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Уважаеми Господа,

В някакъв предишен период цели улици в София бяха изградени с
приблизително еднотипни, относително многоетажни сгради, носещи не
много ласковото название „жилищни блокове“.
Но те вършеха, и
продължават да вършат добра работа, тези жилища са здрави и удобни.
Предложението е тяхните фасади, с изключение на северните, да бъдат
работени допълнително в две направления – практично и естетично. За
първото ще служи гарнирането на тези фасади с вертикални слънчеви
батерии от най-нов тип - прозрачни батерии, които ще бъдат монтирани като
непрекъснати, отвесни плоскости между прозорците, от втория етаж нагоре,
и стигащи до покривната плоча. Те ще бъдат максимално тънки - някъде около
три сантиметра, а и максимално притиснати до стената, така че няма да
нарушават изгледа от прозорците. Въпрос
на прецизно техническо
изследване каква ще бъде икономията на електроенергия на всеки
апартамент благодарение на тези волтаични инсталации, тоест в каква степен

такова начинание ще бъде изгодно за собствениците на апартаментите, за да
участват те финансово в него.
Плоските покриви на всички тези сгради от това „поколение“ могат да
бъдат и обградени от всички страни с двуметрови, също прозрачни волтаични
плоскости, но солидно закрепени с металически стълбове, за да не помръдват
и при бурни ветрове. А може би ще им бъдат необходими и вертикални
процепи, по педя широки, на всеки метър, за да си вее вятърът свободно, без
опасност да ги изтръгне.
Така прозрачно заградените покривни пространства дават възможност
върху тях да се развият градинки, обща собственост на обитателите. Разбира
се, предварително трябва бъде направена и звукоизолираща настилка, над
която да се натрупа малка земна покривка, около двайсетина сантиметра, за
затревяване и за посаждане на неголеми растения. Може в тези градинки да
бъдат поставени и пейки за мечтатели, или кошери за пчели. Но при всяко
положение тези малки зелени площи трябва да бъдат здраво заключени,
достъпни само за обитателите, и за евентуални тяхни гости. Иначе вандалите
ще ги завладеят - в цели райони около Париж мазетата отдавна са недостъпни
за обитателите на апартаментите над тях - те се владеят от начинающите
криминалета.
А фасадите на „жилищните блокове“ наверно могат да бъдат
разнообразни и с пълзяща растителност. За каквото действие може да се
използува опита на парижаните. За което също се очертава пътека - вече са
направени първите стъпки за „побратимяване“ на 11 район на Париж, с кмет
Франсоа Воглен, и квартал „Младост“, с кмет архитект Стефан Стефанов. В
което начинание участва и един от заместник-кметовете на Париж – Патрик
Блош. Както и аз - Георги Бранев, със своята парижка асоциация
„Коприненият път“.
Благодаря за вниманието, вярвам във вашите правилни заключения,
разчитам на успех във вашия конкурс.

