Регионална библиотека “Христо Смирненски”Хасково

Градоустройство и архитектура
на град Хасково в периода след
Освобождението до средата на
ХХ век
Клуб “Млад Краевед”
Отдел Краезнание

Градоустройство
След Освобождението град Хасково е натоварен да изпълнява функции и на общински център, и на окръжен
център. Тази административна роля влияе върху процесите на благоустрояване и градоустройство на града.
Урбанизацията и индустриализацията на Хасково и
последващото прииждане на хора от околните села,
търсещи работа и препитание, както и проблемите,
които възникват от постоянното увеличение на населението, изправят местните власти пред нуждата от търсене на парични средства, които да бъдат влагани в развитието на градската инфраструктура.
В продължение на десетилетия текат процеси по регулация на града, кварталите, промишлените зони, разширяване на уличната мрежа, павиране и асфалтиране,
строеж на обществени сгради, общински и частни
жилища, мостове, площади, озеленяване и залесяване,
коригиране и укрепване на речното корито на река
Хасковска, електрифициране, изграждане на водопроводна мрежа, канализация и други.

Речник

Благоустройство – подобряване на средата и наличие на удобства за живеене
Градоустройство – планиране, изграждане и благоустрояване на градовете
Урбанизация – миграция
на населението от селата
към градовете
Индустриализация –
внедряване на машини в
различните видове промишленост и производство
Инфраструктура – всички
съоръжения като пътища,
канализация, водопроводи,
енергийни съоръжения

Общ изглед от Хасково, 1904 г.

Изглед от Хасково, 1911 г.

Картички от Дигитална библиотека Хасково

Днешният бул. Г. С. Раковски, 1913 г.

Източната част на Хасково, 1914 г.

Картички от Дигитална библиотека Хасково

Изглед от Хасково, 1925 г.

Изглед от Хасково, 1927 г.

Главната улица, 1933 г.

Изглед от Хасково, 1940 г.

Градското пространство – планиране,
разширяване, подобряване
След Освобождението обликът на Хасково като възрожденски и следосвобожденски град се променя към модерен и съвременен град, който се
планира, разраства и подобрява спрямо изискванията на модерното
градоустройство.
През 1923 г. община Хасково разработва и приема „Благоустройствен
правилник на град Хасково“, съставен от 12 глави, в които са определени
какви са категориите места, как се оценяват сградите, кои са търговските
улици и кварталите, къде са зоните за индустриално строителство и
производство, какви са таксите за регулация и отчуждаване на имоти,
каква е програмата за прилагане на плановете за уличната мрежа, какви
са наредбите за разрешенията и таксите за частните строежи, какви са
глобите, наказанията и случаите на прилагане на особени правила.
Този правилник определя как да се планира градското пространство в
следващите десетилетия, така че да отговаря на нуждите на населението
и местната власт, породени от социалното и икономическо развитие на
града.

Улица в центъра 1910 г.

Улици в центъра, 1929 г.

Направете сравнителна
характеристика между улиците
и сградите, които виждате на
картичките. Какво се е
променило през годините?

Ул. Отец Паисий, 1933 г.
Улици в центъра, 1942 г.

„Направен паралел между близкото минало на града ни и настоящето му
състояние, се констатира цяла революция в застрояването му въобще.
Както частната му инициатива, така и общинската управа, а напоследък и
държавата направиха премного, за да бъде Хасково днес такъв
благоустроен и хубав град. Вместо схлупените дюкянчета в чаршията, днес
последната се краси от модерни сгради, хотели, сладкарници, кафенета и
др. Вместо непроходимата кал по площади и улици, днес последните са
благоустроени и павирани в голямата си част. Всички училища се
помещават в нови и хигиенически сгради. Издигна се величествената
сграда – общински дом, построиха се и се откриха градските хали, града ни
има модерна електроснабдителна мрежа, модерен водопровод и изобилна
най-доброкачествена вода за пиене, обширна и добре уредена градска
градина, театри и пр. Всичко това не може да не ни радва. Всичко това
същевременно не може да не оказва благотворно влияние върху
естетическото чувство на хасковското гражданство. Няма едновремешната
апатия и убеждение, че така е било и така ще си остане. Напротив, чете се
едно нетърпение и стремеж за по-реални и смели начинания за общото
пълно разхубавяване на града ни“.“
Цитат от книгата: Граматиков, Георги. По дирите на старо Хасково. –
Хасково, 2019, с. 234-235.

Архитектура
 Жилищна архитектура – къщите се строят по европейски модел,
с класически елементи и украсени фасади, техните размери
нарастват, променя се вътрешната им функционалност
 Обществени сгради – административни сгради на местната и
централна власт, училища, хали, пожарна, баня, басейн, поща,
банки, съдебна палата, театри, кина и много други – строят се
по-високи, светли и представителни сгради
 Промишлени/индустриални сгради – най-разпространени са
били тютюневите складове, строени са навсякъде из града, на
външен вид не се различават твърде много от околните сгради,
но вътрешното им устройство е специфично, тъй като служат за
сушенето на тютюневите листа имат много прозорци и
подовете между етажите са от гредоред

Задача
Разгледайте 7-те изображения от
двете страници и определете кои
от сградите могат да бъдат видяни
и днес, къде се намират, как се
казват, за какво служат.
Градският театър, 1940 г.

Болницата, 1905 г.

Популярната банка, 1933 г.

Тютюнев склад Табакус, 1929 г.

Народната банка, 1928 г.

Тютюнев склад Ориентабако, 1933 г.

Първа прогимназия, 1929 г.

Кратък тест

1. Какво означава градоустройство?
а) строене, ремонтиране, нивелация на градове
б) планиране, строене, благоустрояване на градове
в) строене, асфалтиране, регулация на градове

5. Какъв тип сграда е пожарната?
а) жилищна
б) обществена
в) индустриална

2. Какъв тип архитектура е характерен за Хасково
след Освобождението?
а) възрожденски
б) османски
в) европейски

6. Какъв тип сграда е тютюневият склад?
а) жилищна
б) обществена
в) индустриална

4. Защо този правилник е важен за бъдещето
градоустройствено развитие на Хасково?
а) ограничава градското пространство
б) украсява градското пространство
в) планира градското пространство

8. Кой термин означава преместване на хората от
селата към градовете?
а) индустриализация
б) инфраструктура
в) урбанизация

Верни отговори
1.б;2.в;3.а;4.в;5.б;6.в;7.а;8.в

3. През коя година е приет Благоустройственият
правилник на Хасково?
а) 1923
б) 1933
в) 1925

7. Довършете изречението „Тютюневите складове
имат много…“
а) прозорци
б) врати
в) комини

