни кризи от 
2022 г., а социална алтернатива продължава да 
отсъства, въпреки че неравенствата в София се 
задълбочават. На този фон основните линии на 
критика към управляващите са антикорупцията 
и естетическото негодувание от зрелищната 
неспособност на общината да осигури дори 
базово външно приличие за градската среда.

 Тук ще поемем друг път, за да осмислим 
проблеми е на столицата. Перспективата, 
която предлагаме, се осланя на критическата 
чувствителност за неравните силови 
отношения в обществото. Тя предлага 
подход, вкоренен в социалната екология на 
града и вплитащ в анализа историческите, 
политически и икономически структури, които 

правят живота в него възможен (или понякога 
– невъзможен). Градът е теренът, на който 
се разгръщат неравенствата и социалните 
конфликти, породени от тях и изявяващи ги 
като техни симптоми. Нека илюстрираме: калта 
не е само естетически проблем, а симптом на 
приватизацията на градската поддръжка, на 
занемаряването на публичното и общото, на 
бюджетните рестрикции, на приоритизирането 
на печалбата и на дефицита на обществени 
съпротивителни сили, в състояние да се преборят 
за подобряване условията на живот в града.

 Нещо повече, градът е въплъщение, 
пространствена материализация на 
отношенията, изграждащи едно общество. 
Контрастите, хаотичният сблъсък между 
лукс и беднотия в София са пряк израз на 
неравенствата, раздиращи българското 
общество, запуснатостта на публичните 
пространства – пряк израз на хроничната 
липса на разбиране за самия характер на 
общественото, отсъствието на градско 
планиране дори в новите богати квартали – 
пряк израз на неспособността ни да градим 
общо бъдеще.
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 С наближаването на местните избори 
разломът между управляващи и опозиция 
се оформя все по-ясно като конфликт за 
качеството на градската среда и градското 
обитаване. Като причина за техните дефицити 
обаче почти неизменно е сочена корупцията в 
общината, схващана като дефицит на морал, 
а не като структурен проблем. Можем ли да 
предложим нещо отвъд естетизацията на 
средата и морализацията на корупцията? Можем 
само ако внесем липсващата перспектива на 
системната критика, отчитаща интересите 
на мнозинството, ефектите на неравенствата 
и асиметричните отношения между бедни и 
богати, между бизнеса и работещите. Това 
означава да видим структурните причини зад 
корупционните отношения или мрежовата работа 
на управляващите по криминално усвояване и 
разпределяне на европейски средства за сметка 
на градската среда и качеството живота на 
всички останали 1.
 Накратко: немарата и дори 
изчезването на обществените пространства, 
презастрояването и липсата на детски градини 

1  Христова, Цветелина. (2021). „Асфалтиране на кризата: инфраструктура, власт, капитал“. Социологически проблеми, 
53 (2): 612-632.

не са просто естетически проблем и неудобство, 
а симптом за и израз на господството на 
частния интерес над обществения. Те може би 
съответстват на фалшивото усещане, че онова, 
което е отвъд стените на моето жилище, не е 
моя работа. Но от него губим всички (или почти 
всички). В резултат на това господство целият 
град е приватизиран и подчинен на императива 
на натрупването на печалби. Печалби, които не 
водят до подобрение на обществената среда, 
а често до точно обратното – въплъщават 
се в ново зле свързано строителство, 
разрушаващо градската тъкан. В крайна сметка, 
печелещите от всичко това са не обитателите 
на новото строителство (радващи се на твърде 
съмнително качество на живот), а финансиралите 
ги банки и строителните компании.
 Съвременна мърлява, неудобна, опасна, 
загубила множество достижения на рационалното 
градско планиране София напомня в много 
отношения на западноевропейските градове от 
XIX в., отпреди хората да се заловят за борба за 
по-добри условия на труд и живот, а заедно с това 
за по-чиста, по-хигиенична, по-здравословна, 
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по-безопасна градска среда. Все неща, заради 
които управляващият елит не е искал да бъде 
натоварван с данъци 2. Но той е бил принуден – с 
организирана борба, последователно водена от 
обикновените хора.

***

 За щастие в София вече действат 
градски движения и сдружения, които се опитват 
да отскубнат града от хватката на едрия бизнес. 
Те имат както политически заявки (като Спаси 
София), така и експертни (като Екипът на София, 

2  Stromquist, Shelton. (2023). Claiming the City: A Global History of Workers’ Fight for Municipal Socialism, London: Verso

3  Софияплан (в миналото Софпроект) е една от двете общински проектантски организации, занимаваща се с разработка на 
анализи, стратегическите и урбанистични планове и програми на общината (напр. Общия устройствен план), събиране и поддържане на бази 
географски и статистически данни за града и жителите му.

4  Подробната експертна разработка на Софияплан e „Визия за София“ – формулирана след 2016 г. и приета от Столичния общински 
съвет през юли 2020 г. Според този стратегически документ през 2050 г. София може да бъде „компактен, многообразен и адаптивен град, 
управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето, за да създава и поддържа разнообразни възможности 
за развитие и високо качество на живот“. Много от идеите, заложени в документа, могат да бъдат възприети като прогресивни – например 
тези, които засягат подобрения в транспорта, планирането на градската среда, опазването на културното наследство или въвеждането на 
кръгова икономика. Те са насочени към постигане на по-нисък въглероден отпечатък, намаляване на причините за климатичните промени 
и борба с ефектите им, както и подобряване на условията за живот на всички жители. Но други идеи, залегнали във Визията, могат да бъдат 
критикувани – най-вече тези, които препоръчват по-гъвкаво трудово законодателство, подчиняване на образованието и науката на нуждите 
на бизнеса, улесняване на публично-частните партньорства или превръщането на общината единствено в доставчик на услуги. Последните 
биха послужили повече на малцината вече овластени за сметка на мнозинството жители на града, които се конкурират за по-качествени и 
сигурни работни места и за достъпна инфраструктура. Въпреки това „Визия за София“ остава един от малкото документи в новата история 
на града, който се опитва да постави всеобхватни въпроси и посоки за развитие на един от най-големите градове на Балканите. Този текст 
няма амбициите да разгледа задълбочено всички аспекти на градското развитие, подобно на „Визия за София“. Тук затвърждаваме част от 
прогресивните ѝ амбиции и добавяме няколко щриха, които биха поставили Визията приоритетно в услуга на мнозинството жители на града, а 
не непременно в услуга на големите инвестиции. „Визия за София“ може да бъде разгледана в детайл на https://vizia.sofia.bg/.

част от които дори опитаха да повлияят на 
процесите в общината отвътре чрез тинк-танка 
Софияплан 3 и неговата най-ключова разработка 
„Визия за София“ 4). Неправителственият сектор 
също участва в борбата за София: например 
екологични организации като „За Земята“, с 
делата, които заведе срещу общината заради 
мръсния въздух. Или организации като Градоскоп 
и Колективът, опитващи се да върнат към живот 
занемарени градски пространства чрез културни 
практики. Не на последно място, тук роля играят 
и архитектурни организации. Ново архитектурно 



8

ЕДНА ДРУГА СОФИЯ Е ВЪЗМОЖНА! 

наследство (НАН) популяризира сградите и 
публичните пространства, изградени през през 
периода на социализма и поставя въпроса как те 
могат да бъдат оценени, запазени и адаптирани 
в контекста на климатичната криза. В миналото 
организациите Трансформатори, Асоциация за 
свободен театър, WhatA и други поставиха въпроса 
за липсата на нова културна инфраструктура 
в града и си сътрудничиха в продължение на 7 
години с общината, за да реализират общинския 
център за съвременна култура Топлоцентрала. 
Усилията на подобни организации са полезен 
ветропоказател за проблемите на градската 
среда, но без институционализирането на 
действията им чрез подадена ръка от държава, 
община, райони и ползотворно сътрудничество, 
енергията им се изхабява в рамките на няколко 
години.

 Съпротивителните сили в обществото 
се проявяват и по стихиен начин, например със 
спонтанно организирани протести против 
презастрояването в квартали като „Младост“. Не 
можем да не припомним и опита на същия квартал 
да се изправи срещу проблема по електорален път 
с избирането на Десислава Иванчева за районен 
кмет с програма срещу презастрояването, която 

не остана ненаказана от властта. Последната 
устрои възмутително зрелищен арест на 
Иванчева по обвинения за корупция, които съдът 
потвърди.

 Потенциална спънка пред разширяването 
и засилването на антигерберската опозиция 
и градските движения в София е елитарният 
им профил на професионалисти и технократи. 
Тази класа в София е много добре подготвена с 
експертни и технически решения за проблемите 
на града. Но демокрацията остава игра на 
числа и контролиран конфликт между често 
несъвместими интереси. Управленските 
програми и приоритети трябва да могат да 
бъдат изразени на различните езици, характери 
на разнородните социални групи, съставляващи 
големия град. Посланията, опаковани в 
целофана на антикорупцията и експертните 
данни, доказано не мобилизират повече от 
тясната таргет група на т.нар. „градска 
средна класа“. В България – дори в София – тя е 
съвсем микроскопична, така че са необходими 
условия да се стигне до огромното мнозинство 
негласуващи, които „определят материалното 
си положение като лошо, доходите си като ниски 
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и се чувстват силно притеснени от инфлацията и 
икономическата криза“. 5

 Но как да достигнем до тези хора? 
Можем да започнем с преформулиране на 
проблематиката. Въпроси от рода на „Защо 
автобусът не идва навреме?“, занимаващи всички 
– от градските активисти до обикновените 
ползватели на градски удобства и услуги, не 
докосват дори върха на айсберга от проблемите 
на града. По-важният въпрос е „Защо автобусът 
идва навреме?“ Отговорът е колкото банален 
(а поради това незабележим), толкова и дълбок: 
защото някой е бил достатъчно дисциплиниран 
и мотивиран да стане рано, за да отиде в точен 
час на работа и да я върши съвестно, въпреки 
че получава неадекватно възнаграждение. 
Освен лошо заплатен, този труд в общия случай 
е неуважаван и непрестижен, макар и ключов 
за нормалното функциониране и добруване на 
града (да помислим за сметоизвозването или 
чистенето на улици). Проблемите на градската 
среда са неразривно свързани с тези за общите 
блага и с труда, доколкото всичко, което ни 

5  Вълчев, Павел. (2022). „Портрет на негласуващия българин“. Дневник, 
https://www.dnevnik.bg/izbori-2022/2022/10/01/4396218_portret_na_neglasuvashtiia_bulgarin/.

заобикаля, е плод на нечий труд (или пък на липсата 
му, поради спецификите на прехода, например 
дефицитът на квалифицирана работна ръка за 
ремонт на обществените места). Допълването 
на перспективата на ползвателите с тази на 
производителите на градските блага ни дава 
лост да формулираме много по-изчерпателно 
обществения интерес, без да забравяме и 
онези, които остават изключени както от 
производството, така и от потреблението на 
благата. Това ще отвори електорално поле за 
критика на градското развитие от последните 
години и ще помогне на опозицията да надскочи 
тясната ниша на средната класа.

 Наред с темата за антикорупцията, 
разпространените дискусии върху проблемите 
на съвременния град често съдържат рецепти, 
за които ни се казва, че работят на Запад. 
Непрекъснато чуваме например, че бъдещето 
принадлежи на умните градове (smart cities), 
дигитализацията (която в Източна Европа приема 
още един слой на легитимност заради борбата 
с корупцията в публичната администрация), big 
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data, както и на градското обновяване, водено от 
креативната класа и икономиката на знанието. 
Често се говори също и за публично-частните 
партньорства като инструмент на тези 
трансформации. Важно е да си зададем въпроса 
обаче за кого са тези трансформации: кой печели 
и кой губи от тях. В настоящия документ ще 
разгледаме проблемите, свързани с тези подходи 
и ще предложим алтернативи.

 В анализа си стъпваме върху и развиваме 
по-подробно исканията, издигнати от няколко 
леви организации през 2019 г., стремящи се 
да очертаят хронично липсващата социална 
алтернатива на местните избори. 6 Позицията 
обобщава:

 През последните 30 години развитието 
на България се извършваше без идея за социална 
отговорност и общо благо. А общините са 
местата, където отсъствието на общност се 
усеща най-болезнено. Дълбоките проблеми на 
най-богатата ни община не са нищо друго, освен 
остър израз на това положение.

6  „За солидарна София в справедлива България“. Колектив за обществени интервенции. https://koi-bg.org/2019/10/18/za-solidar-
na-sofiya-v-spravedliva-balgariya/.

 Исканията от миналите избори спадат 
към четири категории: градска среда, комунални 
услуги, социални и жилищна политики, околна 
среда. Тук ги разширяваме с въпроса за социално 
справедливото справяне с все по-нарастващите 
рискове, свързани с измененията на климата. Това 
не е технократския подход, който взема предвид 
„всички гледни точки“ и интересите на „всички 
заинтересовани страни“. Краят на познатия 
ни свят няма да е край на всеки свят и няма да 
настъпи по едно и също време. Някои ще понесат 
рисковете по-рано и по-сурово. По подобен 
начин, макар че градът се споделя от всички 
свои жители и посетители, пространствата и 
проблемите в тях далеч не са общи. Хората не 
преживяват градската среда по еднакъв начин. 
Най-обикновената за някой възрастен жител 
улица може да бъде крайно опасна за някое дете. 
Мъжете и жените имат радикално различен опит 
в едно и също пространство.

 Така че когато този текст отправя 
предложения за намеси в градската тъкан, 
той се стреми да отчита различията в опита 
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на разнородните социални групи. Той не 
претендира да говори от името на всички, а 
разгръща предложения за градска политика 
в служба на хората, чийто всекидневен труд 
и действия задвижват града. В допълнение, 
нашата перспектива отчита неравенствата 
както при производството на рисковете и 
проблемите, които искаме да решим, така и 
при нагърбването с последствията им. Това 
е все по-належащо, като се имат предвид 
фрапиращите концептуални и политически липси 
в стратегическите документи на общината. 
Например, единственото разбиране за бедност, 
с което община и експерти работят в контекста 
на климатичните промени, е енергийната – а за 
нея към момента на писане на този текст дори 
няма дефиниция 7. Сякаш всички други форми 
на бедността не излагат жертвите си на по-
голям риск от бедствия! Като традиционно 
заинтересована от проблемите на бедните, 
на трудещите се и на слабите в обществото, 
лявата политическа традиция е най-подготвена 
да формулира социално справедливи решения на 

7  Вж. например „План за действие за Зелен град“ от 2020 г., изготвен от PricewaterhouseCoopers за СО. 
https://www.sofia.bg/web/guest/draft_green-city_action-plan.

8  Медаров, Георги, Цонева, Жана, Христов, Момчил, Касабов, Огнян (2015). Предприемачески дух и призрачни предприемачи. 
Експертно знание, неолиберално управление и социално страдание. София: КОИ.

предизвикателствата, които ни отправя все по-
задълбочаващата се множествена криза.

***

 Но какво е „лява“ политика и по-специално 
градска? Широкоразпространена заблуда е, че 
„ляво“ значи просто повече държава, а „дясно“ 
повече пазар. Огромните финансови подаръци 
и данъчни облекчения за бизнеса в разгара на 
финансовата криза от 2008 г. и по време на 
пандемията показаха, че нищо не може да бъде 
по-далеч от истината. Тогава имаше огромно 
държавно участие в икономиката, само че в 
името на бизнеса. Държавата никога не е извън 
икономиката; най-малкото не може да има пазарна 
икономика без гаранциите, които юридическият 
и репресивният апарат дават на договорите и на 
собствеността.

 Така че тук ключовият въпрос не е 
„Държавата меси ли се в икономиката?“, а „От чие 
име и в чия полза се меси? 8“ Държавните власти 
не са „невинни“ и „неикономически“ актьори. 
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Когато държавата „се меси“ в името на бизнеса, 
независимо дали говорим за нелегитимни връзки 
(като корупция), или за легитимните публично-
частни партньорства, данъчни облекчения, 
„създаване на добър бизнес климат“ и прочие, 
говорим за дясно. Когато тя го прави в името 
на по-широки обществени слоеве, работещите, 
хората без собственост, бедните (били те 
работещи или на социално подпомагане), дребния 
бизнес, хората с увреждания и пр., говорим за 
лява политика. Мишената, в която публичните 
политики се прицелват, е най-сигурният вектор, 
по който да разпознаем дали те са леви или десни.

 Например, сигурността за частната 
собственост традиционно се смята за дясна 
политика, но докато частната собственост 
(дори и незаконна) на мастити хотелиери се 
ползва с всички държавни защити, то частната 
собственост на ромите далеч не. Това значи, че 
не защитата на абстрактното право на частна 
собственост е дясна политика, а отношението 
към частната собственост ще бъде ляво или 
дясно в зависимост от това кой е субектът на 
правото върху собствеността (или обект на 

съответната политика). Така че не е неляво да 
защитим правото на ромите върху малкото, което 
имат, докато призоваваме за раздробяване или 
ограничения върху вещните права на богатите.

 Но може би трябва да говорим за социална 
политика, чийто обект така или иначе ще са 
бедните, угнетените, слабите и изключените? 
Не всяка социална политика е лява. Например 
съществуват социални политики, които наказват 
бедността и я циментират, като сегрегирането 
на афроамериканците в САЩ в бетонни гета 
от социални жилища или сегашните практики, 
задължаващи получателите на социални помощи 
да полагат общественополезен труд, което 
понижава в пъти нормалните минимални ставки 
на заплащане. Виждаме как администрирането 
на бедността се превежда в реално ощетяване 
на най-бедните от отнемане възможността да 
излязат от порочния кръг на нищетата. Въпреки 
че е социална, тази политика в никакъв случай не 
е лява. Тя не се бори с бедността, а с бедните, 
докато подсигурява възпроизводството на 
условията, които са ги запратили в бедност като 
ниски заплати и да извършват труд, поддържан 
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евтин и непрестижен от расизма. 9

 Накратко, оптиката на социалната класа 
ни дава инструменти не само да мислим лявото 
и дясното, но и стабилни репери за ориентация 
в политическото говорене. Как можем да 
приложим тук скицираното разбиране за лявото 
като политика срещу неравенствата, която 
облагодетелства както мнозинството, така и 
маргинализираните малцинства, към сферата 
на градските политики? Как да формулираме 
градски политики, които са специфично леви, а 
заедно с това и демократични? На първо място 
трябва да се обърнем не само към гражданите 
като ползватели на града, неговите блага и 
услуги, но и като произвеждащи ги. Това значи 
смяна на предавката на мисленето за града 
от терен за натрупване на стойност към 
труда, благодарение на който се натрупва 
тази стойност и преориентиране посоката 
на развитие от частното към публичното: 
от печалбата към потребностите на 
мнозинството и към обществения интерес.

9  Patel, Raj и Moore, Jason. W, (2018). A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the 
Planet. Oakland, CA: University of California Press.

 Нека да се спрем по-подробно на двете 
основни релси, по които да се оттласнем от 
коловоза на традиционните градски политики, 
които доминират Прехода.

I. От град като терен за натрупване на 
капитал към град като терен за социалното 
възпроизводство. Това означава слагане край на 
привилегиите за инвеститорската класа и ударни 
инвестиции в социалната инфраструктура, 
финансирани от прогресивни данъци. Например, 
терените, които сега общината продава на 
частни инвеститори в затворени комплекси, 
могат да се дават за детски градини, публичните 
средства да отиват не в техпаркове, а в 
образователни и здравни институции на 
територията на общината, в допълнение към 
държавно делегираните бюджети. Това значи да 
не мислим за хората като човешки капитал, а като 
самоцел. Добруването на гражданите трябва да 
стане абсолютен приоритет за властта, а не да 
се обвързва с месторабота, трудов статус, ценз 
и пр.
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II. От това следва, че се борим за град, 
ориентиран към публичното и общото. Тази 
ориентация се изразява например в повече паркове 
вместо паркинги, повече обществен, а не частен 
транспорт, повече междублокови пространства, 
вместо уплътняване на застрояването, повече 
библиотеки и културни центрове, както и 
връщане на собствено общинските функции в 
общински ръце (деприватизация). Тази предавка 
влече със себе си много конкретни последици и за 
градската среда. Евтините плочки, загрозяващи 
улиците ни, са не само резултат от изпилване 
на разходите на частния изпълнител, нает от 
общината, но и пряко следствие от общото 
занемаряване и неглижиране на публичните 
пространства за сметка на пространствата – 
най-често частни – за потребление. Грозотата 
е симптом на тоталното неразбиране за 
публичните пространства като общо благо, 
в допълнение на третирането им като бърза 
писта за натрупване на печалби. Оттам и 
катастрофалните обществени поръчки, които 
не отговарят на никакви стандарти нито във 
функционално, нито в естетическо отношение. 

10  Свободна Европа. (2021) „Архитектът на район Триадица подаде оставка заради убитото от ток дете“. Свободна Европа, 
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31109383.html.

Но София не е само грозен град. Ако беше само 
това, щеше да е по-лесно за преглъщане. София 
е и опасен град и това е пряко следствие от 
приватизацията на градската поддръжка 
и управление. През 2021 г. едно 16-годишно 
момче загина след токов удар от шахта, което 
доведе до вътрешни обвинения в общинската 
администрация за това чия е отговорността 
за това незаконни улични павилиони да бъдат 
снабдявани с електричество в продължение на 
години 10. Дори шахтите в София принадлежат 
на частни компании, което води до пълен хаос и 
размиване на отговорността.

 Разбира се, противостоенето на 
публичното срещу частното е свойствено на 
либералното право. По подобен начин и понятията 
труд и капитал не могат да бъдат мислени 
поотделно. Но в екстремно неолибералната 
ситуация, в която се намираме, е израз на 
невиждан революционен размах да поискаш дори 
нещо толкова просто като това частното 
и публичното да бъдат наистина отделени, 
публичното да е публично, а не страничен ефект 
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на преследването на печалба; трудът да получава 
достойното съществуване, което заслужава; 
градският транспорт, чиято основна причина да 
съществува е да разнася уморените работници 
до работа и обратно, все пак да е удобен и 
достъпен, за да може същите тези работници 
да не умират преждевременно от заболявания, 
свързани с мръсния въздух и стреса. Това е твърде 
закъснялото цивилизоване на икономическата 
система, чието отлагане ще продължи да 
запраща не само София, но и цяла България на 
дъното на всякакви европейски и световни 
класации по качество и продължителност на 
живота. Вместо обещаваното догонване на 
Западна Европа, вече сме заставени да настигаме 
източноевропейските държави и да мечтаем 
тротоарите ни да са като в Братислава, 
парковете като в Клуж, а трамваите като във 
Варшава.

 В следващите страници ще надградим 
и предложим нови хоризонти на политическо 
мислене и действие, застъпващи се за публичното 
и интересите на обикновените работещи хора. 

11  Повече за участниците във форума „Градски неравенства“ вижте тук https://koi-bg.org/2022/04/10/gradski-neravenstva-yuni-2022/.

12  КОИ. (2023). Разговори за града: КОИ и Ratio Podcast, https://koi-bg.org/2023/01/05/razgovori-za-grada/.

Те интегрират част от опита на дългогодишни 
градски активисти от София и чужбина, както и 
вече тествани решения извън България, заедно с 
плодовете на дискусии, кулминирали през юни 2022 
г. в международния форум „Градски неравенства“, 
организиран от Сдружение КОИ в София 11 и 
последвалите дискусии с част от участниците в 
подкаста Ratio. 12
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ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА   

 През 2012 г. цените на имотния пазар 
достигнаха дъното си заради финансовата криза 
от 2008 г. и оттогава бележат непрекъснат 
ръст. 13 Пандемията от COVID-19 им даде силен 
тласък, когато евтините кредити и лесни пари за 
възстановяване надуха балон в имотния сектор. 
Експертите успокояват с данни, че жилищата в 
София все още са „достъпни“, макар и с тенденция 
да стават все по-недостъпни, пропускайки, че над 
41% от българите живеят в пренаселени жилища 14, 
почти половината живущи под наем са обременени 
от прекомерни разходи 15, младите хора в България 
живеят до най-късно с родителите си 16 и други 
проблеми, за които формулите за достъпност 
на експертите са слепи. Десният отговор на 

13  Блиц. (2020). „Помните ли какви бяха цените на имотите в София в най-лошата година след кризата?“. Блиц. 
https://blitz.bg/ikonomika/pomnite-li-kakvi-byakha-tsenite-na-imotite-v-sofiya-v-nay-loshata-godina-sled-krizata_news755877.html.

14  Кръстев, Стефан и Кратункова, Росица. (2022). Дом за всеки: Мисия (не)възможна? Жилищните политики в България към най-
уязвимите, Лекари на света, с. 19.

15  Дом за всеки… с. 22

16  Nova. (2022). “ България в топ 5 на хората, които живеят до най-късно с родителите си”.

17  Генчева, Боряна. (2022). “ Георги Шопов: Жилищата ще останат достъпни, ако увеличим предлагането”. Капитал.  
https://www.capital.bg/biznes/imoti/2022/03/18/4324765_jilishtata_shte_ostanat_dostupni_ako_uvelichim/

18  Някога и ж.к. „Младост“ се смяташе за панелно гето, а днес е един от най-скъпите райони.

този болезнен социален проблем е, че София 
трябва да се „уплътни“, защото единствено 
повече предлагане ще смъкне цените. 17 Този 
отговор не отчита, че дори и при инфлация в 
цените на строителните материали, маржът 
на печалба е в основата на недостъпността на 
жилищата, както и че в града вече има квартали, 
които са свръхуплътнени, защото оставен 
сам на себе си, пазарът презастроява там, 
където историческите условности за престиж 
йерархизират и зонират града на по-желани и 
по-малко желани райони 18. Образцов пример тук 
е кв. „Манастирски ливади“, в който липсват 
публични пространства между нагъчканите един 
до друг блокове, няма тротоари и улици, зеленина, 
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паркове, социална и културна инфраструктура. 19 20 
Политиците и строителните предприемачи не 
отчитат и че в София има достатъчно жилища 
за всички (при планирани за още 1 милион души 
население) 21, но докато над една трета от тях 
стоят празни в ролята си на фантомни касички 
за съхранение на стойност по време на инфлация, 
нарастващ брой хора биват елиминирани от 
пазара и дори не могат да мечтаят за собствено 
жилище. 22 

 Трябва да имаме предвид и ефекта на 
сградите върху околната среда. Строителният 
сектор е отговорен за около 37% от годишните 
въглеродни емисии като значителна част от тях 
са свързани с производство на нови материали 
– най-вече цимент, стомана и алуминий 23. 
Намаляването на ефекта от строителния 

19  Софияплан - Манастирски ливади - Запад. Анализ на социалната инфраструктура (2019). Концепция за развитие на мобилността и 
уличните пространства в квартал Манастирски ливади - Запад (2020). https://sofiaplan.bg/portfolio/manastirski-livadi-zapad/.

20  BGNES. (2020). „Протест в „Манастирски ливади“: граждани искат общинска детска градина, а не частно училище (ОБНОВЕНА)“. 
https://bgnes.bg/news/protest-v-manastirski-livadi-grazh/.

21  Сантова, Анина. (2021). „Новата конституция на София“. Капитал 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2021/01/22/4165933_novata_konstituciia_na_sofiia/

22  Кратункова, Росица. (2023). „България върви стремглаво към криза с бездомните“. Дневник 
https://www.dnevnik.bg/analizi/2023/01/04/4434263_bulgariia_vurvi_stremglavo_kum_kriza_s_bezdomnicite/.

23  UNEP. (2022). The Global Status Report for Buildings and Construction (Buildings-GSR)
 https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/co2-emissions-buildings-and-construction-hit-new-high-leaving-sector.

сектор върху изменението на климата налага 
да преосмислим, адаптираме и обновим вече 
съществуващите жилища и да намалим ненужното 
строителство на нови сгради.

 Какъв е левият отговор на очертаващата 
се жилищна криза? На първо място са необходими 
жилищна политика и регулации на банките, които 
да смекчат ироничната диалектика, породена от 
дейността на най-фиктивната, спекулативна и 
„втечнена“ част от икономиката – финансовия 
сектор, вградила сянката си в толкова много 
бетон! Разбира се, общината сама по себе си 
няма как да налага регулации на банките, но тя 
контролира един важен лост – разрешителните за 
строителство, чрез който може да удря спирачка 
на лудия танц на спекулативната стойност.
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 Време е да започнем да мислим за 
жилището не като инвестиция или средство 
за натрупване на финансов капитал чрез дълг, а 
като неотменимо право и най-базово условие за 
човешката сигурност и добруване. Жилището 
е и право, както е записано и във Всеобщата 
декларация за правата на човека на ООН от 1948 
г., но е време тази постановка да се приведе 
в реалност. В наши дни строежът на жилища е 
оставен основно в ръцете на частния сектор, 
а на пазара е отредена ролята да разпределя 
тези активи. Пазарът разпределя сред онези, 
които могат да си ги позволят или които имат 
достъп до ипотечен кредит. Това води до огромно 
количество празни жилища, а в София проблемът 
е бездомността е много остър 24. Според 

24  БНР. (2022). „Бездомните – чий проблем са?“. Програма Христо Ботев, https://bnr.bg/hristobotev/post/101746846.

25  Все пак, трябва да отчетем, че не всички договори за наем се декларират. Повече за преброяването вж. HomeHeed. (2022). 
„Празните жилища – могат ли да намалят цените в София?“.

26  Софияплан изследва възможността на съществуващия жилищен фонд да обслужва сегашния брой жители на града и достига до 
заключението, че „[и]нвестициите в жилища трябва да бъдат пренасочени от изграждане на нови квартали към обновяване на съществуващия 
сграден фонд или неговата подмяна.“ Софияплан. (2019). Анализ на максималното натоварване на жилищната сфера, 
https://sofiaplan.bg/portfolio/analiz-natovarvane/.

27  Таван на наемите съществува например в Париж, но на база на действащ закон в страната. Paris. (2022). “L’encadrement des loyers”, 
https://www.paris.fr/pages/l-encadrement-des-loyers-parisiens-en-vigueur-le-1er-aout-2712.

28  Облагането на празни жилища с по-високи данъци може да намали празните жилища с 13%, показва изследване на подобна политика 
във Франция според изследването „Tourism and Gentrification in Global Cities: Could Fiscal Policy be Useful? на Barcelona Institute of Economics“. 
- https://ieb.ub.edu/en/a-tax-on-vacant-housing-can-reduce-the-number-of-properties-left-standing-empty-by-13-according-to-the-latest-ieb-
report/.

последното преброяване на НСИ, 36% от всички 
жилища в София са празни, а броят им е започнал 
да надвишава населението на града! 25 Но въпреки 
че София вече е достигнала предостатъчен брой 
жилища за сегашните и бъдещите си жители, 
сегашният Общ устройствен план позволява 
строежа на огромно количество нови и ненужни 
жилища за около 1 млн. нови жители. 26 Затова 
ролята на общината е да си върне инициативата, да 
спре презастрояването и да направи излишъка на 
достъпни жилища, което може да стане например 
чрез таван на наемите 27, по-високо данъчно 
облагане на пустеещите жилища, 28 отчуждаване 
и др. Можем да се поучим и от жилищната политика 
на Виена, традиционно водещ класациите за най-
добър град за живеене в Европа, където към 2016 
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г. над 40% от целия жилищен фонд е „социален“ 
(общински плюс субсидирани жилища) 29 и се 
отдава под наем на достъпни цени, а таваните 
на наемите на свободния пазар са легендарни. 
Наскоро и Париж обяви, че ще направи поне 40% от 
сградния фонд достъпен, което включва строеж на 
нови общински жилища от самата община. Както 
обобщава комисарят за жилищната политика на 
Париж Ян Броса: „Искаме ли да превърнем Париж 
в град, който ще бъде крепост, запазена за 
привилегированите? Или искаме да превърнем 
Париж в град, който позволява на хората, които 
са негов двигател, да живеят в него?“ 30 

 За да се проведе една така амбициозна 
жилищна политика трябва да се създаде жилищен 
фонд, който да я обезпечи. Необходими са и данъчни 
реформи, които да финансират строителството 
или отчуждаването на достъпни и качествени 
жилища (това ще бъде разгледано по-подробно в 
последната част на текста).

29  Wohnungspolitik Wien SRL Treffen 1. 3. 2016, 
https://www.eckart-gueldenberg.de/sites/default/files/publications/SRL_Wohnungspolitik_Wien_0.pdf.

30  Чобалигова, Божидарка. (2022). „Един от най-скъпите градове в света се стреми да направи жилищата си по-достъпни“. Investor, 
https://www.investor.bg/a/534-novini/363792-edin-ot-nay-skapite-gradove-v-sveta-se-stremi-da-napravi-zhilishtata-si-po-dostapni.

31  Стоянов, Николай. (2022). „Банките имат рекордна година с печалби 1.5 млрд. лв. към септември“. Капитал, 
https://www.capital.bg/biznes/finansi/2022/11/01/4410134_bankite_imat_rekordna_godina_s_pechalbi_ot_15_mlrd_lv/.

 Следните стъпки трябва да бъдат 
предприети, за да започнем да излизаме от 
спиралата презастрояване-липса на достъпни 
жилища-липса на инфраструктура:

• Задължаване на строителите и банките да 
рехабилитират строителните площадки на 
незавършени сгради, паметници на кризата 
от 2008 г., с чиито скелети е осеяна не само в 
София, но и цяла България, особено курортите. 
Който печели от презастрояването, трябва 
да плаща и за щетите, които то нанася върху 
хората и природата. Банките от години 
декларират рекордни печалби, така че в тях 
има достатъчно средства да посрещнат 
задълженията си към обществото, вместо да 
му ги прехвърлят. 31

• За да получат виза за строителство, 
инвеститорите в нови сгради трябва да 
проучват и да се съобразяват с капацитета 
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на наличната социална инфраструктура. Без 
да е осигурено място за такава, строителна 
виза да не се издава.

• Празните сгради да бъдат превръщани в 
социални и достъпни жилища, за да напуснем 
челните места в печалната класация на най-
дълго живеещи с родителите си млади хора.

• Обръщане тенденцията на субурбанизация 
и разширяване на селата около София чрез 
много строги регулации къде и какво може 
да се строи. Дисперсията на население чрез 
субурбанизация влече след себе си нарастваща 
нужда от пространствено разширяване 
на нова публична инфраструктура, повече 
транспорт с частни коли и изграждане на 
скъпи магистрали, което е в остър конфликт 
със спешните цели за рязане на въглеродни 
емисии.  32Строителството около града 

32  Huber, Matthew T. (2022). Climate Change as Class War: Building Socialism in a Warming Planet. London: Verso

33  Брюксел е пример за град, който води политика за реконверсия на празните офиси. От 1997 г. досега са реконвертирани около 1,6 
млн кв. м офисни площи, но в града все още има около 1 млн. кв. м необитаеми офиси. Между 2018 и 2020 г. 56% от проектите за реконверсия на 
празните офис сгради са за превръщането им в жилища, въпреки че това представлява технически по-сложно и по-скъпо начинание. 
Източник: La conversion des bureaux à l’appui du projet de ville bruxellois : enjeux, conditions et potentiel, изследване на Perspective.Brussels - 
https://perspective.brussels/fr/actualites/la-conversion-des-bureaux-lappui-du-projet-de-ville-bruxellois-enjeux-conditions-et-potentiel.

34  За ефектите на AirBnB в София вж. Roelofsen, Maartje. (2018). “Exploring the socio-spatial inequalities of Airbnb in Sofia, Bulgaria”. 
Erdkunde, 72(4): 313-327.

трябва да бъде ограничено посредством 
мерки като зелен пояс, за да остане градът 
компактен. Тази мярка ще подпомогне и 
борбата с мръсния въздух в града.

• По-високи данъци за празните жилища 
(в момента над 1/3 от всички налични 
апартаменти в София) като стимул да излезе 
жилището или на имотния, или на наемния 
пазар.

• Рехабилитация на празни офисни сгради чрез 
превръщането им в жилищни.  33

• Регулация на платформи като AirBnB. Известно 
е, че платформите правят дългосрочните 
наеми недостъпни. 34 В отговор на този 
проблем, в Барселона дават лиценз за тези 
наеми за не повече от 31 дни годишно. В Берлин 
стая в първо жилище може да се отдава без 
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разрешително, само ако е до 50% от площта 
на цялото жилище, а второ – до 90 дни 
годишно, но само след изваждане на специално 
разрешително 35 Подобни ограничения трябва 
да бъдат съчетани с по-високи данъчни 
ставки за краткосрочни наеми, за да се намали 
мотивацията за изваждането им от пазара 
на дългосрочните.

• Преустановяване на наказателното бутане 
на ромски постройки. Събаряне да се извършва 
само на доказано негодни къщи или такива, 
построени върху ключова инфраструктура и 
то само след като алтернативно и адекватно 
настаняване бъде подсигурено. Предприемане 
на стъпки за узаконяването на останалите 
и подобряване условията в тях. Възможно е 
общината да реконструира приоритетно 
жилищата и инфраструктурата в кварталите 
с най-голяма нужда, въвличайки гражданите 
в процеса и гарантирайки на всички жители 
възможността да получат качествено 
жилище.

35  AirBnB. Berlin, https://www.airbnb.com/help/article/854.

36  „Дом за всеки: Мисия невъзможна?“, с. 70

• Въвеждане на служебен адрес за хора, които 
нямат възможност да се регистрират 
другаде на постоянен адрес.

• Обръщане на тенденцията за приватизация 
на общинския жилищен фонд. Общинските 
жилища прогресивно намаляват – от 120 
000 през 1993 г. до под 9 000 през 2021 г. В 
същото време за жилище чакат над 10 000 
нуждаещи се, докато 36% от всички жилища на 
територията на София са празни. 36

• Увеличаване на мрежата от кризисни 
центрове за временно настаняване, като 
настояваме настаняването наистина да е 
временно и ползвателите своевременно да 
бъдат премествани в общински жилища.

• Можем да се поучим от близкото минало и 
да съживим традицията на ведомственото 
жилище (от което народните представители 
продължават да се възползват), с което да се 
осигурява повече сигурност на работниците, 
близост до работното място (икономия на 
времето), като включваме и хора, работещи 



23

ЕДНА ДРУГА СОФИЯ Е ВЪЗМОЖНА! 

на свободна практика.

 Много ще са ползите от подобна 
жилищна политика и регулация на пазара: на 
първо място подобряване достъпа до жилище 
и повече самостоятелност и независимост на 
младите и на хората в уязвимо положение (като 
жени и деца жертви на насилие и др.) или такива, 
живеещи в несигурни или пренаселени жилища. 
През жилищната политика имаме и редкия шанс 
да обединим на пръв поглед несвързани каузи като 
например социалните борби и тази за включване 
на ЛГБТ хората. От какво имат нужда ЛГБТ хората, 
освен от правно и обществено признание? Не 
само от приемане и разбиране, но и от на пръв 
поглед тривиални неща като жилища, за да бъдат 
защитени от честата родителска реакция да 
изгонят детето от вкъщи, когато разберат, 
че е гей. 37 Имат нужда и от добра здравна 
система, както и от сигурност на работното 
място (недискриминация). Ето как борбите за 
гражданско равенство предполагат социалната 
справедливост.

37  ЛГБТ Действие. https://www.facebook.com/lgbtdeystvie/posts/10156294968535028/

38  Klinenberg, Eric. (2002). Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago. Chicago: UCP.

 С амбициозна жилищна политика 
можем да адресираме и проблемите, пораждани 
от измененията на климата (на които ще се 
спрем малко по-подробно в следващия раздел). 
Хората, които живеят в преустроени магазини, 
ателиета, мазета, тавани и паянтови постройки, 
както са принудени много роми, са по-уязвими на 
екстремни климатични събития от рода на порои 
или продължителни горещини. Това са обикновено 
бедни хора, но и много от обитателите на 
стандартните панелни или тухлени жилища не 
са много добре подготвени. През 1995 г. Чикаго е 
ударен от продължителна гореща вълна, отнела 
живота на над 700 души, основно самотно 
живеещи, възрастни и бедни хора, които не 
са могли да си позволят модерна климатична 
система. 38 Кварталите с лоша инфраструктура са 
и много по-уязвими откъм справяне с наводнения и 
други екстремни климатични явления. Може да си 
припомним трагедията в кв. Аспарухово, Варна от 
лятото на 2014 г., когато заради лошо планирана 
инфраструктура и силен дъжд, приливна вълна от 
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Темелково дере взима живота на 13 души. 39 

 Общината няма да бъде в състояние да 
направи всички тези предложения реалност 
дори и лява партия да вземе не само кметското 
място, но и пълно мнозинство в общинския 
съвет. Това е така, защото общината не 
може да надхвърля пълномощия, възложени ѝ 
от закона. Например, в България по време на 
управлението на НДСВ през 2003 г. е приет 
Закон за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол 
върху стопанската дейност, който забранява 
„прекомерното вмешателство“ на публичните 
власти в свободната частна икономическа 
инициатива. Това означава, че регулации на 
платформите за краткосрочни наеми като AirBnB 
все още са на практика невъзможни, докато не 
се появи партия и политическа воля да промени 
законовата рамка на национално, а не само на 
местно ниво. В рамките на тези ограничения, 

39  Скрински, Румен. (2017). „Наводнението във варненския кв. “Аспарухово” от 2014 г. е станало заради природен феномен“. Actualno, 
https://www.actualno.com/varna/navodnenieto-vyv-varnenskija-kv-asparuhovo-ot-2014-g-e-stanalo-zaradi-priroden-fenomen-news_617332.
html.

40  Симеонова, Соня. (2022). „Икономистът от КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова пред „Телеграф“: Минималната заплата трябва да е 850 
лв.“ Телеграф.
https://telegraph.bg/obshtestvo/ikonomistyt-ot-kt-podkrepa-vania-grigorova-pred-telegraf-minimalnata-zaplata-triabva-da-e-850-lv.-cen-
ite-na-hliaba-sa-nenormalno-visoki.-otstypkata-za-gorivata-e-paliativna-miarka-pak-shte-plashtame-poveche-otkolkoto-predi-meseci-341662.

това, което може да се направи на първо време 
е да се засилят регулаторните институции на 
общината като Столичния инспекторат, които 
да налагат правилата и да следят проактивно за 
нарушения, а не да разчитат само на сигнали. Тук 
ситуацията е аналогична с Главна инспекция по 
труда, където от 350 души се очаква да следят 
за спазването на трудовите норми в над 400,000 
предприятия. 40 Всичко, което ни заобикаля, е плод 
на нечий труд. За премахването на мръсотията, 
шума, инцидентите, презастрояването, също 
трябва да бъде полаган труд. Труд, който трябва 
да бъде заплащан достойно, както и да бъде 
извършван в достойни условия.
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ОБЩИНСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА 
КЛИМАТИЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
 Жилищата, които искаме да построим 
и адаптираме, обитават една вече нестабилна 
природна екосистема, с която трябва да започнем 
да се съобразяваме. Но какво може да направи една 
източноевропейска община, била тя и столична, 
за глобалното затопляне? Най-малкото да се 
подготви за най-лошия сценарий: повишения с 4-5 
градуса Целзий на средногодишната температура 
до 2100 г., ако сегашните нива на емисии се 
запазят. А за големите градове вероятно и повече, 
като се има предвид, че част от затоплянето се 
произвежда от самия град под формата на градски 
топлинен остров заради плътното застрояване, 
бетона и асфалта, абсорбиращи и отдаващи 
топлина (докато улесняват наводненията 41), 
заради климатиците и колите. Но, ако се съди по 
дискусиите за климата от COP27, много вероятно 
е вместо рязане на емисии, правителствата 
по света да прибегнат до скъпи геоинженерни 
„решения“, като разпръскване на сажди или други 
изкуствени „щитове“ в атмосферата, които 
да отблъскват част от слънчевата радиация, 
актуализирайки по този начин най-нелепата от 

41  Hu, Winnie. (2022). “Extreme Weather Is Soaking New York City. Community Gardens Can Help.” The New York Times, 
https://www.nytimes.com/2022/07/27/nyregion/community-gardens-nyc.html.

42  Malm, Andreas. (2022). “The Future Is the Termination Shock: On the Antinomies and Psychopathologies of Geoengineering. Part One”. 
Historical Materialism, 30(4): 3-53, https://doi.org/10.1163/1569206x-20222369.

всички възможни конспиративни теории: тази за 
кемтрейлс. Дори и да успеят да охладят по този 
начин планетата, без да режат емисии, все пак 
съществува риск от „шок на прекратяването“ 
(termination shock), когато поради една или 
друга причина щитът престане да действа. 42 
Това положение налага спешно да преосмислим 
адаптацията не като приспособяване към 
и примиряване с климатичните промени 
(които още не са съвсем необратими), а към 
бъдещия катастрофичен провал на готвените 
геоинженерни експерименти.

 При всички случаи от общината зависи 
как гражданите на София ще посрещнат 
климатичната катастрофа (или шока 
от неадекватното ѝ противодействие). 
Измененията на климата ще изискват 
публичните власти да играят все по-голяма роля, 
за да се смекчат все по-зачестяващите рискове. 
Общината трябва да мисли не само за енергийна 
ефективност, за осигуряване и спазване на 
базови жилищни стандарти за всички, но и за 
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т.нар. подсилване на службите на гражданската 
защита. Именно те са тези, които в период на 
криза или стрес за жилищните, продоволствени 
и други системи, се отзовават и осигуряват 
подкрепа на засегнатите) 43. Би могло да се 
създаде доброволческо крило, на което общината 
осигурява техника и екипировка, и което е 
длъжно да се отзове при повикване, също както 
Гражданска защита. 44

 Софийска община е приела План за 
действие до 2030 г., включващ амбициозни цели 
като орязване на 40% от емисиите до 2030 г., 
всички публични и частни сгради от 2021 г. насам 
да са с нулево потребление на енергия (самата 
община признава, че това не се прилага още), 
насърчаване на кръгова икономика и производство 
на енергия от ВЕИ. За съжаление, вместо да реже 
емисии, общината прибягва до елементарни 
счетоводни гимнастики като отчитане на 
емисиите от авиация само когато началната и 
крайна точка са в Столична община или взети 

43  За тази служба общинският План за действие устойчива енергия и климат предвижда основна роля главно при пожари, което далеч 
не изчерпва опасностите, които затоплящата се планета крие, вж. План…, с. 54

44  Подобно доброволческо формирование е Университетски аварийно-спасителен отряд (УАСО), създаден през 1991 г. от 
преподаватели и студенти от Софийския университет, https://uaso.org/.

45  План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030, с. 23.

от инструментариума на net zero, като следния 
пример:

към [2018] година общината е постигнала 
намаление на емисиите спрямо базовата 2007 г. с 
18,2%. Полученият към 2018 г. резултат означава, 
че СО е много близо до постигане на поставената 
в ПДУЕР цел за намаляване на емисиите … до 2020 г. 
с 22%. В периода от 2007 г. до 2019 г. населението 
на СО по данни на НСИ се увеличило с 7,1%. Ако 
се приложи правилото на СККЕ за коригиране 
на количеството емисии в базовата година 
спрямо увеличението на населението, това на 
практика ще означава, че Столична община вече 
е постигнала целта си и дори към 2018 г. може 
да отчете над 23 % намалени емисии … спрямо 
базовата 2007 г. 45

 При последното преброяване обаче НСИ 
отчита намаляване на населението на София 
с 19 000 души в периода 2011-2021 г. или с над 2%. 
Значи Столична община автоматично трябва 
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да е генерирала повече емисии. Освен това тези 
осреднени стойности на глава от населението 
не отчитат огромните неравенства в 
производството на въглеродния отпечатък. 
Потреблението на домакинство в панелен 
апартамент в никакъв случай не генерира толкова 
емисии, колкото строителството на блокове – 
може би затова е удобно част от емисиите да се 
прехвърлят и преразпределят.  46Според данните 
в Плана за действие за климата на Столична 
община, към 2018 г. домакинствата и бизнеса – 
дефиниран като строителство и промишленост 
– имат почти равен отпечатък по потребление 
на енергия: 36.3% спрямо 35.2%. 47 Тук именно 
равенството на общите стойности прикрива 
неравенството в отпечатъка, доколкото 
домакинствата са много повече на брой от 
строителните и индустриални предприемачи. 
Търговията и услугите имат близо 19%. 48

46  От всички индустрии, строителната има най-голям въглероден отпечатък. Циментът е един от най-големите замърсители на 
околната среда в световен мащаб – производството му е отговорно за поне 8% от глобалните въглеродни емисии и за 9% от водата използвана 
за индустриални нужди. Вж. Editorial. (2021). “Concrete needs to lose its colossal carbon footprint”. Nature, 2021, vol. 597, https://www.nature.com/
articles/d41586-021-02612-5, Miller, Sabbie, et al. (2018). “Carbon dioxide reduction potential in the global cement industry by 2050”, Cement and 
Concrete Research, Volume 114, pp. 115-124, и Miller, S.A., Horvath, A. & Monteiro, P.J.M. (2018) “Impacts of booming concrete production on water 
resources worldwide.” Nat Sustain 1, pp. 69–76, https://doi.org/10.1038/s41893-017-0009-5.

47  С отпадъците положението е сходно: общините генерират 3% отпадъци, а индустрията: останалите 97%. Вж. Leboiron, Max and 
Lepawsky, Josh. (2022). Discard Studies Wasting, Systems, and Power, MIT Press, с. 36. Но кампаниите за рециклиране таргетират основно 
потребителите, прехвърляйки им отговорността за екологична криза, отвъд техния контрол и вина.

48  План…, с. 76-77

 Освен мерки за подобряване на 
енергийната ефективност на сградния фонд, 
общината трябва да наблегне на наличните 
естествени начини за улавяне на емисии, 
както и за охлаждане на града и пречистване на 
въздуха, първи сред които са дърветата. Трябва 
да се възстановят (доколкото е възможно) 
зелените клинове към Витоша. Нека само набързо 
илюстрираме мащаба на унищожението им, при 
това сравнявайки настоящото състояние с плана 
Нейков от 1961 г., вместо с ритуално цитирания 
план Мусман от 1938 г. Последният днес е смятан 
за абсолютен еталон в градоустройството, но 
предвижда застрояване в Южния парк, за разлика 
от Нейковия план. На плана Нейков Южният и 
Ловният парк се сливат в най-южните си части 
при Витошa:
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плана Нейков
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Сравнение между ситуацията през 2000 г. и 2022 г., където се вижда застрояването на зелените клинове, които би 
трябвало да свързват големите паркове с планината.

Източник: Google Earth
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 Южният парк е по-запазен от Ловния, но 
той е обект не само на инвестиционен натиск, но 
и на реституция, заради която една пета от парка 
се е оказала частна, а общината не предприема 
никакви стъпки да отчужди терените. 49 Вместо 
повече паркове, преходът породи патологии като 
ж.к. „Сити Жардан“, затворен комплекс „Орхид 
Хилс“, дори и мини-квартал с циничното име 
„Елизиум“ – цинична препратка към космическата 
колония на богатите, избягали от опустошената 
от тях Земя, в едноименния филм. Колкото повече 
истинските паркове и градини изчезват, толкова 
повече се появяват „Паркове“ и „Градини“, но като 
имена на затворени комплекси.

 Ако сравним с плана Нейков, ще видим, 
че Южният парк се е разливал даже малко в 
посока днешния хотел Маринела, а днес жилищни 
блокове проникват дълбоко навътре в бившата 
територия на парка. В момента около 36% от 
териториите на зелените клинове на града са 
частни имоти, но стоят все още незастроени, 
заради все още действащи законови норми. 50 

49  Маринова, Евгения и Иванова, Миглена. (2017). „Една пета от столичния Южен парк е частна собственост“. Investor, 
https://www.investor.bg/a/451-balgariya/235260-edna-peta-ot-stolichniya-yuzhen-park-e-chastna-sobstvenost.

50  Софияплан. (2018). „Може ли София да има зелени клинове?“, изследване част от разработването на Визия за София. 
https://vizia.sofia.bg/2019/03/05/green_corridors/.

Ако не бъдат предприети спешни мерки за 
отчуждаване на тези територии, има голяма 
опасност инвестиционният натиск да надделее 
над слабата нормативна защита на общото благо 
и тези най-апетитни имоти да бъдат застроени.

 Приватизацията на общите ни 
пространства не е само проблем на парковата 
среда, но и на улиците. Може би най-екстремният 
пример за пълната победа на частното 
над публичното е следната частна улица в 
новопостроен луксозен квартал в полите на 
Витоша, където живущите сами създават 
свързващата ги инфраструктура, но не навсякъде, 
защото почти целият луксозен квартал е потънал 
в кал:
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Карта на имотната структура на Южния парк – частните 
имоти в границите на парка са отбелязани в червено. 

Източник: Спаси София.
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„Уважаеми съседи, ремонта на пътя излезе 17200 лв. Венци. ОСТАВА ДА СЪБЕРЕМ ОЩЕ - 1350 лв. МОЛЯ“.

 Снимка: Жана Цонева
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 Все пак, въпреки огромното унищожаване 
на зеленина от строителството, София все още 
е сравнително богат на зеленина град. За разлика 
от старите европейски столици със запазени 
средновековни градски центрове и криволичещи 
улички, които губят и малкото си зеленина 51, 
София има широки, равни, залесени, прохладни и 
сенчести улици в центъра като ул. „Гургулят“, ул. 
„Искър“, или булеварди като „Васил Левски“, които 
трябва да станат образцови за целия град. Това 
може да става не само чрез ударно залесяване, но 
и чрез заместване на анти-паркинг колчетата с 
ниска и висока растителност по незалесените 
улици. 

 Ако заместването на колчетата 
с дървета ще доведе до разширяване на 
тротоарите за сметка на уличното платно, още 
по-добре! Днешната градска утопия не може 
да е „Градът на слънцето“ (La città del sole) на 
италианския теолог и философ Томазо Кампанела, 
а един приютяващ от жегите и приласкаващ 
Град на сянката. Един интересен експеримент, 
измерващ температурата на две съседни улици 
– гола и залесена, показва фрапиращи разлики от 
над 20°С по асфалта, близо 40°С между шаситата 
на колите, оставени на слънце и на сянка и над 10°С 
по фасадите 52. Дърветата не само предоставят 
отдих от летните жеги без излишни емисии, 
породени от изкуствено охлаждане, но и 
секвестират въглерод от атмосферата.

51  Henley, Jon. (2023). “‘We need trees’: green vision struggles to take root in Europe’s cities”. The Guardian. 
https://www.theguardian.com/cities/2023/jan/16/trees-green-vision-europe-cities.

52  Илюстрация от експеримента може да бъде видяна тук: https://twitter.com/fietsprofessor/status/1412522654880391175.

Тротоар в кв. Лозенец, който е достатъчно широк да 
приюти дървета, вместо нови, но вече разбити анти-
паркинг колчета. 

Снимка: Константин Павлов.
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Улица „Гургулят“ при ул. „Цар Асен“. Източник: Google maps

Бул. „Васил Левски“. Снимка: Павел Янчев 
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 В тази насока трябва да се работи и за:

• Рехабилитация на реките на София и 
управление на водните ресурси по начин, 
отчитащ новите климатични реалности 
(например, по-честите засушавания, които 
ще се редуват с ураганни бури 53). 

• Освобождаване на запечатаните почви и 
улесняване на просмукването на водата в 
почвата. Тази мярка не само ще действа 
като превенция на по-силните валежи, които 
глобалното затопляне прави възможни, но и 
ще действа охлаждащо на градския топлинен 
остров. Тук ще е нужно и създаване на буферни 
зони покрай речните корита при обилни 
валежи за защита от бедствия. Можем да се 
поучим от пилотни проекти като „градовете-
гъби“ в Китай. 54

• Работа върху канализацията и речните 
корита така, че да бъдат подготвени за 
екстремни бури (известно е, че топлият 
въздух задържа повече влага).

• Възстановяване на покритите с асфелт реки. 
Реките предоставят естествено и съвсем 
безплатно охлаждане на града.

53  Милева, Милена. (2021). „Засушаване заплашва България и цяла Южна Европа“. БГ Фермер, 
https://www.bgfermer.bg/Article/9706950.

54  Campbell, Maeve. (2022). “What are sponge cities and could they solve China’s water crisis?”. Euronews, 
https://www.euronews.com/green/2022/10/22/china-s-sponge-cities-are-a-revolutionary-rethink-to-prevent-flooding.

• Събиране и използване на дъждовната вода, 
особено в периоди на засушаване. София 
в момента не е пряко заплашена, но други 
български градове като Бургас станаха 
особено уязвими на продължителни суши и 
недостиг на питейна вода през последните 
години.

• Подготовка на сградния фонд: строителство 
с материали и методи, които не изискват 
изкуствена климатизация. България изостава 
от световните тенденции в тази посока. 
Рехабилитация на панелни блокове по метода 
на френските архитекти Ан Лакатон и Жан-
Луи Васал, които вместо да бутат и строят 
нови сгради, генерирайки нови емисии, 
обновяват стари със сравнително евтини и 
лесни за инсталация конзоли, които радикално 
подобряват качеството на обитаване.

• Създаване на условия за култура на 
добросъседство и съжителство чрез прости 
интервенции в дизайна и организация на 
пространството: повече зелени общи или 
публични пространства в комплексите (вкл. 
на покрива на сградите), общи помещения за 
игра, хранене или отдих в блока, стимули за 
премахване на паркингите във вътрешните 
дворове на старите сгради.
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 Освен мащабните обществени усилия 
за засилването на съществуващи и нови 
екосистеми като залесяване, градски паркове, 
зелени покриви и площи за градско земеделие 
тук можем да включим и субсидиите за енергийна 
ефективност. За новите сгради пътят за 
получаване на разрешително за инсталация на 
соларни панели трябва да е значително по-къс 
и да има помощ за домакинствата. По-познато 
у нас като програмата за саниране, това бе 
може би единствената стойностна социална 
политика от управлението на ГЕРБ, въпреки 
всички корупционни скандали и проблеми, с които 
бе опетнена. Процедурите по кандидатстване 
трябва да бъдат опростени и да не се чака само 
етажната собственост да прояви инициатива, 
но и самата община да инициира санирането.

 Отваряме една скоба. Често енергийната 
ефективност е за жалост в остро противоречие 
с архитектурното наследство на града. Затова 
тук трябва да се положат специални усилия за 
запазване на автентичността на наследството, 
без да се жертва комфорта на живущите в стари 
сгради. Например:

• да се предвидят субсидии за двойни 
стъклопакети в черчеветата на фасадните 
прозорци – или поне там, където са останали 
такива;

• вътрешни таванни изолации;
• сплит-климатични системи или термопомпи 

за цялата сграда, които да не загрозяват 
фасадата;

• където е налична, да се използва минерална 
вода за отопление и охлаждане. Това е 
залегнало в климатичната стратегия на 
общината, само че със срок до 2030 г., което е 
недостатъчно бързо.

 Макар и да са част от сградата, фасадата и 
гледката към старинните сгради не принадлежат 
на собствениците им, а на обществото. Затова 
трябва да има строги забрани за индивидуални 
интервенции по фасадите, като външни 
климатични тела, изолации, надстройки и др. 
под. А от своя страна обществото трябва да 
полага грижи за тези сгради като заделя публични 
средства за тяхната рехабилитация. Оставена 
на индивидуалните частни собственици, грижата 
както за енергийната ефективност, така и за 
сградата, често загрозява облика на града.
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 Блок в ж.к. Славия с няколко вида и различна по дебелина и цвят външна изолация е окончателното 
доказателство, че неолибералният модел за самопомощ при поддръжката и индивидуализираните решения за 
енергийната ефективност са естетически провал. Красотата изисква планиране, сътрудничество, общност и 
централизация. 

Източник: Google maps.
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 Но макар че може би е твърде видимо, 
унищожението на фасадите от страна на 
граждани, оставени сами на себе си да се справят с 
енергийна ефективност, далеч не е най-големият 
проблем. Много по-проблематичен е ефектът на 
новото строителство, където единствените 
изисквания са технически (за отстояния, 
плътност, ослънчаване и др., а дори те невинаги 
се спазват напълно) и няма правила, налагащи на 
предприемачите да се съобразяват със средата. 
Ала дори да се спазват правилата, това не значи 
непременно, че жителите на градовете получават 
качествени жилища и качествени публични 
пространства. Това е така заради деградацията 
на самата регулаторна рамка. Свободният 
пазар и отслабването на градоустройствените 
правила и практики, пълната свобода на частната 
собственост и инициатива са отговорни за 
това София да загуби така бързо облика си 
в последните 30 години. Както отбелязва и 
докладът на Геел, новите сгради са пряка „заплаха 
за градската морфология“ 55. Но ако се приемем, 
че фасадата не принадлежи на собственика на 
сградата, а на обществото, може би е назрял 
моментът да бъдат въведени строги регулации 

55  Gehl. София: Публични пространства и обществен живот. Доклад. Пловдив: Жанет 45, с. 25

върху външния вид на новите сгради. Общата ни 
среда на обитание не е въпрос на индивидуален 
вкус и не може да бъде подчинена на произвола на 
личния избор, мотивиран от преследването на 
максимална разгърната застроена площ с цел 
изстискване на максимални печалби.
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ОТ ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ КЪМ 
ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ СТРАЖИ
 Трябва да признаем, че основен източник 
на вдъхновение за тази част на брошурата 
е дейността служителите на общинското 
дружество Паркинги и гаражи, които са 
изключително точни и ефективни в това да 
проверят или глобят светкавично една кола 
минути след като е спряла в Синя или Зелена 
зона. Бидейки образцов пример за ефикасност 
и ред, смятаме, че ако можеше цялата държавна 
и общинска администрация да функционира 
толкова добре, животът в България щеше да е 
несравнимо по-лесен. Разбира се, силовашко-
мутренските методи на незабавен рекет 
чрез скоби или принудително преместване на 
колата в наказателен паркинг са симптом за 
фундаменталното безсилие на общината да 
осигурява събираемост на глобите. Колкото по-
силни са институциите, толкова по-малка ще 
е нуждата от рекет: затова в европейските 
държави, на които искаме да приличаме, обикновено 
глобата идва с писмо, в което има срок за плащане 
и лихви. И властите не се притесняват, че могат 
да не си вземат парите. Но дори и от нашите 
примитивни условия можем да извлечем полезен 
урок и той е в постоянното присъствие и налагане 
на правилата, които дружеството „Паркинги и 
гаражи“ прави безотказно.

 Нека да си представим подобни служители 
на терен в паркове и детски площадки. Колко 
стопани на кучета ще пропуснат с лека ръка да 
почистват след своя любимец или да го пускат 
без каиш до детска площадка, игнорирайки 
задължението да го пускат да тича свободно само 
в определените за това кучешки заграждения? 
Вместо CCTV камери в парковете и градинките, 
които не могат да предотвратят инцидент, а най-
много да помогнат да се установи вина, по-добре 
да има щатни паркови надзиратели, които бдят 
за спазването на правилата и безопасността. 
Това ще създаде и работни места към общината.

 Трябва да се създадат и благоприятни 
условия хората да спазват хигиенните правила 
в публичните пространства. Например, да се 
инсталират кофи за екскременти с наличности 
от биоразградими торбички, нещо, което би могло 
да се финансира от данъците върху домашите 
любимци, както е в Австрия, например. За да 
не разчитаме само на собствената съвест на 
стопаните. 
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ТОПЛИНА И 
ГЛЪТКА ВЪЗДУХ ЗА СОФИЯ
 Отоплението в София е отговорно за 
близо 40% от емисиите на града. То е разделено 
на три основни категории: топлофикация, 
електричество и твърдо гориво (като делът 
на газификацията все още е малък и докато 
продължава войната в Украйна сигурно няма 
да расте особено). Топлофикация София ЕАД 
е отговорна за потреблението на близо 1/3 
от природния газ в цялата страна. Градската 
топлофикация все още представлява много 
по-ефикасен начин за отопление на града и 
поддържане на независимостта му от фосилните 
горива, отколкото популярните в много западни 
градове индивидуални газови бойлери и котлета 
на пелети, инсталирани във всеки апартамент 
или всяка сграда 56. Тук не сме съгласни с 
предложението на Екипът на София градът да се 
откаже от Топлофикация и в абонатните станции 
да се инсталират термопомпи 57. Първо, повечето 
термопомпи изискват подово отопление за 

56  Johnson, Charlotte. (2014). “District heating: a hot idea whose time has come”. The Guardian 
https://www.theguardian.com/cities/2014/nov/18/district-heating-a-hot-idea-whose-time-has-come.

57  https://www.facebook.com/ekipnasofia/posts/pfbid02GuFctvC4bzqKjDc7PthX3K7ESMh39772URsmnsCmsHAd7AYCqn3svPSzabMV5b-
vml.

58  В разговор с директора на комплекса ТЕЦ Марица Изток 2 през 2019 г., той призна, че по време на сурова зима и пиково 
потребление на електричество за отопление от страна на София, е въвеждан неофициален режим на тока из различни села и малки градове, 
за да издържи ТЕЦ-2 натоварването.

оптимална ефективност, което пък налага 
ремонт, който не всеки гражданин може да си 
позволи. Второ, въпреки че термопомпите са 
икономични, енергийната система на страната 
няма възможност да издържи натоварване от 
София, отопляваща се само на електричество. 58 В 
този смисъл топлофикационната система далеч 
не е загубила актуалността си и би трябвало да 
бъде редовно осъвременявана. Но въпреки тази 
си системна важност, Топлофикация е западнала 
до незавидното положение на „болния човек на 
София“. Традиционно говоренето за проблемите 
на дружеството се пречупва през призмата на 
всяко друго обикновено бизнес дружество: много 
дългове, лоши финансови резултати и т.н. Само 
че Топлофикация не може да е обикновена фирма: 
тя изпълнява и социални функции, а дейностите 
ѝ имат съвсем осезаем екологичен ефект: без нея 
въздухът в София ще бъде още по-лош. И все пак, не 
можем да си позволим да превърнем дружеството 
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в една бездънна дългова яма, не само с оглед на 
настоящата криза с газовите доставки, но и на 
климатичната криза. На пръв поглед парадоксално, 
но десният отговор на кризата на дружеството 
е национализацията му. Всъщност, това е само 
нужно за прехвърляне дълговете и пасивите на 
дружеството с оглед подготовката по бъдещата 
му приватизация 59. Другият вариант е да се 
отдаде на концесия.

 Това са неприемливи решения, които само 
ще увеличат и без това вече непосилните цени на 
отоплението в София, довеждайки до нови вълни 
на отказ от услугата и оттам – още по-лоши 
финансови резултати, още повече индивидуални 
решения за отопление на твърдо гориво и оттам 
– по-мръсен въздух. Като неособено голям град, 
в София могат да се тестват по-радикални 
стратегии. Например, развой и приложение 
на технологии по извличане на пара от голяма 
дълбочина, която може да захранва директно 

59  Вести. (2022). „Предлагат национализация на Топлофикация София“. Вести, 
https://www.vesti.bg/bulgaria/predlagat-nacionalizaciia-na-toplofikaciia-sofiia-6150025.

60  Cuthbertson, Anthony. (2022). “World’s deepest hole digger could unlock enough geothermal energy to power the world”. The Indepen-
dent, https://www.independent.co.uk/tech/worlds-deepest-hole-geothermal-energy-b2230517.html.

61  Renewable Energy Magazine. (2021). “Quaise Begins Testing of Potentially Disruptive Geothermal DrillingTechnology“, 
https://www.renewableenergymagazine.com/geothermal/quaise-begins-testing-of-potentially-disruptive-geothermal-20211006.

старите турбини на газ и въглища – т.е. няма 
нужда от скъпи и времеемки инвестиции в нова 
инфраструктура 60. В София има плитки термални 
води като в Исландия, макар и не с такава 
температура 61. Ако този експеримент е успешен, 
трябва да се разшири топлофикацията на града, 
за да:

• осигурим достъпното отопление на всички и 
решим проблема с енергийната бедност;

• отнемем аргументите както на 
застъпниците на отношенията на държавата 
с Газпром, така и на тези за „национална 
независимост чрез шистов газ и/или 
въглища“;

• дадем пример и поставим София на световната 
карта на борбата с климатичните промени;

• подобрим рязко качеството на въздуха в 
града;

• намалим радикално емисиите: 39% от 
емисиите в града са заради енергийното 
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потребление на жилищата, където през 2018 
г. 2000 GWh/годишно са от електроенергия, 
а 3000 GWh/годишно – от топлоенергията. 62

 
 В този ред на мисли общината 
трябва да предприеме стъпки за увеличаване 
изследователските инициативи на местно ниво 
за развитие на геотермални технологии, както 
и да насърчава обмена със специалисти извън 
страната.

 Свързан с топлофикацията е въпросът 
за чистотата на въздуха в София. Основните му 
замърсители са промишлеността, транспортът 
и енергетиката 63. Една четвърт от фините 
прахови частици (ФПЧ) идват от ресуспензия на 
почвата, т.е. изсъхнала кал, вдигана и разнасяна 
от вятъра 64. Колите и строежите са пряко 
отговорни тук: ние буквално дишаме страничните 
ефекти на бурното и хаотично икономическо 
развитие на София. Автомобилните газове са 
основен източник на другият голям замърсител 
на въздуха – азотният диоксид. Ограничаване 
на презастрояването, субурбанизацията, 

62  План за действие…, с. 67.

63  Георгиева, И. и Милошев, Н. (2021). „Замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ) – анализ на резултатите 
от компютърни симулации за България и София град.“ Bulgarian Geophysical Journal, Vol. 44, с. 5.

64  Булевард България. (2020). „Най-големите замърсители на въздуха в София“. 
https://boulevardbulgaria.bg/articles/nay-golemite-zamarsiteli-na-vazduha-v-sofiya.

65  Караджов, Максим. (2022). „Решено: 120 хиляди коли със забрана да влизат в центъра на София от 1 декември 2023 г.“. Дневник, 
https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2022/12/15/4428656_resheno_120_hiliadi_koli_sus_zabrana_da_vlizat_v/.

автомобилния трафик и паркирането в 
зелените площи ще има моментален ефект 
върху въздуха. Както и редовното миене на 
улиците. Но огромен принос за мръсния въздух 
има и битовото отопление на твърдо гориво. 
Затова топлофицирането на домакинствата, 
отопляващи се с твърдо гориво, не търпи 
отлагане. Пелетите не са алтернатива, защото 
за тяхното производство се секат дървета, 
които са ни най-нужни сега, те също са източник 
на ФПЧ, а и цените им са твърде несигурни. Тук 
социалната, екологична и политикономическа 
ситуации в обществото са пряко свързани. 

 Например, защо масово караме евтини 
автомобили втора ръка на по средна възраст 20-
25 години в София? Защото сме бедни. Общината 
се опитва да се справи с проблема, но по грешен 
начин. В края на 2022 г. се прие въвеждането на 
ниско-емисионна зона (НЕЗ) в центъра на София, 
която цели да забрани на стари и замърсяващи коли 
достъп под угроза от глоба 65. Мярката предизвика 
критики, че е половинчата, защото ще важи само 
за три месеца през зимата, не обхваща зоните, 
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където има най-много замърсяване на горене на 
твърдо гориво като Витошката яка 66, старите 
дизелови коли въобще не са широко представени 
в центъра, така че мярката няма да има търсения 
ефект 67. Накратко, това е мярка срещу бедните, 
които така или иначе не замърсяват въздуха 
в центъра, докато джиповете и печките на 
средната и над-средна класи остават извън 
полезрението на общината. Мярката освен това 
възпроизвежда проблематичното разделение 
на център и периферия: нима качеството на 
въздуха в по-крайните райони е по-малко важно 
от това в центъра? 68 Затова трябва да се мисли 
за ограничаване на колите в целия град изобщо, 
както и сурови глоби за коли, оставени с включен 
двигател на празен ход. Джиповете са едни от 
водещите източници на парникови газове в 
световен мащаб. 69 Вместо да ограничи колите и 
джиповете на богатите, София предприе расистко 
псевдо-решение, забранявайки конските каруци 
на ромите, които нито замърсяват въздуха, нито 
форсират измененията на климата. Може би 

66  Караджов, Максим. (2022). „Ивайло Хлебаров от „За Земята“: Нискоемисионните зони в София са пълна имитация“. Дневник, 
https://www.dnevnik.bg/intervju/2022/08/08/4376026_ivailo_hlebarov_ot_za_zemiata_niskoemisionnite_zoni_v/.

67  За Земята. (2022). „София реши да остане в зоната на мръсния въздух“, 
https://www.zazemiata.org/sofia-ostava-zona-s-mrusen-vuzduh/.

68  Същият въпрос може да бъде зададен и относно йерархията в уличните настилки. Стандартът за настилките в Наредба за градската 
среда на Столична община препоръчва камък за тротоарните настилки в центъра, защото осигуряват „представителност“ (Наредба.. с. 
64, https://council.sofia.bg/documents/20182/1147995/R.537_PR.1_P.2.pdf/10d9701c-95d5-4be4-ba47-e16220c78ed4). Но нима кварталите 
заслужават по-лошо? Можем да се поучим от социалистическото планиране, което, макар и да не преодоля разделението между център и 
периферия, ни остави неща като подлези в кварталите, покрити с мрамор. Подобно пищно отношение към средата може да се разбира като 
„публичен лукс“, за разлика от днес, когато фирмите-изпълнителки слагат най-евтините плочки, за да си увеличават маржа на печалба, докато 
скъпите и естествени материали са достъпни само за частния лукс на богатите.

69  Kommenda, Niko. (2019). “SUVs second biggest cause of emissions rise, figures reveal”. The Guardian, 
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/oct/25/suvs-second-biggest-cause-of-emissions-rise-figures-reveal.

трябваше да бъде обратното.

 Но не можем да се справим с този проблем 
само като обвиним и накажем бедните с по-високи 
еко-данъци и забрани да карат в центъра. С тези 
мерки, обратно, само ще настроим против зеления 
преход мнозинството, на което и без това му е 
омръзнало от думата „преход“ и саможертвите, 
които изисква. Коланите в България няма накъде 
повече да се затягат. Ако продължаваме да 
ги затягаме, ще поставим зеления преход 
под въпрос, защото без съдействието на 
обществото той е невъзможен. Вместо това 
трябва да даваме алтернативи – добър и удобен 
градски транспорт, който достига из целия град и 
региона около него; повече алтернативи на личния 
автомобил; субсидии за енергийна ефективност; 
достъпна топлофикация. Няма как Зеленият 
преход да е справедлив, ако тези, които са най-
малко отговорни и най-малко облагодетелствани 
от емисиите, бъдат накарани да платят за тях. 
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 В началото на 2022 г. 83-годишна жена и 
49-годишният ѝ син с увреждания бяха намерени 
мъртви в напреднал стадий на разложение в 
апартамента им в кв. „Лагера“. 70 Жената е починала 
първа, а синът ѝ – явно неспособен да се грижи за 
себе си – я последвал скоропостижно. Тези хора 
са жертва на свиването на социалната държава 
и повсеместното изоставяне на хора в нужда, 
но полицията им прехвърли отговорността, 
обявявайки, че са водели „скитнически начин на 
живот“. Мистерия е как човек води скитнически 
живот в собствения си апартамент! Също 
според МВР, няма данни за престъпление, както 
и следи от насилие. Де факто наистина няма 
престъпление, но това не прави изоставянето 
на хората на произвола на естествения подбор, 
при който оцеляват само силните, по-малко 
криминално. Колкото до насилието, макар и да няма 
пряко такова, смъртта от изоставяне е плод 
на невидимото или структурно насилие, което 
което е също толкова смъртоносно въпреки че 
няма идентифицируем насилник. Ясно е, че ако 
някоя институция се беше интересувала за това 
семейство, увреждането на мъжа нямаше да е 
смъртна присъда и той щеше да надживее майка 
си.

70  NovaТв. (2022). „Майка и син намерени мъртви в апартамент в София“.

 Какво можем да направим, за да няма 
повече случаи като този? Всеки жител на 
града в един или друг момент от живота си има 
нужда от грижа – независимо от възрастта, 
социалното или здравословно състояние. Това е 
още по-важно особено с оглед на тенденциите на 
застаряване на обществото. Грижата има много 
проявления и включва всички видове институции 
по всички нива на образование, здравеопазване, 
домашна и психологическа помощ. Системите за 
институционална грижа са изключително значими 
за възпроизводството на една общност, тъй 
като обхващат многообразните потребности 
и житейски съдби на жителите на едно населено 
място. От ежедневието на работещия самотен 
родител, през преживяването на възрастен болен 
човек, до нуждите на наркозависимия и човека, 
преживял трафик на хора.

 Точно тук социалните политики на 
общината играят ключовата роля. Но какво са 
социалните политики? Тук ще предложим малко 
„цинично“ разбиране за социалната политика 
като инструмент за ограничаване на вредите 
по обществената тъкан, която капитализмът 
остава. Те омекотяват неравенствата, на 
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които капитализмът едновременно се основава 
и възпроизвежда. Неслучайно модерната 
държава се заражда именно при капитализма, 
когато натрупването на хора се извършва 
паралелно с натрупването на капитал. Ключови 
за натрупването на хора, за умножаването 
на жизнените им сили и работоспособност са 
институции като болници, училища, курортни 
центрове, детски градини и прочие институции и 
практики на почивка и ограничаване на щетите от 
полагането на труд. Социалите политики също са 
средство на държавните и общински институции 
за защита на обществото от закономерните 
щети от натрупването на капитала, особено 
с оглед на нуждите на населенията, които по 
различни причини не продават своя труд.

 Накратко, социалните системи служат 
за управление на неработещите и изключените 
от пазара на труда. На теория те трябва да им 
позволяват да живеят, дори и когато не могат да 
работят за надница. Тук говорим за демографски 
групи като деца и ученици, родители на новородени, 
трайно безработни, бедни, хора с увреждания, 
зависимости и хронични заболявания, но също 
и възрастните. За съжаление, в последните 
години се забелязва порочна тенденция на 

трайно разширяване на категорията „работещи 
бедни“, които също са потенциални ползватели 
на социално подпомагане, ако процедурите 
по кандидатстване и одобрение не бяха до 
такава степен бюрократични и тромави, че 
кандидатстващите да се само-елиминират 
от досада и унижения. Забележително е, че 
поборниците срещу „прекомерната бюрокрация“ я 
привиждат основно там, където пречи на бизнеса, 
а не където има за цел да ограничи достъпа до 
подпомагане на нуждаещите се.

 Какви са наличните инструменти на 
държавата за водене социална политика? Тук 
намираме целия набор политики в юрисдикцията 
на Агенция за социално подпомагане (от целева 
помощ за отопление до детските надбавки), но 
много институции също водят непряко социална 
политика: например, Български пощи често 
е единствената връзка на по-отдалечените 
места с българската държава и неин основен 
представител там. Неслучайно социалните 
помощи и пенсиите също се получават в 
пощенските клонове.
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Пощата в кв. Красно село. Ако не се спънете в раздрания 
балатум, можете да си купите чорапи, картички и козметика, 
защото институцията е принудена да запълва дупките в 
бюджета си с несвойствена търговска дейност. 

Снимка: Жана Цонева.
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 Но от лошото състояние на клоновете 
дори в големи квартали на София като „Красно 
село“, можем да извлечем тъжно заключение 
за това колко назад в приоритетите на 
публичните власти е тази критична социална 
инфраструктура. Общината трябва да започне 
да партнира на държавата в бързото подобряване 
на базовата комуникационна и интеграционна 
матрица, предоставяна от пощите. Например, 
на някои метростанции има пощенски станции, 
което е една добра отправна точка за по-
нататъшното разширяване на мрежата.

 От тази гледна точка, БДЖ също 
изпълнява социални функции, предоставяйки 
евтино свързване на хора в отдалечени общини. 
Изобщо, можем да мислим за социалните политики 

71  Varna24. (2022). „Хиляди българи нямат документи за самоличност“. 
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Hilyadi-bulgari-nyamat-dokumenti-za-samolichnost-1287274.

72  Медиапуул. (2019). „Над 250 хиляди млади българи нито учат, нито работят“. 
https://www.mediapool.bg/nad-250-hilyadi-mladi-balgari-nito-uchat-nito-rabotyat-news295045.html.

73  Иванова, Теодора. (2021). „Над 250 хиляди млади българи нито учат, нито работят“. 
https://balans.bg/novini/698-100-sa-zdravno-neosigurenite-lica-v-balgariya.

74  Атанасов, Ивайло. (2017). „Здравната ни система се крепи на доплащанията от джоба на пациентите“. Барикада. 
https://baricada.org/2017/08/25/out-of-pocket/. 

75  Василева, Петрина. (2021). „Министър Василев: След вдигането на пенсиите повече няма да има пенсионери под линията на 
бедност“. Дарик. https://dariknews.bg/novini/bylgariia/ministyr-vasilev-sled-vdiganeto-na-pensiite-poveche-niama-da-ima-pensioneri-pod-liniia-
ta-na-bednost-2277987.

не само като изравняващи неравенството, но и 
като свързващи или интегриращи държавата и 
нейните граждани.

 Подчертаваме дебело интеграционните 
функции на социалните политики. Противно на 
навика ни да мислим за интеграцията само като 
„ромски“ проблем, фактът е, че абсолютно цялото 
ни общество страда от липса от интеграция. 
Можем ли да наречем интегрирано едно общество, 
в което 60% не гласуват на избори, 220 хиляди 
нямат лични документи 71, над 250 хиляди млади 
хора нито учат, нито работят 72, 1 350 000 са 
здравно неосигурени 73, здравноосигурените пък 
покриват почти половината здравна грижа от 
джоба си 74, почти половината пенсионери са на 
прага на бедността 75, 40% не могат да поддържат 
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домовете си топли през зимата 76, 1/3 от децата 
са в риск от бедност 77, над 200 хиляди деца не 
посещават училище 78, повечето хора не четат 
книги 79 и прочие.

 Проблемите на ромите са просто 
проблемите на бедните в тяхната най-
крайна и изострена форма. Те са резултат 
от неглижирането на жилищния въпрос, на 
безработицата (особено в резултат на 
реституцията на земеделска земя от началото 
на 1990-те години), на западащото образование, 
на занемаряването на инфраструктурата 
(вкл. социалната), на мерките за строги 
бюджетни икономии, които изпилват разходи 
именно в социалната им част и настройват 
конкуриращите се за трохите от социалната 

76  Стоянова, Петя. (2019). „Близо 40% от българите не могат да поддържат домовете комфортно затоплени“. Investor. 
https://www.investor.bg/energetika/472/a/blizo-40-ot-bylgarite-ne-mogat-da-poddyrjat-domovete-komfortno-zatopleni-290652/.

77  bTV Новините. (2020). „НСИ: Близо 30% от децата в България са в риск от бедност.“ bTV. 
https://btvnovinite.bg/bulgaria/nsi-blizo-30-ot-decata-v-balgarija-sa-v-risk-ot-bednost.html.

78  Райшинов, Николай. (2017). „Онлайн система следи колко от децата не ходят на училище“. BNT-2. 
https://bntnews.bg/bg/a/onlayn-sistema-sledi-kolko-ot-detsata-ne-khodyat-na-uchilishche.

79  Иванова, Миглена. (2017). „Българите са на 21-во място в ЕС по четене на книги“. Investor. 
https://www.investor.bg/novini/346/a/bylgarite-sa-na-21-vo-miasto-v-es-po-chetene-na-knigi-249497/.

80  За недъзите на българската социална система вж. Григорова, Ваня. (2018). „Народът“ срещу социалните помощи: или изкуството 
да накараш нуждаещите се сами да поискат още рестрикции срещу себе си. София: КОИ; Григорова, Ваня и Първанов, Калин. (2022). 11 стъпки 
към социалната държава. София: КОИ

държава бедни групи едни срещу други. 80 Тези 
проблеми няма да се решат чрез криминализация 
на бедността и полицейщина, а със социална 
политика, с намеса в пазара на труда, със 
сгъстяване на синдикализацията. Проблемите на 
ромите ще бъдат решени, когато бъдат решени 
и социалните проблеми. Това, което се случва с 
ромите сега е демо-версия на това, което ни чака 
всички в бъдещето, ако не вземем мерки срещу 
центробежните сили, разкъсващи обществото. 
Сили, утежнявани и усложнявани от климатичната 
криза. От големите наводнения през лятото на 
2022 г. в Карловско най-зле пострадаха именно 
ромските села и махали, защото къщите им са 
най-бедни, най-некачествени и най-неподготвени 
за голяма природна катастрофа. Като цяло 
бедните са най-уязвими към бедствията, които 
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климатичните промени предвещават, защото 
живеят в мазета или паянтови постройки, в зле 
уредени (периферни) части на града, които не 
им осигуряват никаква защита при студ, пек или 
наводнение. Интегрирайки цялото общество, ще 
интегрираме и ромите в него. 

 Но какво може да направи общината в 
обръщането на тези дезинтеграционни процеси? 
В момента действа „Областна стратегия 
за развитие на социалните услуги в Област 
София-град (2016 – 2020)“, която работи по 
няколко направления: 1) деца и младежи: в риск, 
с увреждания и такива, ползващи резидентни 
грижи; 2) възрастни хора; 3) хора с увреждания и 
4) други рискови групи като жертви на насилие, 
бежанци, маргинализиани етнически общности 
и др. под 81. На теория звучи достатъчно 
всеобхватно, но на практика общината не 
предотвратява изпадането на все повече хора 
в смъртоносна нищета. Предлагаме следните 
стъпки в създаването на общинска социална 
политика, която не оставя никой зад борда.

81  Областна стратегия за развитието на социалните услуги в Област София-град (2016 – 2020), https://www.sofia.bg/en/social-protec-
tion-strategy

• На първо място, трябва да разширим 
правомощията, финансирането и 
подготовката на общинското предприятие 
за патронажна грижа, създавайки повече 
мобилни екипи, които да отговарят бързо 
на граждански сигнали, както и да се 
самосезират за „социални случаи“. Например, 
службата получава сигнал по „външни белези“: 
мръсни и стари прозорци на балкон, пълен с 
гълъби и самотен пенсионер, който се грижи 
за тях и си говори сам. Объркана жена блуждае 
по улиците в окаяно състояние. Хора, спящи 
навън. Екипът отива на място – по сигнал или 
просто защото сам се е натъкнал на случая по 
време на обиколки – оказва неотложна помощ, 
проучва материалното положение на човека 
и ако има нужда, го записва за допълнителни 
грижи като топла кухня, подслон, общинско 
жилище и пр.

• Грижите, които могат да се оказват на място, 
като топла храна, пазаруване и почистване 
на дома са много важни, но това не изчерпва 
ролята на общината. Трябва да се създаде и 
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нископрагов дневен център, по подобие на 
центъра за хора със зависимости Розовата 
къща 82, предоставящ условия и пространство 
за социална интеграция и развитие на бедни 
или изключени хора. Може да им помага при 
вадене на личните документи, да предоставя 
обучения, култура, отдих, пералня и 
пространство да преодоляват самотата 
и отчуждението. Нещо като пенсионерски 
клуб, но за най-бедните, както и за хората, 
живеещи в най-голяма несигурност.

• В този дух можем да се облегнем и на 
наличната инфраструктура като общината 
модернизира читалищната мрежа, за да 
разгърне и обхване по-големи населения с 
евтини и достъпни културни, социални и 
образователни услуги. Например, седмични 
детски клубове за четене на книги, както и 
нископрагови услуги. Част от тези услуги 
са вече налични, но плод на спонтанната и 
лична инициатива на частни учители. За да 
бъдат по-устойчиви и достъпни, общината 
трябва да увеличи бюджета за читалищата, 

82  Повече за Розовата къща може да видите на страницата 
на Центъра за хуманни политики: http://centerforhumanepolicy.org/bg/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0/ 

да назначи повече служители на щат (пак 
опираме до труда!) и да осигури достойни 
условия на труда зад предоставянето на 
тези ключови социални услуги.

• Разширяване мрежата и подобряване на 
условията в наличните кризисни центрове 
за хора, жертви на насилие (особено жени и 
деца).

• Не на последно място, разширяване мрежата 
от центрове, предлагащи временен подслон 
и административна помощ на бездомните 
(не само за през нощта и през зимата) 
докато работят за бързата им реинтеграция 
в обществото през една включваща, 
небюрократична и достъпна общинска 
жилищна политика, която не оставя никой зад 
борда. 

• Здравеопазване и отдих: те са абсолютно 
ключови за социалното възпроизводство. 
Макар че общината няма как да промени 
несвойнствения статус на болниците и 
диагностично-консултативните центрове 
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(ДКЦ) като търговски дружества, 
тя може да инвестира средства в 
модернизирането им. Също така, общината 
може да рехабилитира и разгърне мрежа от 
обществени минерални бани, за да подпомага 
отдиха, почивката и приятната социализация 
на гражданите и гостите си. София има рядко 
срещано богатство от топли минерални 
води. Единствената идея на общината (а 
често и на опозицията) за тях е да им търси 
концесионер 83. Но не може ли общината 
да ги управлява, да прибира печалбата и 
да я реинвестира в града? Освен част от 
политиките за лечение и отдих, водите могат 
да се използват за намаляване на разходите за 
климатизация и отопление, както вече биват 
подготвяни някои учреждения в центъра на 
града. 84 Водите могат и да генерират доходи 
за общината, които да се инвестират в 
публични блага и култура.

• Да пуснеш една вода в София: Разгръщане на 
мрежа от обществени чешмички и тоалетни 

83  Савова, Слава. 2022. „Наследството на минералните бани – общо благо, но не съвсем“. 
https://toest.bg/nasledstvoto-na-mineralnite-bani/.

84  Караджов, Максим. (2022). „Геотермален потенциал: Сгради в София ще се отопляват с минерална вода“. Дневник, 
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/29/4343414_geotermalen_potencial_sgradi_v_sofiia_shte_se/.

(и възстановяване на съществуващите) ще 
бъде важна стъпка за откопчване на базовите 
физиологични нужди на населението от 
логиката на комерсиалните транзакции. Това 
е особено важно за жените, които имат нужда 
от чисти, приветливи и най-вече сигурни 
места, където да облекчават нуждите си.
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ДЕТСКИ ГРАДИНИ, 
ДЕТСКИ ЯСЛИ
 Децата са едни от първите жертви 
на отдръпването на държавата от социално-
икономическия живот със започването на 
промените през 1989 г. До 1995 г. броят на 
детските градини в страната спада наполовина 
спрямо края на 1980-те години 85. В София този 
процес по неглижиране на ранната детска грижа 
е пряк резултат от реституцията, доколкото 
много детски градини са помещавани в стари 
буржоазни къщи, които след 1989 г. се връщат на 
старите им собственици 86.

 Очевидна е нуждата от разширяване 
на мрежата най-вече на детски ясли и детски 
градини в близост до жилищните квартали, 
които да позволяват на родителите да работят. 
В последната кампания за прием на деца през 
2022 г., около 12 000 деца (или половината от 
кандидатите) останаха без място в общинска 
детска градина 87. Решението за много родители 
(които не могат да разчитат на баби и дядовци) 

85  Енева, Стоянка. (2022). „Децата на прехода“. ЛевФем. https://levfem.org/blog/2022/06/09/detsata-na-prehoda/.

86  Велева, Деси. (2018). „Къде са детските градини на София?“. Дума. https://duma.bg/kade-sa-detskite-gradini-na-sofiya-n174963. 
Цитирано в Енева, „Децата..“

87  Дунавмост. (2022). „Над 12 000 деца останаха без градина в София и след второто класиране“. https://www.dunavmost.com/novini/
nad-12-000-detsa-ostanaha-bez-gradina-v-sofiya-i-sled-vtoroto-klasirane.

88  Вайсова, Леа. (2022). Грижа и социални неравенства. София: ЛевФем.

е изключително скъпа частна детска грижа или 
самоорганизацията на родителски кооператив. 
Когато тези неща не са възможни обикновено се 
стига до отпадане на майката от пазара на труда 
и изпадането ѝ в бедност или във финансова 
зависимост от съпруга ѝ 88. В страна, в която 
домашното насилие е придобило епидемични 
размери, това е най-лошият възможен страничен 
ефект от неадекватната политика на общината 
в сферата на детската грижа и ранното детско 
образование. За да бъде достъпна детската грижа, 
има нужда от спешно отчуждаване на имоти за 
детски градини и институционализирането 
и регламентирането на родителските 
кооперативи. След като физическите места 
бъдат подсигурени, трябва да се вземат 
мерки за привличане на млади хора за работа в 
детските градини, трудът им да бъде адекватно 
заплатен, знанията и компетенциите – редовно 
актуализирани, за да може ранната детска грижа 
да е на световно ниво.
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 И не на последно място, бюджетите на 
градините трябва да се увеличат с по-високи 
данъци за бизнеса и такси за разрешения 
за строителство. Когато една система е 
недофинансирана, тя пак ще намери начин да си 
попълни дефицитите, само че от потребителите. 
Затова и непрекъснато се налага на родителите 
да събират пари за консумативи, играчки, учебни 
и хигиенни материали и прочие. Тази унизителна 
практика трябва да спре и общината да поеме 
пълните си задължения към родителите и децата.
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ДОМАШНА ГРИЖА ЗА 
БОЛНИ ДЕЦА И БОЛНИ ХОРА
 Както показва трагедията от кв. „Лагера“, градът 
има крещяща нужда от разширяване на грижата за болни 
хора, такива с увреждане, възрастни или просто хора, 
живеещи в несигурност. Когато дете се разболее (а това 
се случва сравнително често в ранна възраст), родителят 
или родителите са принудени да останат вкъщи да го 
гледат въпреки работните си задължения. Осигуряване 
на достъпна здравна грижа за деца или помощ за самотни 
родители чрез гъвкави домашни посещения би смекчило 
този проблем. Подобна грижа може да бъде предоставяна 
за възрастни хора при нужда от посещение в дома, за 
да не бъдат натоварвани екипите за спешна помощ. 
Добрата новина тук е, че няма нужда от създаване на чисто 
нови институции, а само от амбициозно разширяване 
функциите на общинското предприятие „Социален 
патронаж“, съчетано с хибридна система, движена от 
общински и обществени организации като НПО. Можем 
да вземем пример от Австрия с нейната добре развита 
социална система, където служби като Червения кръст 
партнират на общината и предоставят своевременна 
и достъпа грижа за възрастни или хора с увреждания, 
като например Haushilfe (домашна помощ). Пак в Австрия 
здравната каса поема част от стойността на услугата, 
а при домашната грижа за възрастни хора -- техния 
еквивалент на НОИ. В България ОП „Социален патронаж“ 
ползва и европейско финансиране за дейността си, което 
допълнително ще улесни модернизацията му.
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ТРАНСПОРТЪТ: 
ОТ ЧАСТЕН КЪМ ПУБЛИЧЕН
 2022 г. ще бъде запомнена с едни от 
най-трагичните и брутални автомобилни 
катастрофи в София. В началото на юли Георги 
Семерджиев, шофьор с фалшива книжка, с над 50 
полицейски постановления и доказан полицейски 
чадър, убива две млади момичета, вървящи по 
тротоара, на кръстовището на метростанция 
„Европейски съюз“, минавайки на червен 
светофар с 200 км/ч. Само три месеца по-късно 
19-годишно момиче е пометено на пешеходна 
пътека и загива на място. Въпреки масовия шок и 
дори протести, които понякога предизвикват, 
зрелищните катастрофи не са извънредни, а са 
ефект на дългогодишната офанзива от страна 
на автомобилните предприемачи да подчинят 
градоустройството на нуждите на колите 89. 
Строителството на автомобилен път не е 
неутрален градоустройствен акт, подчинен 
на спешната и като цяло консенсусна задача за 
намаляване на задръстванията, а симптом за 
огромната власт на автомобилите. Освен че 

89  Stromberg, Joseph. (2015). “The forgotten history of how automakers invented the crime of “jaywalking””. Vox, 
https://www.vox.com/2015/1/15/7551873/jaywalking-history.

90  „Не е абсолютно правото на пешеходеца да пресича на пешеходна пътека“. Actualno.com, 
https://www.actualno.com/society/ne-e-absolutno-pravoto-na-peshehodeca-da-presicha-na-peshehodna-pyteka-news_557769.html.

91  Евроком. (2017). „Прегазената Лора Казанлиева е виновна за смъртта си“. Евроком, 
https://eurocom.bg/new/pregazenata-lora-kazanlieva-e-vinovna-za-smurtta-si.

маргинализират пешеходците и по-публичните 
форми на транспорта, магистралите също 
така разкъсват градската тъкан, създавайки 
т.нар. инфраструктурни бариери. Пешеходците 
страдат отдавна от невъзможността да 
пресекат безопасно улицата или булеварда 
пред дома или в квартала си – през 2016 г. след 
пореден инцидент на смърт на пешеходна пътека, 
Върховният касационен съд постановява, че 
правото на пешеходците да пресичат улицата не 
е абсолютно 90. Това е прецедент към обявяване 
на пешеходците за виновни за собствената си 
смърт (независимо от безумните скорости, 
които булевардите позволяват) и оневиняване 
на цялата идеология на автомобилния град и 
системата от решения довела до улесняването 
на подобни смъртни случаи 91. Възможно ли е да 
се преборим за град, в който не колите, а хората 
имат приоритет да се движат свободно?
 За икономиката транспортът е нещо 
като „кръвоносната система“ и рядко можем 
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да видим по-публичен образ на капитализма от 
задръстената градска магистрала. Изкопаемите 
горива смазват колелата на цялата система, тъй 
като транспортът все още зависи изцяло от 
изкопаеми горива – дори и електрическите коли, 
които в България се зареждат с ток, отчасти 
произвеждан чрез изгаряне на въглища. Почти 
всичко произведено и консумирано в сегашната 
глобализирана система се движи от транспорт, 
захранван от изкопаеми горива. Неслучайно 
въглеродният отпечатък на транспорта (и значи 
– търговията) е един от най-големите двигатели 
на климатичните промени. В София частният 
и търговският транспорт имат най-голям дял 
от потреблението на енергия от страна на 
транспорта и съответно – в емисиите 92. Авто-
транспортът не само форсира климатичните 
изменения, но и замърсява въздуха, което скъсява 
продължителността на живота. Изследвания 

92  План за действие…, с. 69

93  IQAIr. (2022). “In-car air pollution”. IQAir, https://www.iqair.com/newsroom/in-car-pollution.

94  Carrington, Damian. (2017). “Air pollution more harmful to children in cars than outside, warns top scientist”. The Guardian 
https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/12/children-risk-air-pollution-cars-former-uk-chief-scientist-warns.

95  EBike news. (2022). “Cycling Makes Us Healthier, Richer and Happier: the Dutch Case”. E-Bike News. 
https://www.ebike24.com/blog/biking-benefits.

96  Янчев, Павел. (2016).„Инфраструктурните бариери – случаят с квартал „Христо Ботев“ в София“, Диверсия, 
https://dversia.net/1808/infrastructure-barriers-hristo-botev/.

доказват, че не само качеството на въздуха 
навън спада, но вътре в самата кола то не е много 
по-добро 93, особено за децата 94. Това създава 
допълнителни разходи за обществените здравни 
системи. От своя страна пък колоезденето 
доказано увеличава продължителността на 
живота с поне шест месеца. 95

 Транспортът в един град може както 
да свързва, така и да сегрегира. Всяка една 
улица едновременно събира и разделя. А ако си 
от някое потиснато етническо малцинство, 
оградено отвсякъде с непреодолими бариери 
като ж.п. линии без прелези, то достигането до 
други части на града се удължава до мъчителна 
безкрайност 96. Транспортната инфраструктура 
не е само определена пространствена форма, но 
и начин на изживяване и управление на времето. 
Тя забързва времето за стоките, но го забавя 
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за непродуктивни (от гледна точка на капитала) 
дейности и изключените населения. Можем ли 
да освободим транспорта от капана на частния 
собственик на кола, в който е хванат, и подсигурим 
безопасна пешеходна и вело-инфраструктура 
заедно надежден, екологичен, незамърсяващ и 
удобен градски транспорт?

 В София транспортът е толкова лошо 
организиран, че не може да изпълни добре дори 
вменените си капиталистически функции да пести 
или оптимизира времето на работниците, да 
свързва икономическите дейци ефективно. Дори 
общината разбира този проблем и е заложила до 
2035 г. 80% от придвижването да се осъществява 
със средствата на обществения транспорт и 
само 20% -- с частния 97. Но на практика колите в 
София се увеличават. София е модерен град без 
средновековен център с криволичещи улици, но 
дори и сравнително нов град като нея не може 
да поеме чудовищното съотношение от над 700 
коли на 1000 души население. Хората губят време 
в задръствания, въздухът в града е сред най-

97  План за действие…,с. 61

98  Rac Foundation. (2012). “Spaced out: perspectives on parking policy”. 
https://www.racfoundation.org/research/mobility/spaced-out-perspectives-on-parking.

лошите в Европейския съюз, а освен губенето 
на време, губим и публични пространства в 
кварталите, които се превръщат в разкаляни ad 
hoc паркинги. Според данни от Великобритания 
автомобилите се използват само 4% от времето 
на съществуването им, в останалите 96% 
стоят паркирани 98. Паркиралите коли заемат 
ценно пространство, което би могло да бъде 
парк, тротоар, велоалея, площад или детска 
площадка. Автомобилният транспорт е този, 
чиято поддръжка струва най-много и на община, 
и на жители, сравнено с всички други методи на 
транспорт.

 Единствените, които печелят от това 
положение, са вносителите на нови и стари коли от 
Западна Европа и строителите-подизпълнители 
на автомобилни пътища. Губещи сме всички 
останали, наред с обществения интерес. Въпреки 
че почти всеки в София кара кола, чистото 
числено превъзходство на автомобилите не 
ги прави израз нито на демократичност, нито 
на обществен интерес. По-скоро в обществен 
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интерес е всички да дишаме по-чист въздух, 
да намалим шума, горещините, стреса и 
катастрофите, да освободим пространствата, 
заемани от коли, за да ги върнем на децата за 
игра, на пешеходците, на по-щадящи и екологични 
начини на придвижване. 

 Това е трудна задача, тъй като 
автомобилите са сред най-важните статусен 
символ в капиталистическото общество. 
Политолог, благосклонен към ГЕРБ, се похвали в 
телевизионно интервю, че знак за прогрес е това, 
че докато през 1990-те години студентите му са 
идвали на лекции с автобуса, сега идват с личните 
си коли. Всъщност е точно обратното: това е знак 
за регрес, доколкото частното е взело превес над 
публичното, а личният интерес – над обществения. 
За да обърнем тази тенденция, всички трябва 
да имат достъп до бърз, чист, приятен и удобен 
градски транспорт. В София обаче ситуацията 
е далеч това, доколкото градският транспорт 
е системно недофинансиран, скъп, нередовен, 
мръсен и недобре планиран (често времето за 
път пеша е еквивалентно на това с автобус или 
трамвай).

99  https://www.facebook.com/notamsterdam/posts/pfbid0VRpzjFhie4RdW8UCibzu74txVBgyh54f8CUVf7XXnWC566epoL5gagNKX98dB-
6Gxl. 

 Общината обаче работи усилено именно 
за привилегироване на автомобилния транспорт. 
Това е видно от редица неща: например от 
строежа на огромни нови кръстовища на две 
и повече нива без никакво пространство за 
пешеходци, градски транспорт и велосипедисти; 
от светофарите, които трябва да натискаме и 
чакаме, за да пресечем; от това, че правото на 
паркиране е по-евтино от градския транспорт 99, 
също така, от всички големи инфраструктурни 
проекти напоследък, които целят да улеснят 
автомобилния трафик. И колкото по-важни 
стават колите, толкова по-плахи – пешеходците, 
които, свикнали да ги газят безцеремонно по 
зебри и тротоари, притичват – за да не бавят 
трафика! – с овча благодарност към всеки 
шофьор, благоволил да спре и спази правилника за 
движение. Рядко някой се възмущава при гледката 
на майки, принудени да бутат колички по улицата 
понеже на тротоара няма място от паркирали 
коли, който без друго е в окаяно състояние. 
А това е отворена покана за катастрофа с 
най-ужасните възможни последствия. Важна 
стъпка за ограничаване риска от инциденти 
е ограничаване на колите изобщо. Колкото по-
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малко коли, толкова по-сигурни и спокойни биха 
били улиците и кварталите на града. А колите са 
като вода – колкото повече място им се прави, 
толкова повече площ ще покриват. Затова вместо 
да се строят нови пътища, трябва някои ленти за 
автомобили да бъдат предназначени за градския 
транспорт, велосипедистите и пешеходците.

 Не е редно отживелицата от ХХ век – 
личната кола – статусен символ par excellence и 
обект на най-ретроградни мачистки проекции, 
да налага дневния ред на градския живот и 
управление. Шофьорите искат да се асфалтират 
паветата и ГЕРБ с радост откликва, но паветата, 
освен естествен ограничител на скоростта, 
са и доказано много по-подходящ материал за 
настилка в затоплящата се планета 100. Това, че 
паветата и калдъръмът са нещо от миналото, не 
е аргумент. Може би точно от миналото трябва 
да почерпим примери за бъдещето. Не харесват 
ли всички Венеция, защото е град без коли и 
актуализира конкретната утопия, каквато в 
София само богатите обитават в частните им 
затворени комплекси-„паркове“, забранени за 
автомобилен трафик?

100  Martin Hendel, Sophie Parison, Arnaud Grados, Laurent Royon. (2018). “Which pavement structures are best suited to limiting the UHI 
effect? A laboratory-scale study of Parisian pavement structures.” Building and Environment.

 Но тук се сблъскваме с друга 
инфраструктура – културна – която ще се 
съпротивлява с всички сили на визията за 
град без коли: тази на мачистката култура на 
частния собственик на кола. Тя не произтича 
от непроменима мъжка същност. Мъжете са 
социализирани да третират колата като 
фалическа протеза, агресивна проекция на 
егото им и най-важен статусен символ, с който 
да се налагат в асфалтираната джунгла над 
останалите моторизирани конкуренти. Затова 
инвестициите в обществения транспорт 
трябва да вървят ръка за ръка с изкореняването 
на културната логика, която кодира 
мъжествеността (особено моторизиранота) 
като агресивна, търсеща риска, насилническа, 
конкурентна, бърза, а женствеността като 
пасивна, послушна, грижовна, бавна. Битката не е 
само за върховенство на закона, но и за по-хуманно 
и егалитарно общество, което не е заложник на 
конкуренцията на пътя. Интериоризираните 
поведенчески модели на нетърпение и 
грубост се подпомагат и възпроизвеждат от 
действията на самата община, за която зимното 
снегопочистване на булевардите е много по-голям 
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приоритет от тротоарите – отговорността 
за тях е прехвърлена на гражданите. В резултат 
на тези объркани приоритети, поставящи в 
центъра припряността на автотранспорта и 
инфраструктурата за придвижване на мъжете, 
повече жени страдат като пешеходци. 101

 Разбира се, има и момент на натиск 
от международната политическа икономия. 
За съжаление обединяването на Европа чрез 
разпространението на свободни пазарни 
отношения направи така, че за да е хубаво в 
Западна Европа, при нас трябва да е лошо. Защото 
всички замърсяващи, дизелови, шумни, стари коли 
втора употреба буквално се изхвърлят в нашата 
част на света и на Запад не дишат толкова 
мръсен въздух 102. Това само ще се задълбочава 
в бъдеще, защото редица европейски страни 
налагат забрани за двигатели с вътрешно горене 
изобщо – нещо, което български политик скоро 
няма да рискува да направи. Да познаем ли къде 
ще се озоват всички тези забранени коли? И 
докато нашите улици се пълнят с автомобили 

101  Perez, Caroline Criado, (2019). Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men, Abrams Press.

102  Tsoneva, Jana. (2019). “Blackening Our Sky”. Jacobin, https://jacobin.com/2019/03/bulgaria-pollution-environmental-hazard-real-estate.

103  Пауновски, Георги. (2023). „Напук на кризата: покупките на луксозни автомобили продължават да растат и през 2022 г.“ Дневник, 
https://www.dnevnik.bg/skorost/avtomobilna_industriia/2023/01/08/4435692_napuk_na_krizata_pokupkite_na_luksozni_avtomobili/.

втора употреба, новите BMW-та, аудита, Тесла 
и подобни луксозни марки бележат най-висок 
ръст, 103 крепят гръбнака на западната експортна 
промишленост и оттам мощта на западните 
държави благодарение на българските им клиенти, 
които харчат за луксозни коли парите, спестени 
благодарение на плоския данък. Радикалното 
ограничаване на колите е наложително не само 
заради катастрофите и риска от нелепото 
прекършване на човешки животи по зрелищен 
начин, а и заради неусетното скъсяване и 
влошаване качеството на живота. Въздухът ни 
е по-мръсен заради многото коли; шумно, скъпо, 
стресово и задръстено е; конфликтите за 
паркоместа са всекидневие. Нямаме основателна 
причина да продължаваме да живеем с тези 
проблеми, след като са налични всички възможни 
технологични публични алтернативи на частния 
автомобилен транспорт.
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КАК ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ СОФИЯ 
ОТ ГРАД НА КОЛИТЕ 
В ГРАД НА ХОРАТА?

Бул. „Черни Връх“. Източник: Google maps.

 „Град на хората“ не е нова концепция. 
За първи път тя получава широка публичност в 
България с доклада на архитекта Ян Геел през 
2017 г. Макар че е поръчала доклада и организирала 
изследването на Геел, Столична община не е 
постигнала особен напредък в прилагането на 
препоръките за повече велоалеи, обществен 
транспорт, зелени и свободни от коли 
пространства.
 Преходът от град за автомобили 
към град за хората и свързаното с него 
децентриране на автомобила ще доведе 
до подобрения и в други сфери като въздух, 
шум, транспорт, пренаселеност, климат и 
безопасност на движението.

• Безопасност: ако пътищата спрат да 
бъдат писти, пилотите Семерджиевци ще 
изчезнат. За тази цел лентите трябва да 
се стесняват, защото по-тясната лента 
съвсем естествено кара шофьора да намали 
скоростта. А как е по основни трасета в 
София? Както можем да видим от снимката, 
лентите на бул. „Черни връх”, където стана 
ужасната катастрофа на метростанция 
„Европейски съюз“, са достатъчно широки да 
поемат близо 2 коли:



64

ЕДНА ДРУГА СОФИЯ Е ВЪЗМОЖНА! 

• Екологична и евтина свързаност. Затова ще 
са нужни много повече тролейбуси, трамваи 
(а София на ГЕРБ прави точно обратното – 
затваря трамвайни линии 104), лека градска 
железница, велоалеи, интермодалност и 
интеграция между метро, ж.п. транспорт и 
наземен транспорт, реките на София да се 
изполват не само като паркове и отдих, но и 
за свързване, огромни градски магистрали 
като булевардите „Черни връх“ и „Сливница“ 
да останат с по една лента за автомобили 
и всичко останало – трамвайни, бус, вело и 
пешеходни ленти. Ако 1.5 милиона души на ден 
ползват градския транспорт, той дори може 
да започне да се самоиздържа. А защо да не е 
напълно безплатен, каквито примери вече са 
Талин и Люксембург?  105Така със сигурност ще 
бъде избегнат хаоса, който новата билетна 
система в градския транспорт създаде в 
началото на 2023 г.

104  Спаси София. (2016). „Сбогом, Трамвай №6!?“. https://spasisofia.org/bg/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC-%D1%
82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9-6.html.

105  Kębłowski, Wojciech. (2018). “Public Transport Can Be Free”. Jacobin, 
https://jacobin.com/2018/08/public-transportation-brussels-free-ticket.

106  Спаси София. (2020). „Доклад – Изготвяне на проекти за изграждане на монтажни паркинги в кварталите“.
 https://spasisofia.org/bg/montazhni-parkingi.html.

107  Сантова, Анина. (2022). „Трамваите по „Скобелев“ са лицето на бездействащата Столична община“. Капитал. 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2022/08/25/4383746_tramvaite_po_skobelev_sa_liceto_na_bezdeistvashtata/.

• Ограничаването на колите в София не 
изключва напълно използването им 
извън града (макар че най-добре би било 
цяла България да бъде свързана с евтин 
и екологичен ж.п. транспорт, но това е в 
правомощията на държавата). За тази цел 
ще трябва да се построят добре свързани 
паркинги в покрайнините, където хората да 
оставят колите си при влизане в града и да 
ползват обществения транспорт. 106

• Трамваите са последна грижа на общината 
и това бе доказано за пореден път със 
закъснелия и некачествен ремонт на линията 
на трамвай номер 5 в София. Или с печалния 
случай по „временното“ преместване на 
линията на трамвай номер 7 по бул. Скобелев, 
заради което общината беше осъдена да я 
премахне заради близостта до сградите 107. 
С оглед на постигането климатичните и 
екологични цели на София трамвайната 
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мрежа трябва да се разшири и обхване 
целия град. Петнадесетте линии, които 
обслужват София, са крайно недостатъчни. И 
неравномерно разпределени: отново виждаме 
възпроизвеждането на типичното за София 
разделение на по-богата южна част и по-
бедна северна, където трамваите са по-малко. 
Вместо застъпващи се и концентрирани в 
южната и централни части на София линии, 
предлагаме създаването на околовръстни 
кръгове за трамваи и лека железница, които 
обхващат равномерно целия град.

108  Shoup, Donald. (2011). The High Cost of Free Parking. London: Routledge.

• Все пак някакви коли. Предлагаме създаване 
на общинска фирма за е-коли под наем. 
Приканваме ви да сравните годишната цена 
на собствеността върху леката ви кола 
с всички такси, данъци, каско, гражданска 
отговорност, амортизация, винетки, 
паркинг, синя и зелена зона, ГТП, поддръжка, 
наем на гараж, смяна на гуми два пъти годишно, 
дребни и по-големи ремонти (защото 
повечето коли са стари), горива (особено 
при днешните цени) с разходите по наем на 
кола, само когато е нужно (например, за 1 час 
на ден). Кое е по-изгодно: да притежаваш кола 
или да я ползваш, само когато имаш нужда, без 
други задължения и отговорности към нея? 
Доказано в 95% от времето личните коли не се 
ползват 108. Едва ли нещо може да илюстрира 
разрива между правото на собственост и 
правото на ползване по-добре от паркирана 
кола и празно жилище: същността на 
собствеността не се ли изразява именно 
в свободата ми да оставя вещта напълно 
неизползваема, да я унищожа дори? Струва 
ли си да посрещаме толкова много разходи за 
актив, който стои паркиран през по-голяма 
част от времето? По-изгодно е да ползваме 
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кола, само когато ни трябва. В София вече 
има услуга за почасово наемане на кола, която 
често излиза по-евтино и от такси, тъй 
като общината я субсидира, например чрез 
безплатен паркинг в центъра. А щом може да 
субсидира една частна компания за е-коли 
под наем, би могла направо да започне да 
предлага услугата и тя самата. Още повече, 
че споделената мобилност е залегнала в 
Плана на общината за климата, макар и 
засега само като обект на насърчаване. 
Общинското предприятие не само ще облекчи 
натовареността на движението в града, но 
и ще създаде работни места и ще генерира 
доходи за общината, които да се инвестират 
в благоустройството ѝ.

• Трябва да се създаде и общинска система за 
колела под наем (като в Париж, Барселона и 
други градове). Тя може да оперира наравно 
с инициативи като вело-кредити, субсидии 

109  Zipper, David. (2022). “Electric Bicycle Incentives Go Local, But Feds Can Do More”. StreetsBlogUSA. 
https://usa.streetsblog.org/2022/03/28/electric-bicycle-incentives-go-local/.

110  Tern. (n/a). “2022-2023 E-Bike Incentive Programs in North America and Europe”, 
https://www.ternbicycles.com/en/support/kb/348399/2022-2023-e-bike-incentive-programs-north-america-and-europe.

111  Carrington, Damian. (2021). “Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds”. The Guardian, 
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/05/cargo-bikes-deliver-faster-and-cleaner-than-vans-study-finds.

112  Благодарности на Слава Савова за тези идеи.

и данъчни отстъпки, стимулиращи хората 
да слизат от колите и да използват повече 
велосипеди като в различни градове с САЩ 
(също и електрически) 109. В Дания например 
бизнесите, които купуват велосипеди на 
работниците си, си връщат ДДС (каквото 
българските бизнеси правят за служебни 
коли). Във Франция правителството 
субсидира покупката на е-колело със 
суми от 400€ до 2000€, в зависимост от 
доходите 110. Топографията на София е 
идеална за вело-транспорт. От общината 
се изисква само активна политика по 
насърчаване на колоезденето, заедно с 
ударно създаване на инфраструктура (което 
ще е лесно, ако се отнемат пътни ленти 
от автомобилите, вместо пространства 
от тротоарите). Тази политика може да се 
разшири и към стимулиране на използване 
на карго-велосипеди за доставки на близки 
разстояния. 111 112
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• Повече пешеходни пространства. Тук цари 
абсолютен консенсус сред всички по-видими 
градски активисти и експерти. За съжаление, 
не и сред живущите на улици, спрягани за 
пешеходни, които често се притесняват, 
че шумът от колите ще бъде заменен с 
шум от барове и ресторанти 113. Фиаското 
с шумните ресторанти и тълпи по бул. 
„Витоша“ е поучителна история и не можем да 
пренебрегнем притесненията им. Това, което 
може да се направи е упражняване на строг 
контрол върху издаването на разрешителни 
за тротоарно право, работното време и 
шума. Тук пак опираме до въпроса за труда 
и капацитета на общината да налага 
собствените си наредби и правила.

• София трябва да стане достъпен 
град за незрящите и за пешеходците, 
изпитващи различни форми на двигателни 
затруднения. Както и за майки с колички.

113  Хоризонт. (2021). „Подписка настоява за запазване облика на столичната улица „Цар Иван Шишман“. БНР. 
https://bnr.bg/horizont/post/101467403/stefan-popova-iniciira-podpiska-za-zpazvane-na-oblika-na-ulica-car-ivan-shishman.

114  MIT Climate. (2022). “How much CO2 is emitted by manufacturing batteries?”. MTI Climate, 
https://climate.mit.edu/ask-mit/how-much-co2-emitted-manufacturing-batteries.

115  Gehl. София.., с. 31

• Още мерки по обезопасяване на пътищата, 
които да не са повече полицейщина (видяхме, 
че над 40 служителя на МВР са помагали 
на Семерджиев): павиране на вътрешни 
асфалтирани улици, по-тесни ленти, легнали 
полицаи и повече кръгови са естествен 
ограничител на скоростта. И по-малко 
коли: заместването на конвенционалния с 
е-автомобилен трафик не е решение на този 
проблем, защото при 700 е-коли на 1000 души пак 
ще продължим да страдаме от задръствания, 
липса на свободно пространство и 
катастрофи. А и въглеродният отпечатък 
от производството на компоненти като 
батерии за тези коли е значителен 114. Дори 
общината е развила зависимост към колите 
през постъпленията от зоните. Освен 
това няма да има по-радикално скъсване с 
наследството на ГЕРБ от превръщането на 
няколко градски магистрали в алеи-паркове по 
примера на река Чонгечон в Сеул? 115
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IV  
КОЙ ЩЕ ПЛАТИ 

ЗА ВСИЧКО ТОВА?
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 Следва резонният въпрос как София може 
да си позволи всичко това. София е най-богатият 
град в България; годишният ѝ бюджет се равнява 
на 2 милиарда лева. Градът изобщо няма извинение 
да изглежда по начина, по който изглежда, и 
да не предоставя благата, които трябва да 
предоставя. Но тази огромна сума всъщност 
се състои от две основни пера: делегираният 
бюджет от държавата, който София харчи само 
по предназначение за държавни институции, 
намиращи се на територията ѝ, както и 
собствените приходи на общината от данъци или 
икономическа дейност. Последните възлизат на 
около 750 милиона лева годишно. Собствените 
приходи на общината трябва да растат. 

 Един начин е чрез пресичане на 
кражбите. Антикорупцията със сигурност 
ще освободи значителен финансов ресурс. 
Но без да подценяваме борбата на градските 
активисти срещу скандалните кражби на 
обществен ресурс, смятаме, че са нужни 
системни промени, като например изоставяне 
на модела на публично-частните партньорства, 
които оскъпяват поддръжката на града 
заради гарантираните норми на печалби на 
частниците. (И които водят логично към 

корупция, доколкото размиват границите 
между частно и публично, и предразполагат към 
„мрежова работа“ с цел подсигуряване на място 
на хранилката.) Освен това нищо не гарантира, 
че освободените от кражби средства ще 
бъдат инвестирани в обществения интерес 
или в името на мнозинството, в социалната 
и климатичната справедливост. Така, както 
от икономическия растеж не произтича 
автоматично справедливо преразпределение, 
защото самото то е функция на баланса на 
силите в обществото. Антикорупцията няма 
да преобърне механизмите, приоритизиращи 
частните печалби срещу обществения интерес, 
защото много често самата тя се извършва в 
името на бизнес фракции (смятани за по-морални 
или легитимни), на които обаче властите 
отново се надпреварват да осигуряват добър 
бизнес климат, изливайки на обществен ресурс 
в „екосистемите“, без очакване компаниите да 
изпълняват задълженията си към обществото. 
Напротив: нужна е политика, действаща в 
името на мнозинството, а не малцинството 
собственици на бизнеси.



70

ЕДНА ДРУГА СОФИЯ Е ВЪЗМОЖНА! 

 Либералната рамка определя два основни 
източника на финансиране на държавите и 
общините: или да облагат с данъци богатите, 
или да взимат заеми от тях. Ако погледнем 
перата на бюджета на София, ще видим кой път 
е избрала София: общината харчи три пъти 
повече пари за лихвите от заеми, отколкото за 
Социален патронаж например: 17 милиона срещу 
5,5 милиона лв.  116С ниските данъци и абсурдно 
ниските такси за разрешение за строителство, 
от които после се очаква да финансират детски 
градини, училища, улици, осветление, канализация 
и паркове, общината сама завързва ръцете си не 
само за икономическо участие, но и за изпълнение 
на вменените ѝ публични функции. 117 Едновременно 
с това, финансираното чрез дългове развитие 
прехвърля към частни банки ресурс, който би 
могъл да се използва за социална дейност.

116  Разходи по сборния бюджет на столична община за 2022 година: Приложение 2, https://www.sofia.bg/documents/20121/1191046/2.+
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%
85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5.pdf/6593ed7a-6325-4b63-8f22-9d6eac166dda. 

117  Да отбележим, че държавата е изобретила „трети път“, натоварвайки бедните с основната данъчна тежест по издръжката на 
държавата. Вж. Касабов, Огнян, Атанасов, Ивайло и Григорова, Ваня. (2018). Плосък данък или демокрация? За прогресивна данъчна реформа 
в България, София: КОИ.

118  Claiming the city.., с. 20

 Данъчната политика всъщност е един 
от най-важните лостове за извоюване на 
политическия контрол над града от ръцете на 
бизнеса и едрия капитал. Данъчна реформа, която 
натоварва повече богатите, оформя Виена под 
управлението на социалдемократите между 
1919 и 1934 г., когато градът разгръща мащабни 
дейности по създаване на обществени паркове 
и бани, канализация, общински жилища, детски 
градини и всичко това, благодарение на което и 
до днес Виена е най-добрият и приятен град за 
живеене в Европа 118. Едно от първите неща, които 
социалдемократите правят във Виена, когато 
взимат властта през 1919 г., е да премахнат 
някои данъци, натоварващи бедните (като ДДС 
върху храната), и да обложат икономическия и 
поземлен елит с 18 вида данъци, за да финансират 
една изцяло нова общинска политика, целяща 
да поправи несправедливостите, изсипали се 

ДАНЪЧНА РЕФОРМА
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върху хората на труда. 119 С тези постъпления 
социалдемократите разгръщат амбициозна 
жилищна политика (63,924 жилища, построени 
през 1919-1934) 120, санитарна дейност и 
здравеопазване, канализация, строеж на паркове, 
детски градини, предоставяне на социални помощи 
и облекчения при безработица, комунализиране 
на основни услуги, преразпределителна данъчна 
структура и демократизиране на публичното 
пространство 121. Те превръщат дейността 
на общината от обслужваща интересите 
на търговската и индустриална буржоазия 
и поземления елит в грижеща се за тези на 
огромното мнозинство безимотни класи.
 Следователно:

• Към момента на писане на този текст, 
разрешителното за строеж в София струва 
между 3 лв. и 14 лв./м2 в зависимост от 

119  Макар и контекстът да е съвсем различен - световна война, разпаднала се империя, нова и плахо демократизираща се република, 
а също и конституционна реформа, даваща общинска автономия от консервативната държавна политика, която развързва ръцете на 
общината да въвежда собствени данъци, Claiming the city.., с. 793, с. 798

120  Claiming the city.., с. 796

121  Claiming the city.., с. 800

122  Stadt Wien, “Kostenaufstellung für Bauverfahren”, https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/kosten.html.

123  The World Bank. (n/a). Infrastructure Impact Tax: Development Charges. 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099350003162229685/pdf/P171176029e484060088160b4c4ec2d09ea.pdf.

предназначението, вида и територията, 
като строителството в извънстроителните 
граници е само 3 лв. и може да заключим, че 
даже се окуражава. С тези пари, генерирани 
от строителството, се очаква от общината 
да създава инфраструктура (вкл. социална 
като детски градини). За сравнение, във 
Виена типичното разрешително започва 
от 100 лв./м2 122. И ако сравнението с Виена 
изглежда прекалено, нека погледнем към 
близка балканска столица, например Тирана, 
която облага новите квадратури с между 
4% и 8% от минималната пазарна (а не 
данъчна!) оценка за жилищни площи, което 
се удвоява за търговски площи 123. Все пак, за 
да не става общината прекалено зависима 
от презастрояването, трябва да има много 
по-строг ОУП от сегашния. Наложителни са 
значително по-високи, но диференцирани 
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такси за разрешително за строеж – по-ниски 
за строителство на жилища и по-високи за 
строителство на офиси, търговски площи, 
хотели и най-високи за високи сгради, 
които уплътняват над средното за зоната. 
По този начин сградите, които натоварват 
повече пътната инфраструктура, ще бъдат 
таксувани пропорционално. 124

• Освен таксите по разрешенията за 
строителство, данък имоти също трябва 
чувствително да се повиши (най-малкото на 
допълнителни жилища отвъд основното). 
Пазарът е изключително чувствителен 
към фактори като местоположение, 
тип строителство и екстри за 
ценообразуването, но собствениците на 
терени и инвеститорите са повече от 
щастливи да заскобят емпиричните различия 
в собствеността и да третират всички 
квадратни метри като абстрактно равни, 
когато става въпрос за такси и данъци. Затова 
тук полагането на общинското облагане на 
принципа на пазарната чувствителност към 
нееднородността (т.е. прогресивно и според 
пазарната позиция и сила на облагания) е 
лявата градска данъчна политика за разлика 
от дясната „уравниловка“ на облагаемите 
квадратури. Обаче тук трябва да се подходи 
внимателно, защото (с изключение на места 
като Докторския паметник) София не е свръх-
сегрегирана по класова принадлежност като 

124  Подобен е принципът на диференцирани урбанистични такси в Брюксел например. 1819 Brussels, 
https://1819.brussels/blog/les-charges-durbanisme-bruxelles-en-quoi-consistent-t-elles.

125  Известно още като данък „Тобин“.

американските градове, където данъчното 
облагане удвоява недостъпността на 
определени райони, веднъж вече фундирана от 
високите пазарни цени на имотите в тях. С 
други думи трябва да се изнамери начин, който 
не наказва местните жители на даден квартал 
(или село), изведнъж превзето от бизнесмени 
или джентрифицирано от креативната класа. 
Вероятно е възможно да се изнамери формула 
за облагане на собствеността, която не 
следва само и единствено анархичните 
движения на пазара, а отчита нивото и на 
трудовите доходи на собственика (нищо, че 
данъците от тях отиват в държавната хазна, 
а не в общинската).

• Трябва да се въведе данък наследство, 
който да варира и прогресира с оглед 
на местоположението и количеството 
наследявана собственост, както и трудовите 
доходи на наследниците.

• Трябва да се въведе нов местен данък върху 
печалбите на строителните предприемачи, 
с който да се финансира физическата и 
социалната инфраструктура в града.

• Трябва да се облага всяко евро, което банките 
отпускат като кредити за строителство. 125

 Тук въпросът за данъците всъщност 
удря в сърцето на проблема за солидарността в 
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обществото, особено в контекста на рисковете, 
свързани с климатичните промени. Прогресивните 
данъци, освен средство за омекотяване на 
неравенствата, принуждават печелившите от 
капитализма да понесат отговорността за 
щетите, който той нанася върху природата и 
губещите от системата. Икономическият елит 
неизменно се съпротивлява на този натиск. 
Този въпрос се изостря със зачестяването 
на катаклизмите от климатичните промени: 
очевидно е, че като основен източник на 
емисиите, дерайлирали климата, бизнесът 
трябва да абсорбира разходите по посрещане и 
смекчаване на екстремните климатични явления, 
по рязането на емисии и адаптацията. 126

 Ниските данъци, каквито имаме в България, 
също почиват върху теория на солидарността 
– само че проявяваща се като волеизлияние на 
частни граждани, правещи свободен избор на пазар 
от конкуриращи се за внимание трагедии и каузи. 
С други думи, неолибералното общество е против 
солидарността с бедните или угнетените, само 
когато този вид помощ идва от социалната 
държава под формата на задължителни трансфери 
и преразпределение, финансирани от прогресивно 
данъчно облагане. Ако нейните източници са 
спонтанното проявление на добра воля от 
страна на корпоративни дарители, меценати и 
благотворителни базари, тогава солидарността 
е легитимна. В този ред на мисли, демокрацията 
не бива да се отъждествява с пазара (което 

126  Тук не става въпрос за като търговия с кредити за емисии, offsetting, net zero и другите позволени от пазара форми на борба с 
климатичните промени.

127  Касабов, Огнян, Атанасов, Ивайло и Григорова, Ваня. (2018). Плосък данък или демокрация? София: КОИ

беше сторено още през 1989 г.); понякога тя 
е негова опозиция: например, когато пазарът 
изключва огромни маси от хора от достъпа до 
блага. Прогресивните данъци, които биха могли да 
финансират една справедлива общинска политика 
и градска среда като ценни сами за себе си, а не 
като подчинени на натрупването на печалби, са 
демокрация на практика доколкото включват 
изключените от обществото, интегрирайки по 
този начин цялото общество. 127

 Все пак, съществува и четвърти път за 
генериране на приходи: собствена икономическа 
дейност на държавата или общината. Този път 
обаче изглежда неприемлив в либерализма, според 
чиито предписания икономиката трябва да бъде 
в частни ръце и пазарът да опосредява достъпа 
до благата. Тук обаче няма да се съобразяваме 
с интелектуалните ограничения, налагани от 
неолибералната догма и ще защитим обръщане 
на приватизационните процеси в няколко едри 
щриха. По-горе маркирахме няколко идеи за 
собствено икономическо участие на общината: 
общинската фирма за коли под наем, оздравяване 
на Топлофикация, развитие на минералните 
бани, всеобхватния градски транспорт - 
което ще изиска и пълна ремунисипализация на 
приватизираните линии. Нека набележим още 
няколко:
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 Неолибералните рецепти за икономическо 
развитие насочват към свиване на публичния 
сектор, приватизация на икономическата 
дейност и изолирането ѝ от демократичен 
натиск и контрол. В градската среда това се 
проявява най-често под формата на публично-
частни партньорства (ПЧП) и т.нар. нов публичен 
мениджмънт който дава на частния сектор 
асиметрична роля и власт в общинските дела. 
Застъпниците на модела на ПЧП и концесиите 
обещават изкореняване на корупцията и 
повишаване на ефективността. ПЧП навлизат 
усилено заедно с новия публичен мениджмънт под 
егидата на Световната банка и са промотирани 
като начин за осъществяване на Agenda 2030 
за целите на устойчивото развитие на ООН 128. 
България плътно следва тези рецепти и може би 
затова се срива в класации на ООН като Индекса 
на човешко развитие 129. Вместо да се грижи 
за подсигуряване на най-фундаменталните 
блага, необходими за живот в града, този модел 

128  Reclaiming public services, с. 108

129  DW. (2022). „Индексът на ООН за развитие: Къде се намира България“, https://p.dw.com/p/4GZCb.

130  Разликата между дружество и предприятие е, че първото е регистрирано по търговския закон, а второто не е и може да упражнява 
икономическа дейност, която да не преследва непременно ефективност и печалба, а например социални функции.

131  Капитал. (2004). ‘„Софийски имоти“, приватизацията и общинските лобита’. Капитал. 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2004/01/10/224624_sofiiski_imoti_privatizaciiata_i_obshtinskite_lobita/.

буквално отрежда на общината ролята на гише 
за преразпределение на обществени поръчки 
към частни фирми, водещо до приватизиране 
на базови функции като поддръжка на улици, 
снегопочистване, канализация и вода, транспорт, 
сметоизвозване.

 Макар и в напреднал стадий, свиването 
на публичния сектор не го е елиминирало изцяло. 
Столична община притежава 55 дружества 
и 11 предприятия. 130 От 55-те дружества на 
общината, 38 са ДКЦ, останалите са общински 
пазари, Топлофикация ЕАД (която може да бъде 
национализирана скоро, за да бъде бързо след 
това приватизирана), Софийски имоти (която 
е просто едно гише за преразпределение към 
частния сектор на апетитни общински имоти 131) 
и др. Сред предприятията са също гробищните 
паркове, социалния патронаж, ритуалните 
домове, както и тинк-танкът Софияплан. Тези 
икономически дейци на общината се разпореждат 

РЕМУНИСИПАЛИЗАЦИЯ: 
ВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ 
ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИ РЪЦЕ
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с огромни активи, разделени на две категории: 
общинска публична собственост и общинска 
частна собственост. Разликата между двата 
режима на собственост е дали подлежат на 
отчуждаване. Докато първата не може да бъде 
приватизирана или продавана на частни лица 
с решение на общинския съвет, втората може. 
Въпреки това, чрез концесионните практики 
общинската публична собственост бива 
приватизирана (макар и с фиксиран срок). Водата 
и сметоизвозването в София са отдадени на 
дългосрочна концесия. 132

 Софийска вода е учебникарски пример за 
провала на приватизацията на управлението на 
ключов ресурс, който е време да върнем обратно в 
ръцете на града. Въпреки че застъпниците на ПЧП 
ги рекламират с това, че полагането на услугата 
на пазарни основи я прави по-евтина, на практика 
публичните власти осигуряват сигурен пазар и 
норма на печалба на частните компании, което 
спада по-скоро към категорията рентиерство, 

132  Концесията на Вик София дори беше продължена в края на 2022 г. за още 8 години без абсолютно никакво обществено обсъждане.

133  Reclaiming public services, с. 109

134  Medarov and McDonald, „Post-privatisation water struggles in Sofia“, Bulgaria, с. 442-443

отколкото лелеяната чиста пазарна конкуренция. 
Освен това няма как една услуга да бъде по-
евтина, когато фиксирани в договора норми 
на печалби (17% в случая на концесионерът на 
Софийска вода) са част от ценообразуването, 
а цената на дълговете за частните компании 
на капиталовите пазари е два пъти по-
висока, отколкото за публичните власти 133. С 
концесионирането на Софийска вода цената 
на водата в София се увеличава с 440% между 
2010 г. и 2017 г., без да е постигнато обещаното 
елиминиране на загубите и течовете 134. 
Необузданият ръст на цените създава опасност 
от изключване достъпа до блага, които като 
водата са част от всички разбирания за човешки 
права, на по-бедните граждани.

 Обещаната ефективност също се 
оказва илюзорна: през 2007 г. и 2008 г. избухват 
скандали покрай нерегламентирани парични 
трансфери (казано по народному „източване“) 
към Франция, фалшиви фактури и други форми на 
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„креативно счетоводство“ 135. Защитниците на 
концесиите и приватизациите биха отговорили, 
че дефектите не са от модела, а произтичат от 
липсата на ефективен надзор и контрол. Но как се 
упражнява ефикасен контрол от едва десетимата 
служителя в публичния регулатор? 136 С други думи 
пак опираме до труда. Не може да има работещи 
институции без добре платени, мотивирани и 
достатъчно на брой служители.

 Но дори и с добър контрол, водата е 
критично важен и жизнено необходим ресурс 
и не може да се подчинява на принципа на 
печалбата – понеже той я прави по-скъпа и по-
недостъпна. Общините трябва да започнат 
пряко да управляват своите водни ресурси и 
водоснабдяване, за да задоволяват базовите 
потребности и сигурност на населението, а 
не нечий нагон за печалба. В литературата 
циркулират понятията хранителен и воден 
суверенитет на местните общности срещу 
логиките и практиките на приватизация на тези 

135  Ibid., с. 443

136  Към 2019 г., Ibid., с. 447

137  Gray, Ellen. (2021). “Global Climate Change Impact on Crops Expected Within 10 Years, NASA Study Finds”. Global Climate Change. 
https://climate.nasa.gov/news/3124/global-climate-change-impact-on-crops-expected-within-10-years-nasa-study-finds/.

базови ресурси (т.нар. натрупване чрез отнемане, 
термин на географа Дейвид Харви). Този обрат 
става още по-належащ с напредващите промени 
в климата: водните ресурси в световен мащаб 
са под изключителен натиск. Например, през 
лятото на 2022 г. пресъхнаха основни реки и езера 
в Европа, а всеки проливен дъжд вече е заплаха от 
наводнение. Общностният или поне общинския 
контрол върху ключови за живота ресурси е 
все по-наложителен с оглед на все по-голямата 
несигурност на тяхната наличност. Това важи 
и за снабдяването с хранителни продукти: 
покачването на средногодишните температури 
се очаква да намали реколтата на основни зърнени 
култури като царевица и пшеница съответно с 
24% и 17%. 137 А сушите ще зачестяват, правейки 
прясната вода все по-оскъден ресурс.

 Ако оставим само на пазара да 
преразпределя тези жизненоважни ресурси, 
можем да очакваме само (военновременна) 
спекулация, която ще обрече на смърт милиони. 
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Десният отговор на този проблем би бил 
повече субсидии за частните производители и 
доставчици на вода и храна, но да плаща за нечия 
печалба ще излезе скъпо на обществото. А и ако 
обществото плаща, защо тогава ресурсите да не 
се върнат в обществени ръце? Впрочем общината 
може да помогне много и като отдава свои парцели 
не за застрояване, а за градски земеделски 
градини, които се управляват и контролират от 
местните общности.

 Ремунисипализацията или 
деприватизацията на общинските функции 
вече набира скорост в различни градове из 
Латинска Америка и Европа (особено такива, 
на които искаме да приличаме). Тинк-танкът 
TNI (Transnational Institute) е регистрирал 835 
случая на връщане в общински ръце, обхващащи 
сектори като водоснабдяване, сметоизвозване, 
транспорт, образование и здравеопазване. 235 
от тях касаят водоснабдяването в 37 страни от 
2000 г 138. насам. По ирония на съдбата, от тях 
почти половината са от Франция: 105 случая 139. 

138  Kishimoto, Satoko и Petitjean, Olivier. (2017). Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation, 
Amsterdam and Paris: TNI, с. 13

139  Reclaiming Public Services…, с. 14

С други думи, докато френската компания Веолия 
продължава да изсмуква безалтернативно водата 
на София чрез концесия, във Франция нейните 
активи са ремунисипализирани.

 Потенциален проблем пред връщането на 
комуналните услуги в общински ръце е загубата 
на капацитет след дълъг период на частно 
управление. Проблемът може да бъде решен чрез 
подобряване условията на труд и привличане 
на специалистите от частната компания в 
общинското предприятие, особено ако след 
прекратяване на концесията първата напусне 
страната и остави хората на трудовата борса.

 Ремунисипализацията не е решение, ако 
управлението и доставянето на услуги продължи 
да оперира между реперите на публично-
частните партньорства и обществените 
поръчки. Дружеството „Чистота-Искър“ ЕАД 
(днес „Софекострой“ ЕАД) например е общинско, 
но 80% от средствата му отиват в джобовете на 
частните подизпълнители на неговите дейности, 
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защото му липсват определени машини. Но този 
проблем може лесно да се реши чрез по-активно 
и прецизно харчене на капиталовата програма 
на общината (насочена към инфраструктурни 
проекти, големи ремонти и материалната база), 
която се изпълнява едва на 50%! Общината 
лесно би могла да влага непохарчените средства 
в базата и за изграждането на капацитета 
на общински дружества за сметоизвозване, 
водоснабдяване и поддръжка.

 Ремунисипализацията няма да е решение, 
ако не се преобърнат радикално приоритетите 
на общината, за което може да помогне един от 
въпросите, с който започнахме тази брошура: за 
кого и в чий интерес се извършва дадена дейност? 
За какво ни е изцяло общинско снегопочистване, 
което ще продължи старите порочни практики по 
приоритизиране само на автомобилния трафик? 
Нека приведем един чудесен пример от град в 
Швеция, където общинското снегопочистване 
се преобръща с главата надолу с помощта на 
емпирични изследвания и голям набор от данни. 
Също като в София, и там доскоро полагат най-
много грижи за основните пътни артерии, най-
често използвани от мъжете за шофиране от 

140  Perez, Caroline Criado, (2019). Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men. New York: Abrams Press.

и към работа. Жените обаче карат по различен 
начин: най-често по малките вътрешни улици 
или пък вървят пеша по задачи, свързани с 
грижи за деца и възрастни роднини. Когато 
изследователите оценяват техния незаплатен 
труд като на равен на платения, общината 
обръща приоритетите си и започва да чисти 
първо тротоарите и страничните улички, 
с което рязко намаляват инцидентите при 
поледици. Това от своя страна спестява пари и 
на здравната система. Имаме блестящ пример 
как събирането на данни за обитаването на 
града може да не е свързано с полицейски надзор, 
нито с прецизиране на рекламата както е сега, а 
с подобряване на градската среда, поставяйки 
интересите и добруването на жените и хората, 
ползващи се от техните грижи на първо място. 140

 В този ред на мисли, в София може 
да се правят сходни изследвания, на чиято 
база да се създават политики и да се планира 
градско развитие, в услуга на обикновените 
хора. Вече съществува и общинско звено, добре 
позиционирано да събира и анализира данни: 
общинското предприятие Софияплан. Общината 
би могла да задълбочи дейността му в тази насока 
като привлече повече IT работници, урбанисти 
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и социолози в състояние да впрегнат данните 
в планирането и упражняването на общинските 
дейности. Дебело подчертаваме думата 
планиране, особено с оглед на климатичните 
промени: няма как на очертаващия се все по-
остър хаос от екстремни природни явления 
да противопоставим хаоса на спонтанната 
саморегулация на пазара. Трябва да заздравим 
публичния сектор и планиране, и тук данните 
могат да бъдат ключови.

 Дигитализацията и събирането на данни 
могат да бъдат полезен инструмент, но е грешка 
да очакваме, че сами по себе си, като с вълшебна 
пръчка или автоматично, те ще ни насочват 
изцяло към политики, предоставящи на всички 
ни качествено обитаване 141, инфраструктура 
и устойчиви работни места. Технологиите не 
би трябвало да бъдат самоцел, а единствено 
инструмент за постигането устойчив град, 
гарантиращ на жителите си равен достъп до 
инфраструктура и ресурси за задоволяване 
на нуждите им. Ако този инструмент не 
бъде поставен в услуга на демократичните 

141  Обитаване е термин от урбанизма, който разглежда не само жилището като необходим елемент за предоставяне на качествен 
живот, но и околната среда, услугите и инфраструктурата, от които има нужда един жилищен квартал.

142  Благодарим на Слава Савова за тези идеи.

политики, а също и под ясен демократичен 
контрол, умният град много лесно може да се 
обърне срещу жителите. Пример за такива 
употреби на технологиите са новите форми на 
полицейски надзор и социален контрол, разчитащи 
на безброй улични камери за наблюдение. 
Събирането и анализа на данните за града може 
и трябва да бъдат в полза на мнозинството. 
Например, събраните данни могат да изкарат 
на преден план структурните неравенства 
заложени в транспортните политики – може би 
деца от определени квартали прекарват много 
повече часове в път до училище и са изложени на 
по-голямо замърсяване на въздуха? А дали същото 
не важи и за работещите в тези квартали? А 
как стоят нещата с достъпа до здравни услуги? 
Колко е далеч най-близката поликлиника и какви 
специалисти има там? Работещите успяват ли 
да стигнат до там или отдалечеността води до 
неглижиране на здравните им проблеми? 142
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 Това четиво е опит за систематизация 
на ограничен, но знаков набор от политики, 
насочени към потребностите на мнозинството 
граждани и подчинени на императива за 
социалната и климатична справедливост, които 
бихме искали да видим осъществени в Столична 
община и други градове. Важни аспекти на 
измъченото съществуване в София, на които 
общинската политика може да влияе, останаха 
извън полезрението на този документ. Такива 
са например културата, администрацията и 
децентрализацията на управление. Подобно 
на други организации и ние смятаме, че на 
районните кметове трябва да се дават по-големи 
бюджети и правомощия – особено в борбата им с 
презастрояването 143. Извън обхвата остана и 
джентрификацията: възможни ли са равномерно 
градско обновяване, пешеходни зони и превръщане 
на изоставени зони в средища за култура, без това 
да води до бум в цените на имотите и избутване 

143  Генчева, Боряна. (2021). „Д-р Делян Георгиев: Районният кмет има какво да направи против презастрояването“. Капитал, 
https://www.capital.bg/biznes/imoti/2021/06/11/4218582_d-r_delian_georgiev_raionniiat_kmet_ima_kakvo_da/.

144  Креативната класа и икономиката на знанието са като основните двигатели на градското обновяване или т.нар. джентрификация 
(облагородяване) донесена от задълбочаването на деиндустриализацията в Европа и Северна Америка и запълването на старите 
индустриалните зони с културни проекти като галерии и халета за изкуства. Този подход се свързва най-често с работата на урбаниста Ричард 
Флорида, но самият той се отказа от него в последната си книга, посочвайки огромните неравенства и обществени дисбаланси, който създава. 
Вж. Florida, R. (2017). The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What 
We Can Do About It. New York: Basic Books.

на по-бедните населения към периферията на 
града? 144 Не обърнахме внимание и на самата 
демокрация в града. Например, спешно трябва 
да се приемат правила и улеснени процедури по 
адресна регистрация, позволяващи на жители на 
други градове, които живеят в София да гласуват 
на местните избори. Пропуснахме и трънливия 
въпрос за политиките за паметта и кой има право 
на места на памет в града?

 Общинската политика може да не е най-
важният лост за политическо въздействие и 
трансформация на държавата, но пък ни дава 
безценен терен да работим върху конкретни 
проблеми, отвъд обобщеното говорене 
за „цивилизационния избор“ и „съдебната 
реформа“, продължаващи да доминират все 
по-изпразнената от съдържание национална 
политика. Политизираното вглеждане в 
баналните унижения на всекидневието в София 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

– от кучешките изпражнения по детските 
площадки до неудобствата от презастрояването 
и мръсния въздух – изисква критическа дистанция 
едновременно към провалите на управляващите 
и към претенциите за по-истинска и морална 
експертност на опозицията. Експертите имат 
своето място в оформянето на общинските 
политики: например в изработването на 
конкретни планове и сметки как да осъществим 
амбициозните идеи, изброени тук. Но те не могат 
да заместят политическото, разбирано не само в 
тесните рамки на партийната принадлежност, 
а в по-дълбокия смисъл на антагонизъм между 
несъвместими и противостоящи си визии за 
бъдещето. Защото докато експертът борави 
с данни или с това, което е налично, политикът 
има специалната задача да мобилизира хората за 
действие в името на неща, които не съществуват 
и да ги убеждава, че това, което изглежда 
невъзможно днес, може да стане възможно в 
бъдещето. Докато експертът обитава сферата 
на наличното и настоящето, политикът говори 
и действа от името на бъдещето, при това на 
едно различно бъдеще, което може да изглежда 
утопично, но само от перспективата на тесния 
хоризонт на онова настояще, с което сме се 
примирили.

 Надяваме се, че това четиво е било 
полезно упражнение по въобразяване на едно 
бъдеще за нашия град, когато развитието му 
ще бъде подчинено на човешките потребности, 
а не на печалбите – при това без да жертва 
био-физичните и климатичните си условия за 
възможност.
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