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1. Хабилитационен труд 

1.1. Учебно помагало „Детската площадка – дизайн и методика”. 

Учебното помагало „Детската площадка – дизайн и методика” е реализрано по 

Научен проект на Национална Художествена Академия в помощ на студентите от 

специалност „Дизайн за детската среда”. Садържа 135 страници текст, илюстрации 

и съответната библиография. 

Трудът си поставя за задача да доразвие тезата за съдържателната страна на 

обучението по дизайн, обусловено от проблематиката на разгледаните основни 

теоретични аспекти на проектиране, изграждане, безопастност и експлоатация на 

съоръженията за игра на открито. Това налага преосмисляне на функционалната 

креативност на проектираните изделия за деца в унисон с новите потребности и 

технологии. 

Предмет на анализ са композиционните, формообразуващи и технологични 

фактори, които оказват влияние върху спецификата на дизайнерския процес. 

Разгледани са формоизграждащите принципи използвани при дизайн проектирането 

в зависимост от обективните закономерности на организация, строеж и творчески 

подход при хармонизиране на формите. 

Обследвани са проблемите възникващи при зониране на пространствата за 

игра, ситуиране на съоръжения с разнообразна игрова функция, както и самия 

дизайн процес при изграждане на тези обекти. 

Учебното помагало е разработено тематично по отделни теми. То представя 

ясна и изчерпателна класификация на детските площадки и съоръжения с 

разнообразни спрямо съществени фактори като: възрастови характеристики, 

местоположение, дизайнерски подход и вид на съоръженията. В представените 

анализи намират място световни дизайнерски практики в областта на проектирането. 

Темата „Играта като стимул за детското развитие“ представя детската игра не 

само като забавление, но и като възпитателно средство. Тя е описана като 

самоудовлетворяваща специфична дейност с основна цел насладата от извършване 

на игрови действия и в същото време дейност водеща до усъвършенстване на 
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жизнения опит на децата. Представени са анализи на трудове на редица учени 

психолози и педагози, който подкрепят основната теза. 

Тук намират място и анализи на съвременните измерения на детската игра 

както и произтичащите от нейната специфика видове игри на детската площадка, 

разгледани според областите на детското развитие, в които доминират.  

„История на детската площадка“ представя исторически преглед на появата 

на организирана игрова среда на открито. Обследвани са предпоставките за 

възникване на детската площадка. Представени са тезите на редица известни учени 

като Фридрих Фрьобел, Йохан Песталоци, проф. д-р Джо Фрост и др. Трудът 

предоставя информация за световния опит и този на български специалисти 

поставили началото на създаване на специални пространства за игра на открито. 

Тематичната част на труда „Класификация на детските площадки“ има 

съществен принос за теория и практика на дизайна на детската среда. 

Пространствата за игра на открито са класифицирани според възрастовите 

характеристики, направена е индентификация на площадките според дизайнерския 

подход и замисъл. 

В „Съоръжения за игра на открито“ намират място общите изисквания към 

съоръженията. Разработването на обширен масив от структурни елементи дава 

възможност за изграждане на многообразни комбинации и геометрични 

модификации. Анализиран е структурния подход при изграждане на своеобразен 

каталог от структури. Представени са видовете съоръжения за игра на открито, 

своеобразната им специфика и функционалност. 

Основните технологични изисквания към материалите с потребителските 

визуални и експлоатационни качества са представени в отделна тема озаглавена 

„Видове материали“.  

В „Основни аспекти на проектирането“ са демонстрирани проектна ситуация, 

специфични особености на заданието, предпроектно изследване, обективни и 

субективни фактори и обстоятелства, които влияят пряко или косвено на дейността 

на специалистите.   
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В „Игра и безопастност“ е дадена информация за стандартите за безопастност. 

Те са представени като методическо и техническо ръководство подпомагащо 

процеса на проектиране. 

В последната тема „Право на игра“ е представен проблема за достъп на 

детската площадка на деца с различни увреждания. Разгледани са техническите 

разпоредби за предоставяне на достъпни маршрути и минималните критерии за 

създаване на игрови зони за деца с увреждания. 

Учебното помагало „Детската площадка – дизайн и методика” запълва една 

празнина в тази част от  учебното съдържание на катедра „Дизайн за детската среда“ 

разглеждаща проектирането, нормативните документи и практическата реализация 

на съоръжения за игра на открито. 

 

1.2. Проект „Музикална детска площадка”. 2015 г. 

Възложител на проекта за музикална детска площадка е Българска Национална 

Телевизия като част от инициативите свързани с провеждане на Детска Евровизия в 

България през 2015 година. Възникналите проблеми с предоставяне на терен в 

кратки срокове от Столична Община стана причина площадката да не бъде 

реализирана. 

Площадката е предвидена да бъде разположена в градска среда и е 

предназначена за най-малката възрастова група деца от 2 до 6 г. 

Зоната за игра се състои от четири отделни съоръжения, които могат да се 

комбинират помежду си, предлагайки на децата различни игрови ситуации. Принос 

при проектирането на съоръженията е откриването на нови методи за 

звукоизвличане, които да подкрепят основната идея на вдъзложителя, а от друга 

страна да бъдат запазени всички елементи характерни за свободната игра на открито. 

За да бъде постигнато това се наложи проектирането да бъде съсредоточено върху 

различни типове игрови панели изпълняващи разнообразна функция.  

Пързалката с игрови панел „Латерна“ е основният елемент около, който се 

разполагат останалите съоръжения. Освен като пързалка, съоръжението 
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функционира като музикален инструмент наподобяващ латерна. Звукоизвличането 

се получава посредством ръчно завъртане на колело. Върху елемента от вътрешната 

страна са позиционирани метални шипове, които преминавайки последователно 

през три метални пластини възпроизвеждат характерна мелодия. Съоръжението е 

проектирано да бъде използвано от две възрастови групи. 

Манипулативният панел „Тромпет“ е модул с чисто игрова стойност. Идеята за 

музика намира израз в избора на музикален инструмент, с характерна контурна 

линия. Децата играят прекарвайки топче следвайки изрязан отвор в силуета като по 

този начин развиват своите сензорно моторни умения. 

„Музикална стълбица“ е съоръжение за баланс и равновесие. Неговото 

предназначение е да развива двигателно опорния апарат на децата. Състои се от 

няколко елемента разположени на различни нива с различна цветова 

характеристика. 

Панелът „Пиано“ наподобява във функционално отношение истинския 

инструмент с изявена хипербула при функционалните елементи „клавиши“. Звукът 

се извлича посредством удар на клавишите върху различни по големина метални 

цилиндри, разположени в обособена кутия намираща се в задната част на панела. 

Материалите, които са предвидени на бъдат използвани при реализацията на 

площадката са дървени греди с квадратно сечение 10х10 см. със заоблени ръбове, 

метални тръби със запазен естествен цвят. Плоскостите са от екструдиран 

полипропилен с дебелина 15 мм., а материалът е избран заради разнообразната 

цветност и дълготрайност. 

 

1.3. Проект за детска площадка „Red Line”. 2009 г. 

Съоръженията за игра на открито са проектирани за фирма „Легал ООД“ и 

предназначени за разпространение в Русия под тяхната търговска марка „LePlay“. 

Зоните за игра на открито изградени с тези съоръжения са предвидени за деца 

на възраст от 12 – 18 г. Адресирането към тийнеджърската група предполага 

разработване на характерна визия в по-модерен стил. Това се постига на принципа 
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на контраста, носещи вертикали оцветени в червено се противопоставят на по-тънки 

и изящни хоризонтали с естествена стоманена повърхност. Модерната визия е 

продиктувана  и от използването на напрегнати дъги, части от окръжности и 

закръгления като основен формообразуващ принцип.  

Отделните елементи на съоръженията за игра комбинирани по различен начин 

могат да образуват четири вида детски площадки според броя на игровите функции 

включени в комбинацията. Своеобразен център който присъства във всички 

комбинации е съоръжението за катерене и висене с овална форма „Сфера“, към което 

се закрепват всички останали елементи.  

 Пързалката е достъпна чрез два вида катерене и преход тип „Маймунска 

пътека“, чрез която се свързва със „Сферата“. Основна цел на формоизграждането е 

фообразуващите линии плавно да преминават една в друга да образуват хармонично 

цяло. 

Следващото съоръжение включва твърд панел за катерене, захвати за катерене 

и дъгообразен лост за висене, играещ ролята на свързващ елемент. 

Последното съоръжение е въжен баланс, осигуряващ тристепенен преход 

между „Сферата“ и елемента за катерене в другия край. Въжетата тип „Кorocord“ са 

здраво захванати в двата си края а стъпването се осигурява посредством пластмасови 

степенки с напрегната триъгълна форма. 

Основният материал използван при разработване на съоръженията са метални 

тръби с диаметър 10 см., 5 см. и 3.6 см. Това от своя страна налага връзките между 

отделните елементи да става чрез специални сглобки за закръглени повърхности. 

Безопастността на играта е гарантирана от саморазливна ударопоглъщаща 

настилка като са спазени всички изисквания за нейните размери. 

Цветовото оформление залага на използването на основни цветове в 

комбинация с естествения цвят на метала. 

 

1.4. Реализиран проект „Детска площадка - София”. 2008 г. 

„ЛОЗЕНЕЦ - 1“ 
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Детската площадка е разположена в район Лозенец, кв. 209 зад бл. 8-14, ул. 

„Драгалевска”. Теренът е относително голямо междублоково пространство. 

Проектът предвижда цялостно разработване както на съоръженията за игра, така и 

на архитектурната част от ходови линии и разполагане на места за почивка. 

Предназначена е за възрастовата група от 2 до 12 години. 

Основно внимание се обръща на безопасността на децата по време на игра. 

Съоръженията са проектирани съобразно приетите норми за безопасност, а 

площадката е покрита с ударопоглъщащи плочи 50х50х4,5 см. 

Условно са обособени две групи съоръжения – за по-малки и по-големи деца, 

като стремежът е да се запази цялостната визия на площадката. 

За по-големите са предвидени люлки и мултифункционално съоръжение 

състоящо се от двойна платформа с покрив, пързалка, „пожарникарска стълба“, 

„маймунска пътека“, лост за висене, два вида катерене – тръбна конструкция и 

дървен панел с отвори, а така също и място за сядане и тихи игри. Пространството е 

умело съчетано, като всички тези функции са разположени в 9 кв.м. 

Съоръженията за по-малките деца са разположени във вътрешната част на 

площадката, като там са съсредоточени и повечето места за сядане на възрастни и 

придружители. Акцентът пада върху пясъчник с интегрирана „Къщичка“ 

съвместяваща място за сядане и изнесена масичка за игра с пясък. В тази група са 

включени два броя пружинни едноместни клатушки с форма на цветя и люлка с 

обезопасена седалка, подходяща за най-малките деца. Групата завършва със 

съоръжение за баланс и равновесно ходене, съчетаващo достъпност от различен 

функционален тип. 

Носещите греди на съоръженията за игра са изработени от метален квадратен 

профил 8х8 см., побити на 60 см. в земята. Изборът на материал цели устойчивост и 

по-дълъг срок на експлоатация. 

Цветовото оформление залага на контрастна съпоставка на синьо, жълто, 

червено, кафяво и натурален цвят на дърво. Тръбната конструкция е решена в син 
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цвят, а кафяво е използвано само в носещите греди. Оцветени в жълто са плоскостите 

от водоустойчив шперплат като отделни акценти са в червено и синьо. 

 

1.5. Реализиран проект „Детска площадка - София”. 2008 г. 

„ЛОЗЕНЕЦ - 2“ 

Детскат площадка е предназначена за деца на възраст от 2 до 12 г. Намира се  в 

район Лозенец, кв. 209 зад бл. 1-7, ул. „Майор Томпсън”. 

Заданието предвижда съоръженията да бъдат разположени върху площадка с 

асфалтово покритие, премахване на остарели съоръжения и запазване и реновиране 

на циментово корито на съществуващ пясъчник. За да бъдат спазени изискванията 

за безопастност се налага в зоните за игра около съоръженията да бъде премахнато 

твърдото покритие и да бъде нанесена ударопоглъщаща настилка. 

Проектът предполага използването на същите съоръжения като тези от детска 

площадка ул. „Драгалевска“ - мултифункционално съоръжение, два броя пружинни 

клатушки и люлка. 

Пясъчникът е изграден в единен визуален стил със съоръженията. За да се 

получи плавен преход между пясъчника и разположената извън него „Къщичка“ е 

добавена дървена рампа позволяваща улеснен достъп до пространството за игра. 

 

При проектирането на представените проекти са използвани съвременни 

технологии на визуализация. Този подход дава възможност проектираното изделие 

да бъде видяно в естествените му размери, големина, пропорции и материали. 

Съществено преимущество на дигиталната презентация е че тя представя  

композиционите връзки между отделните обекти както и връзките между обектите 

и средата. 
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ОСНОВНИ ПРИНОСИ  

- Хабилитационният труд аргументирано обобщава теоретичните аспекти при 

проектиране на съоръжения за игра на открито и демонстрира приложението 

му в практиката. 

- За първи път в българската теоретична литература по дизайн са изведени 

основните фази на творческия процес и е извършен системен анализ на тяхната 

значимост. 

- Аргументирана е връзката между игра и безопасност, изведени са рисковите 

фактори като проблем стоящ пред дизайнера в процеса на проектиране на 

съоръжения за игра на открито. 

- Теоретичният труд е първата научно обоснована теория в специализираната 

литература по дизайн в България представяща теоретичните аспекти на 

проектиране на съоръжения за игра на открито.  

- Представени са лични авторски постижения в областта на проектиране на 

пространства за игра на открито. 

- Авторските разработки са представени по начин демонстриращ възможностите 

на съвременното дигитално проектиране за визуализация на реално или 

виртуално съществуваща среда. 

- Изследването върху теоретичните аспекти при проектиране на съоръжения за 

игра на открито е особено полезно за студентите от специалност „Дизайн за 

детската среда“ при НХА, както и за други специалисти, за които темата е 

актуална. 

 

2. Допълнителни материали 

Преподавателска дейност / Учебни програми: 

 Магистърски програма „Компютърни игри“ 

 Магистърска програма „Детска среда – екстериор“ 
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Електронни учебни помагала: 

 „Триизмерно моделиране“ 

 „Моделиране на персонаж“ 

 „Създаване на околна среда“ 


