
Проект “6 за София” на сдружение “Трансформатори”



„6 за СОФИЯ” е работилница за студенти с практически занятия и съпътстваща  лекционна програма. 
Проектът предвижда за 6 едномесечни модула студентите да решат шест  проблема на градската 

среда. Всеки месец ще има лекция на чуждестранен лектор и дискусия по темата. Студентите ще 
имат възможността не само да проучват и проектират, но на края на всеки модул да реализират 

своя проект. 

Сдружение „Трансформатори” е учредено от група млади архитекти в София за да  
реализират проекти и инициативи в градската среда, да взаимодействат с училища 

и университети с цел повишаване качеството на образованието в областта на 
архитектурата и градското планиране. Сдружението организира акции в 

проблематични за града места и участва в културни събития.

Партньори на проекта са : УАСГ- Университет по Архитектура, 
Строителство и Геодезия, район “Средец”, район “Красно село” и 

Столична Община - дирекция “Социални дейности”.

6 ЗА СОФИЯ 
ПРОЕКТ НА СДРУЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРИ



Обживяване на вътрешния двор на УАСГ

Студентите ще имат задачата да намерят трайни идеи за функционалността 
на атриумния двор. Непосредствената близост на работното ателие и самия 

двор ще позволи на участниците да планират и творят на място.

Съществува и възможност за осъществяване на директна връзка с 
двора на намиращия се в съседство Факултет по Биология към СУ.

модул 01 (май 2010)

Университетски двор



Създаване на мобилен комплект градско 
обзавеждане

Разработване на комлект мобилни градски мебели – подвижен временен 
бар и места за сядане към него. Задачата има за цел да предостави 

нестандартно решение за провеждането на културни събития и други 
обществени мероприятия на открито. 

Изработеният сет ще бъде тестван в реална обстановка – 
паркова и градинска среда на територията на София.

модул 02 (юни 2010)

Малки градски обекти



Ревитализация на градските чешми

Няколко прототипа на чешми ще бъдат проектирани, създадени и монтирани 
на централни места на територията на София.

Търсят се нестандартни похвати и творчески решения, но също така
и методи за целесъобразно и екологично използване на ресурса

питейна вода.

модул 03 (юли 2010)

Където е текло пак ще тече



Преустройство на занемарен пешеходен подлез

Целта е да се намери адекватно решение за облагородяването на конкретен
подлез в район “Красно село” посредством работа със светлина, материали,

графично оформление и озвучаване.

Необходима е трайна концепция за използване на съоръжението не 
само като пешеходна връзка, но и като място за културни прояви.

модул 04 (август 2010)

Излез на подлез



Преосмисляне на обществените тоалетни

Търси се новаторска концепция за тоалетна в паркова и градска среда. 
Предизвикателство ще е създаването на функциониращ прототип.

Ще се проучат възможностите за симбиоза с други функции така, че 
градските тоалетни да станат приветливи, а защо не и атрактивни за 

гражданите и гостите на столицата.

модул 05 (септември 2010)

Градски нужди



Възрастните хора и градът

За качествата на градската среда студентите ще се допитат до дългия 
житейски опит на столичани от пенсионерски клуб и дом за възрастни 

хора. Заедно те ще изготвят познавателен маршрут с места любопитни за 
всички възрасти. 

При изработването на градински мебели за двора на дома, 
особено внимание ще бъде отделено на темата „Достъпна 

среда”.

модул 06 (октомври 2010)

Град без възраст



КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛЕВИТЕ АУДИТОРИИ

• Специализирани медии
• Национални медии с масова аудитория (телевизия, 
радио, печат, онлайн)
• Регионални медии (радио и печат, онлайн)

ФАЗИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА КАМПАНИЯ

I. Директна комуникационна кампания

Период:  10 май – 31 май 2010г. 

Активности:
• информиране и периодични съобщения до медиите;
• масирана интернет кампания посредством социалните 

мрежи; 
• брандиране на проекта “6 за София” чрез интернет 

банери;
• разпросртанение  на  флайери,  стикери,  

плакати  из  възлови  за  целевата  аудитория  
обществени зони (вкл. клубове, заведения, 

магазини, университети);
• популяризиране на  проекта и 

съпровождащите го събития 
“от-уста-на-уста”.

II. Официални медийни събития  

Дата: в края на всеки един от месеците, 
предвидени за отделен проект;
Място: София, според  локацията на шестте 
проекта;
Участници: oфициални лица, столична управа, 
представители на бизнеса, млади хора, 
представители на академичната общност, 

Медии:
• Национални медии;
• Специализирани медии (lifestyle, архитектурни и 
др.)

Допълнителни забележки по организацията на 
проектите и съпътстващите събития:

• Сдружение Трансформатори осигурява интервюта 
и информация за чуждестранните лектори с 
предимство за медийните партньори;
• Сдружение Трансформатори ще осигури медия 
мониторинг и пресклипинг на отразяването на 
събитията в медиите;

III. Поддържаща имиджова кампания след 
събитията

Активности:
•Целенасочена  кампания в специализираните 
медии – отразяване на събитията, репортажи;
•Подробен анализ и отчет пред партньорите;
•Развитие и обогатяване стратегията за 
обществено полезната дейност на сдружение 
Трансформатори. 



Възможности за сътрудничество:

1. Спонсорство

• Ексклузивен спонсор - възможност работилницата
да носи името на спонсора.
• Спонсор по модул.
• Спонсор само за дадено 
мероприятие.

2. Реклама:

• Брандиране на самата работилница
• Брандиране на студентските разработки
• Реклама към лекциите на международните лектори
• Реклама на сайта - банер



контакти: 
Ангел Спасов - връзки с обществеността - 0878/107105
арх. Делчо Делчев - координатор проект - 0886/316666
арх. Валери Гюров - ръководител работилница - 0887/933314
e-mail: proekt@transformatori.net
website: www.transformatori.net


