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Abstract: 

This report examines the reasons for the emergence of gated residential complexes and their 

development around the world and in the Republic of Bulgaria. It covers socio-economic, 

political and urban preconditions. Considers some advantages and disadvantages of gated 

residential complexes. Based on the provided information, conclusions are made about the 

residential complexes. The final part gives some forecasts for the development of this type of 

complexes, as well as their future application in the Republic of Bulgaria. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Последните двадесетина години, са свързани със създаване на проекти с нов и 

модерен архитектурен дизайн, отговарящ на най-съвременните модели и световни 

тенденции, както и внедряване на множество иновации в областта на промишленото, 

инфраструктурното и най-вече жилищното строителство. 

Някои от основните предимства на съвременното строителство са: 

- Високотехнологични материали 

- Нови методи на строителство 

- Интелигентни сгради 

- Съзнателно проектиране за общността 

- Устойчива архитектура 

                                                
1Крум Рангелов, инж., докторант, катедра: „Технология и мениджмънт на строителството“, Строителен 

факултет, ВСУ „Любен Каравелов“, гр.София, ул.“Суходолска“175, e-mail: vsu@vsu.bg. 

Krum Rangelov, eng., PhD, Department: "Technology and Management of Construction", Faculty of Civil 

Engineering, Higher School of Civil Engineering "Lyuben Karavelov" - Sofia, ul. Suhodolska 175, vsu@vsu.bg. 
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Фигура 1. Жилищен комплекс от затворен тип „Гърдова глава” 

(фотография K.Rangelov) 

 

2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ ОТ 

ЗАТВОРЕН ТИП 

      Във времето, жилищното строителство изживява различни етапи, в голяма 

степен следвайки политическите, икономически и социални интереси. Най-

обобщено, можем да разграничим следните предпоставки, водещи до възникването 

на затворени комплекси : 

2.1. Културно-исторически предпоставки 

 Самосегрегацията има дълбоки исторически корени в различни народи и 

държави, които отиват далеч отвъд възхода на затворените общности от последните 

десетилетия. Някои автори смятат, че затворените общности имат две основни нива 

на формиране на ценности, които обуславят самоизолацията в затворени общности.  

- Първото ниво е семейството, в което се формират културата и ценностите на 

отделния индивид. 

-  второто е свързано с родовата общност – съседството, където тези ценности 

се прилагат и споделят в по-широк кръг.  

В миналото тези общности са се създавали на родова основа. Днес на преден 

план се поставят сходства в начина на живот, които включват не само социалния 

статус на обитателите, но и редица културни, етнически, религиозни и други 

характеристики.  

2.2. Социално-икономически предпоставки 

В известен смисъл затворените общности са апотеозът на начина на живот в 

консуматорския капитализъм. Те са физическото въплъщение на водена от 

богатството и ориентирана към растежа идилия на показна консумация, в която 

индивидите подражават на успелите. Доминиращата парадигма, която стои зад 

възхода на затворените общности е растеж, който се разглежда като синоним на 
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прогреса. И растежът и прогресът са насочени към индивида и в негова полза. 

Ключовите думи на глобализацията са свобода на избор, възможности за 

индивидуално развитие и себеизява.  

2.3. Психологически предпоставки 

В психологически аспект, страхът и опазването на личното пространство, 

имат силно влияние върху развитието на съвременните затворени общности. 

Дефинират се основните три вида страхове:  

- тези, които заплашват тялото и собствеността на индивида;  

- такива, които застрашават социалния ред, като несигурност за работа, доход, 

възраст; 

- такива, които застрашават идентичността на човека в света. 

На практика затворените общности елиминират първия тип страхове като 

гарантират сигурност за обитателите. Логично е тези жилищни комплекси да са 

предпочитани в общества, които се характеризират със силно социално разслоение.     

2.4. Градоустройствени предпоставки. 

Развитието на жилищните комплекси от затворен тип оказва съществено 

влияние върху структурата на урбанизираните територии чрез процесите на 

джентрификация и фрагментация. В резултат се наблюдават няколко последствия: 

На първо място разрастването на града в крайградските територии встъпва в 

съществено противоречие с идеите за компактния град и устойчивото развитие, 

защото гъстотата на обитаване се разглежда като един от основните фактори за 

устойчивост на градската среда. Тя е тясно свързана с транспортната ефективност, 

икономичното използване на земята и енергията, наситеността на урбанизираните 

територии с различни услуги.  

В същото време затворените жилищни комплекси създават чувство на 

комфорт и сигурност за техните обитатели. Това е политика на отделяне на 

определена група от населението на всяко ниво, бидейки изцяло жилищна, отделяща 

работата от дома, както и отделяща своите обитатели от останалата част от 

обществото. Експертите урбанисти прогнозират, че затворените общности ще 

продължават да се разрастват, защото те представляват социално-териториална 

стратификация на съвременното общество. 

3. РАЗВИТИЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП 

3.1. Развитие на жилищните комплекси от затворен тип по света 

Комплексите от затворен тип отначало възникват като крайградски селища, 

предназначени за хората в пенсионна възраст, които предпочитат по-спокойната 

среда сред природата в покрайнините на големите градове. По-късно през 70-те 

години на миналия век те постепенно завладяват предпочитанията на средната и 

висока средна класа.  Всъщност, затворените комплекси имат многовековна история. 

Подобни на тях са познати още от Римската империя, както и от Древен Китай. В по-

близки времена, Великобритания е една от страните със силни исторически 

традиции в този вид комплекси, както и скандинавските страни. Затворените 

жилищни комплекси стават доста разпространени буквално навсякъде по света и 

доста добре се справят със задачата да изградят един друг, по-модерен и комфортен 

модел на дом, от обичайно познатите ни форми. Характерното за тези комплекси е, 

че при добре подбран дизайн на затворената среда, се изолират негативите и се 

акцентира на положителните аспекти на локацията. 

Американският модел на селище от затворен тип включва еднофамилни 

жилищни сгради, чиито собственици приемат определени правила за съвместно 
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обитаване с техните съседи. Те са с хомогенен състав и изолирани от хората с по-

нисък социален статус, често и независими от общинските власти в района. 

В Бразилия най-разпространената форма на комплекс от затворен тип се 

нарича „condominio fechado“ и е обект на желание от по-високите социални слоеве. 

Представляват микроселища със собствена инфраструктура.  

В Аржентина тези селища се наричат “barrios privados“ /частни квартали/ и 

често се разглеждат като символ на богатството.  

В Саудитска Арабия комплексите от затворен тип съществуват откакто е 

открит петрола, главно за настаняване на чужди граждани и техните семейства, като 

нивата на сигурност са силно завишени. 

В Австралия комплексите от затворен тип са относително рядко явление, като 

най-известните са построени в рамките на частни голф игрища. 

В Канада имат ограничено разпространение и са с малък капацитет, тъй като 

местното законодателство забранява заключените врати и затварянето на 

„обществени“ пътища. 

Във Филипините има значителен брой селища от затворен тип. 

Предназначени са за богатите и се намират близо до центровете на големите градове. 

В Мексико най-голям процент от населението обитава в комплекси от 

затворен тип. Това се дължи на огромната разлика в доходите на населението.  

В бившите социалистически страни разпространението на жилищните 

комплекси от затворен тип започва през 1990 година в резултат на две основни 

причини: повишаване на престъпността и силното социално разслоение на 

обществото в периода на преход от планова към пазарна икономика. 

В Китай имитацията на американския модел на крайградски селища от 

затворен тип е масов случай. Има обаче и някои различия. Често затворените селища 

се класифицират със звезди от 1 до 5, както хотелите, в зависимост от степента на 

лукс и услугите, които те предлагат. 

От практиката на изграждане на жилищни комплекси от затворен тип в 

различни страни по света може да бъде направен следния извод: 

- селищата от затворен тип представляват глобално явление, което има своята 

специфика и се адаптира към локалните условия в различните страни 
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Фигура 2. Комплекс от затворен тип „Miramonte” 

(фотография K.Rangelov) 

3.2. Развитие на жилищните комплекси от затворен тип в България 

Жилищните комплекси от затворен тип са сравнително ново явление за 

България. Като нова форма на обитаване те се налагат през последните двадесет 

години. Тази пазарна ниша е предпочитана от младите хора, които масово мигрират 

към големите градове, където имат по-големи шансове за професионална реализация 

и възможности за ползване на жилищни кредити. В България не съществува ясно 

определение какво точно включва понятието „комплекс от затворен тип“. 

Обикновено става въпрос за група сгради, разположени в определен парцел с добра 

локация, отделени от заобикалящата ги среда и най-често със строг контрол на 

достъпа от външни лица и солидно видеонаблюдение. Тези комплекси са със силна 

рекреационна насоченост към живущите. Характерното за тях е, че се набляга на 

дизайна, и се акцентира на удобства, като спокойствие и тишина. Обръща се особено 

внимание на по-богато озеленяване, собствена мини инфраструктура, микроклимат. 

Често в такива комплекси присъстват басейни, СПА центрове, зони за отдих, кардио 

зони, детски кътове, както и дори малки, кокетни параклиси. Това, което различава 

жилищните комплекси от подобен род ваканционни комплекси е, че в тях почти 

всички ползватели са собственици. 

Широко разпространение имат и селищата от  затворен тип с ваканционен 

характер, разположени в крайбрежните населени места на Черно море или в рамките 

на зимните курорти и планински селища. Осигуряването обаче на терени за 

изграждане на комплекси от затворен тип е предизвикателство за предприемачите. 

Затова тяхното разнообразие като големина и конфигурация варира в значителни 

граници. Капацитетът на повечето жилищни комплекси от затворен тип в България 

не е висок, поради невъзможността да се осигурят по-големи терени, както и поради 

необходимостта от значителни инвестиции на първоначалния етап. Преобладават 

затворените комплекси с капацитет до 20 къщи и терени между 10 и 20 дка.  

Всеки тип комплекси има своите предимства и недостатъци, които са доста 

сходни и спокойно можем да ги обобщим както следва: 
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3.3. Предимства на жилищните комплекси от затворен тип: 

- създаване на общност, с която обитателите се самоидентифицират; 

- създаване на сигурност чрез контролиран достъп; 

- осигуряване на необходимите паркоместа; 

- липса на трафик и шумово натоварване; 

- наличие на зелени площи, детски площадки и допълнителни услуги; 

- цялостно изграждане на комплекса без възможности за бъдеща намеса; 

- по-високо качество на строителството и съвременни жилища; 

- организирано поддържане на общите площи на комплекса; 

3.4. Недостатъци на жилищните комплекси от затворен тип: 

- честа липса на довеждаща инфраструктура; 

- почти задължително ползване на личен автомобил; 

- отдалеченост от центъра на града, търговски, културни, образователни, 

медицински и други услуги; 

- по-високи цени на жилищата; 

- високи и задължителни ежемесечни разходи за поддръжка; 

- стриктни правила за вътрешен ред, чието неспазване може да доведе до 

конфликти. 

 

 
Фигура 3. Жилищен комплекс от затворен тип „Hill Side” 

(фотография K.Rangelov) 

 

4. ИЗВОДИ 

За жилищните комплекси от затворен тип, могат да бъдат формулирани 

следните изводи: 

- жилищните комплекси от затворен тип се утвърждават през последните 

десетилетия като нова форма на обитаване, която се явява пространствена 
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сегрегация на заможните слоеве от населението в резултат на социалната 

стратификация на обществото; 

- мотивите за обитаване в затворени анклави са предимно два: сигурност за 

живота и имуществото както и престиж и самопредставяне чрез формата на 

обитаване;  

- те се отличават от подобни форми на затворени общности в миналото 

защото освен жилищни предлагат и допълнителни обслужващи и рекреационни 

функции, както и услугата обслужване на собствеността; 

- разполагат се предимно в периферията на градовете; 

- капацитетът и предлаганите допълнителни услуги варират в значителни 

граници в зависимост от големината и разположението на имотите, сезонното или 

целогодишно използване, характера на застрояването, наличието на обслужващи 

обекти в непосредствена близост; 

- жилищните комплекси от затворен тип притежават редица предимства през 

останалите зони за обитаване в градовете по отношение на сигурността, качеството 

на предлаганите жилища, екологичните характеристики на средата за обитаване, 

допълнителните битови услуги; 

- недостатъците на жилищните комплекси от затворен тип се свързват преди 

всичко с високите цени, достъпни за малка част от обществото, недобрата 

инфраструктурна обезпеченост и отдалечеността от търговски, културни, 

образователни, медицински и други обществени обекти; 

- сравнително хомогенната социална среда в затворените комплекси, както и 

наличието в тях на функции и площи за общо ползване стимулира формирането на 

устойчиви социални общности; 

- констатират се редица проблеми по отношение на взаимодействието на 

жилищните комплекси с градската структура, инфраструктурното им обезпечаване и 

нормативните и законови актове, регламентиращи тяхното изграждане и 

експлоатация; 

- Липсата на ясна нормативна уредба позволява на инвеститори, строители и 

собственици да създават собствени правила, в които най –ощетени са собствениците 

на имоти в жилищните комплекси от затворен тип; 

- жилищните комплекси от затворен тип в България могат да бъдат сведени 

до три стандарта на обитаване: лукс, престиж и комфорт, в които обитаването се 

движи в посока от еднофамилно към многофамилно, от извънградско към градско и 

от индивидуализация към типизация на жилищните единици. Във всички случаи се 

осигурява по-високо качество на обитаване с известни компромиси в достъпността и 

обслужването; 

- функционалната структура на жилищните комплекси от затворен тип 

съдържа три функционални зони: жилищна, обслужваща и рекреационна, които имат 

своята специфика в различните типове; 

- обслужващите функции не могат да бъдат строго диференцирани на този 

етап и зависят от капацитета на комплексите, тяхното местоположение в 

урбанизираната и неурбанизираната среда, както и от предлаганите услуги в 

прилежащите територии. Като задължителни за всички могат да се приемат 

охраната, паркирането, зони за отдих и някои спортни съоръжения; 

- във функционалните и обемно-планировъчни решения на жилищните сгради 

се наблюдава висока степен на типизация, която при еднофамилното обитаване се 

отнася до индивидуалните, сдвоени или редови сгради, а при многофамилното –до 

жилищните единици и дори до цели апартаментни сгради; 
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- мащабът на жилищните комплекси от затворен тип позволява организиране 

на архитектурни решения с характерен образ, придаващ идентичност на конкретното 

решение;  

- Жилищните комплекси от затворен тип като съвременна форма на обитаване 

са тясно свързани и зависими от развитието на обществените отношения и 

конюнктурата на пазара.  

 

 
Фигура 4. Жилищен комплекс от затворен тип „Beverly park” 

(фотография K.Rangelov) 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие на жилищните комплекси от затворен тип ще има и в бъдеще, но те 

можеби ще бъдат насочени в по-нисък ценови сегмент, предимно към апартаментния 

тип. Той е по-благоприятен и за предприемачите, защото изисква по-малки терени за 

застрояване и по-бързо възвръщане на инвестициите.  

Могат да бъдат направени две прогнози относно местоположението на 

затворените селища: 

- Едната е, че местоположението на жилищните комплекси от затворен тип 

ще се премества от периферията към вътрешността на градовете по няколко 

причини. От една страна почти не останаха свободни терени за застрояване в 

покрайнините, а от друга –инфраструктурата на урбанизираните територии е вече 

изградена, което ще намали стойността на новите жилища. Съществуват и 

значително амортизирани квартали, които се нуждаят от коренно обновяване.  

В допълнение към тази форма на обитаване се насочват предимно семейства в 

трудоспособна възраст с деца, за които не е без значение бързия достъп до работното 

място, както и загубата на време за поддържане на частна градина или сигурността и 

спокойствието за отглеждане на децата. 

- Другата прогноза е, че застрояването ще продължи да се осъществява в 

периферията на големите градове, което ще доведе до тяхното разрастване и 

изграждането на допълнителна инфраструктура.  

Липсата на прецизна законова уредба в България по отношение на 

затворените селища трудно би дала възможност в близко време да се организират 
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затворени пространства в централните части на градовете, докато все още е актуално 

закупуването на имот в новопостроен затворен жилищен комплекс, дори и достъпът 

до него да е затруднен от липса на изградена инфраструктура. 

В Българската практика се наблюдава интеграция между различните форми 

на застрояване, което значително разширява палитрата на социалния състав на 

потенциалните клиенти. Това е начин  за преодоляване на абсолютната социална 

сегрегация и опит за интеграция на потребители с различни финансови възможности 

и начин на живот, което би трябвало да е в синхрон с основните критерии за 

устойчиво социално развитие. 
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