
  

  

  

  

  

ССППЕЕЦЦИИФФИИЧЧННИИ  ННООРРММААТТИИВВННИИ  ИИ  ППЛЛААННООВВИИ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТИИ  ППРРИИ  УУССТТРРООЙЙССТТВВООТТОО  ННАА  
ЗЗЕЕММЕЕДДЕЕЛЛССККИИ  ЗЗЕЕММИИ  ВВ  ККРРААЙЙГГРРААДДССККИИ  ТТЕЕРРИИТТООРРИИИИ  

  

ААВВТТООРРЕЕФФЕЕРРААТТ  

  

ннаа  ддииссееррттааццииооннеенн  ттрруудд  ззаа  ппррииссъъжжддааннее  ннаа  ннааууччнноо  ооббррааззооввааттееллннаа  ссттееппеенн  „„ддооккттоорр””  ппоо  
ппррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  „„55..77..  ААррххииттееккттуурраа,,  ссттррооииттееллссттввоо  ии  ггееооддееззиияя““  ии  ннааууччннаа  ссппееццииааллнноосстт  

„„ЗЗееммееууссттррооййссттввоо  ((ввкклл..  ккааддаассттъърр  ии  ооццееннккаа  ннаа  ннееддввиижжииммии  ииммооттии))””  
  

  

ААВВТТООРР  

ИИннжж..  ННааддеежжддаа  ХХррииссттоовваа  ЯЯррллооввссккаа  

  

  

ННААУУЧЧЕЕНН  ККООННССУУЛЛТТААННТТ::   

ППрроофф..  дд--рр  ииннжж..  ММааррггааррииттаа  ММооннддеешшккаа--ННееддяяллккоовваа  

  

РРЕЕЦЦЕЕННЗЗИИИИ::   

ППрроофф..  дд--рр  ааррхх..  ББооррииссллаавв  ББооррииссоовв  

ДДооцц..  дд--рр  ииннжж..  ААннннии  ДДееллииеевваа  

  

ССТТААННООВВИИЩЩАА  

ППрроофф..  дд--рр  ииннжж..  ММааррггааррииттаа  ММооннддеешшккаа--ННееддяяллккоовваа    

ДДооцц..  дд--рр  ааррхх..  ППееттккоо  ЕЕвврреевв  

ДДооцц..  дд--рр  ММииггллееннаа  ЖЖиияяннссккии  

  

 

 

 

 

                ССООФФИИЯЯ,,  22001177  гг..  

 

 

 

 

УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ППОО  ААРРХХИИТТЕЕККТТУУРРАА  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛССТТВВОО  ИИ  ГГЕЕООДДЕЕЗЗИИЯЯ  

ГГЕЕООДДЕЕЗЗИИЧЧЕЕССККИИ  ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ  

ККААТТЕЕДДРРАА  „„ ЗЗЕЕММЕЕУУССТТРРООЙЙССТТВВОО  ИИ  ААГГРРААРРННОО  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ”” 



2 
 

Докторантът е зачислен на самостоятелна подготовка по професионално направление 5.7. 
Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Земеустройство (вкл. кадастър и 
оценка на недвижими имоти)” със заповед 1015/15.11.2016 г. на Ректора на УАСГ.  

Дисертационният труд е насочен за защита с решение на разширен катедрен съвет към 
катедра „Земеустройство и аграрно развитие”, проведен на 09.03.2017 г.  

Докторантът е отчислен с право на защита със заповед 282/28.03.2017 г. на Ректора на УАСГ.  

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 23.05.2017г. от 16.15 часа, зала 318, 
Ректорат на УАСГ. 

 

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Дисертационният труд е с обем 208 стр. Структуриран е в 5 основни части. Включва 28 фигури, 
11 таблици и 11 схеми. Библиографията съдържа 126 заглавия, от които 54 български автори, 
36 чуждестранни автори и 36 нормативни документи. 

 

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

ЧАСТ I. ВЪВЕДЕНИЕ И ОСНОВНИ ПОСТАНОВКИ НА НАУЧНИЯ ТРУД 

1.  Актуалност и значимост на научния проблем 
2. Обект, предмет, цел и задачи 
3. Хипотеза 
4. Научна област 
5. Методи на изследване 
6. Обхват на изследването 
ЧАСТ II. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА НАУЧНИЯ ПРОБЛЕМ 
1. Земята - основен жизнен ресурс. Същност и функции на земята 
2.Земеделската земя – съвременни тенденции и перспективи на земеползването, и 
съотношението “земеделски – урбанизирани територии” 
3. Процеси, влияещи на урбанизацията на земеделските територии 

3.1. Урбанизацията, като двигател на промяна на земеползването 
3.2. Тенденции при урбанизационните процеси в България 
3.3. България не е изключение - световни тенденции при процеса на урбанизация. 
Явлението urban sprawl 
3.4. Последици от урбанизацията за земеделските територии и за екосистемните услуги 
(ползите за обществото), които агроекосистемите осигуряват 

4. Крайградската (субурбанизирана) територия и земеделските земи 
5. Обобщени изводи и предложения от част II 
ЧАСТ III. КРИТИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА НОРМАТИВНИТЕ И ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ 
ПРИ ПРОМЯНА НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ЗЕМИ И ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ 
1. Историческа ретроспекция на нормативните и планови инструменти, прилагани при 
устройство и опазване на земеделски земи 
2. Съвременни нормативни и планови инструменти (1990 г. до сега) в сферата на 
териториалното устройство и опазване на земеделските земи  
3. Място и роля на оценката на екосистемните услуги в българските нормативни и планови 
инструменти, касаещи земеделските територии 

3.2.     Концепцията за екосистемните услуги. Оценка на екосистемните услуги 
3.1.     Екологичният въпрос в нормативните и планови инструменти 
3.3.  Интегриране на оценката на екосистемните услуги в процеса на устройствено 
планиране 

4. Обобщени изводи и предложения от част III 
 
 



3 
 

ЧАСТ IV. ДОПЪЛВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ СПЕЦИФИЧНИ 
УСТРОЙСТВЕНИ НОРМАТИВНИ И ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО 
ПРОУЧВАНЕ НА ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ РЕАЛНА СИТУАЦИЯ – УСТРОЙСТВЕНО 
ПЛАНИРАНЕ НА КРАЙГРАДСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 
1. Предложение за подобряване на действащите и определяне на нови специфични 
устройствени нормативни и планови инструменти при устройство и опазване на земеделски 
територии 

1.1. Нова роля и място на земеделските територии в нормативните и плановите 
инструменти- предложение 
1.2. Нова роля и място на крайградската територия в нормативните и плановите 
инструменти-предложение  
1.3. Роля и място на оценката на екосистемните услуги в процеса на устройствено 
планиране.  
1.4. Методика на оценяване - предложение 
1.5. Общи предложения и изводи  

2. Приложение на специфични устройствени нормативни и планови инструменти върху реална 
ситуация 

2.1. Обосновка за избор на изследвана територия  
2.2. Описание на изследваната територия 

2.2.1.Общи бележки за град Благоевград и крайградската му територия 
2.2.2.Действащите планови инструменти за Благоевград и крайградската му територия  
2.2.3. Най-конфликтната зона в крайградската територия  

2.3.Приложение, резултати и изводи 
3. Обобщени  изводи за приложимостта на специфичните устройствени нормативни и планови 
инструменти 
ЧАСТ V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД И НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ПУБЛИКАЦИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ЧАСТ I. ВЪВЕДЕНИЕ И ОСНОВНИ ПОСТАНОВКИ НА НАУЧНИЯ ТРУД 

 

1.  АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА НАУЧНИЯ ПРОБЛЕМ 

 

В началото на XXI век научните среди акцентират своята загриженост при решаване на 
противоречията между постигането на икономически растеж, опазването на естествения 
баланс в околната среда и съхраняването на природните ресурси, в т.ч. и поземлените. За 
последните десетилетия е увеличен антропогенният натиск върху тях, като много остро този 
процес се проявява в крайградските територии на големите градове, при които се отчита 
икономическа и социална активност. Тези територии най-често са представени от 
обработваеми земеделски земи, силно уязвими от урбанизационните процеси. Урбанизацията 
освен основен двигател на промяна на основните земеделски функции, води и до ограничаване 
на потока от важни материални, регулиращи, поддържащи и културни услуги (ползи), които 
агроекосистемите осигуряват за обществото. 

Изводите, около които се обединяват учените са негативни - разрастването на градските зони, 
съчетано с неустойчиви практики за управление на земите (в т.ч. тяхното устройство) и 
неблагоприятното изменение на климата ще продължат да водят до загуба на земеделски 
земи. За да може да бъде придаден устойчив характер на използването им за продължителен 
период от време, са необходими нормативни и планови инструменти, които да балансират 
приоритетите в териториалното развитие и да осигурят адекватното им устройство и опазване 
(вкл. и на основното им предназначение).  

За нуждите на научния труд, за нормативни инструменти се приема, че това са 
регламентираните в законови и подзаконовите нормативни актове изисквания – правила и 
норми, ред и условия, процедури и технологии, терминологичен апарат, отговорни 
административни органи и други. Тези нормативни инструменти са универсални, задължителни 
и общовалидни.  

Плановите инструменти са приложението на нормативните инструменти чрез конкретен план 
(концепция, схема) за ясно дефинирана територия, за точно определен период на действие, 
със специфични правила и норми, които могат да бъдат субективно определени, по 
целесъобразност.   

 

 

Чрез нормативните и планови инструменти се прилагат политиките за балансирано развитие на 
териториите за опазване на поземлените ресурси. Затова и въпросът за тяхната актуалност, 
ефективност и справедливост е особено значим. Необходими са съгласувани действия във 
всички области на обществено-икономическо развитие (политика, законодателство, местно 
самоуправление, бизнес), в различни научни области и на всички нива на планиране, в 
краткосрочни и дългосрочни перспективи. Адекватни управленски решения могат да бъдат 
взети единствено на базата на интердисциплинарна научна основа, интегрираща подходи и 
инструменти за подобряване, опазване и устойчивото използване на поземлените ресурси.  

В този контекст, поради осъзнатия проблем с намаляването на земеделските земи в България 
и антропогенния натиск върху тях в крайградските територии, научният труд търси и предлага 
инструменти за въздействие: 

1.   на различни нива на планиране, тъй като това не е само местен, но и проблем с глобално 
изражение и  
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2.   в различни научни области, тъй като разрастването на града не е само градоустройствен 
проблем, планирането и опазването на земеделските земи не е само земеустройствен 
проблем, а ефектът от загубата на екосистемни услуги, в резултат на урбанизирането на 
земеделските територии не е само екологичен проблем. 

 

2. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

ОБЕКТЪТ на настоящото изследване са земеделските земи в крайградските територии, където 
рискът за опазването им е най-значителен. Това са земеделски земи, в които най-често 
хаотично и дисперсно, отделни имоти са променили своето основно предназначение, в 
резултат е формирана територия, която не може да бъде рационално използвана за 
земеделски нужди и са нарушени са нейните екосистемни функции, но и от друга страна не 
притежава планирането и благоустройството на урбанизираната територия.  

В такива територии не е постигнат балансът между нуждите на инвестиционния растеж и 
опазването на земеделските земи. Най-често, с последващи устройствени планове отделните 
урбанизирани имоти се окрупняват в зони, променяйки основното си предназначение, за да 
може да им бъде осигурено целесъобразно функциониране. По този начин при промяна на 
основното предназначение дори на един, или малка група от поземлени имоти се нарушава и 
се променя характера на земеползването на значителни масиви земеделска земя, което води 
освен до промяна във фактическото ползване на крайградската територия, но и до загуба на 
ценни екосистемни услуги за града, предоставяни от агроекосистемите.  

ПРЕДМЕТ на настоящия труд е: 

- Изследване на причините, обусловени от историческите процеси, прилаганите управленски 
решения и устройствената нормативна уредба и практика, водещи до хаотично 
урбанизиране на земеделските земи (с фокус - крайградските територии), както и 
предизвиканите промени в земеползването им, функциите им, и дейностите в тях.  

- Анализ на резултатите от прилагането на действащите нормативни и планови инструменти 
при устройствено планиране на земеделски територии и изследване как те да бъдат 
подобрени, в т.ч. и чрез дефиниране на нови специфични нормативни и планови 
инструменти за тяхното устройство в крайградските територии. Изследване как да се 
интегрира концепцията за оценка на екосистемните услуги в процеса на устройственото 
планиране на земеделските територии, за да бъде ограничавана възможността за промяна 
на основното им предназначение, и тяхното последващо урбанизиране. 

- Анализ на различни модели на устройствено планиране на крайградските територии на 
Благоевград водещи до промяната на основното предназначение на земеделските земи и 
загубата на екосистемните ползи от урбанизацията им. 

ОБЩАТА ЦЕЛ на дисертационния труд е да се предложат специфични  нормативни и планови 
инструменти при устройствено планиране на земеделските земи в крайградските територии.  

ЗАДАЧИ: 

Задача 1: Преглед на нормативната уредба, регламентираща устройството на териториите, в 
т.ч. на земеделските. 

Задача 2: Анализиране на съдържанието и връзките между документите за планиране на 
пространственото развитие на национално и регионално ниво, и устройствените планове на 
общинско ниво.   

Задача 3: Изследване на степента на интегриране на екологично направление в 
устройственото  планиране в България. 

Задача 4: Дефиниране на специфични нормативни и планови инструменти за ограничаване на 
процеса на урбанизация на земеделски земи в крайградски територии, в т.ч. интегриране на 
оценката на екосистемните услуги в процеса на промяна на основно предназначение на 
земеделските земи и тяхното бъдещо устройство.  
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Задача 5: Експериментално приложение на дефинираните специфични нормативни и планови 
инструменти върху реална ситуация – крайградската територия на община Благоевград. 

Задача 6: Синтезиране на ключови изводи и препоръки за приложение на специфичните 
нормативни и планови инструменти при устройство на земеделските земи в крайградските 
територии. 

 

3. ХИПОТЕЗА 

 

Основното твърдение е, че формулираните глобални цели за устойчиво управление и 
ефективно използване на поземлените ресурси, в т.ч. на земеделските земи, могат да се 
реализират чрез: 

- Провеждане на единна национална политика при устройственото планиране на всички 
видове територии, на всички нива на планиране, за да бъдат създадени най-подходящите 
условия за тяхното съвместно функциониране и опазване. 

- Експериментиране на нови подходи при вземането на устройствени решения. Приложение 
на подходящ, обновен и адекватен комплексен инструментариум, включващ специфични 
нормативни и планови инструменти, чрез който дадена територия да бъде планирана за 
целите, за които тя и нейните ресурси са най-подходящи. Тези нормативни и планови 
инструменти, следва да интегрират оценка на екосистемните услуги, които съответната 
територия би могла да предостави в различните варианти на нейното земеползване.  

- Прилагане и развитие на тези специфични нормативни и планови инструменти, за да се 
решават натрупаните с годините проблеми в най-конфликтните зони на преплитане на 
функции – крайградските територии. Така от една страна ще се предотвратят  и ограничат 
процесите на хаотична експанзия на урбанизираните територии за сметка на земеделските 
земи, и от друга, този процес на урбанизация ще се регулира, там където вече проблемът е 
в развитие.  

 

4. НАУЧНА ОБЛАСТ 

 

Основната научна област, в която попада изследването, според националния класификатор на 
областите на висше образование и професионалните направления (приет с ПМС № 125 от 
24.06.2002г.) е тази на техническите науки (шифър 5), професионално направление „5.7. 
Архитектура, строителство и геодезия“ и научна специалност Земеустройство (вкл. кадастър и 
оценка на недвижими имоти). 

Други ключови области, които са по-тясно обвързани с настоящето изследване попадат в 
природните, социалните, стопански и правни науки, и аграрните науки, както следва: 

- Природните науки (шифър 4) - част от Науки за земята (шифър 4.4) - Физическа география 
и ландшафтознание; Екология и опазване на околната среда, Екология и опазване на 
екосистемите, Системи и устройства за опазване на околната среда; 

- Социалните науки, стопански и правни науки (шифър 3), част от:  

∼ Икономика (шифър 3.8) - Планиране, Икономика и управление на народно стопанство 
(вкл. регионална икономика и история на народното стопанство), Икономическа и 
социална география; 

∼ Право (шифър 3.6) - административно право и административен процес, 
Природнозащитно право, право в областта на градското (устройственото/ 
пространственото) планиране;  

∼ Политически науки (шифър 3.3); 

∼ Администрация и управление (шифър 3.7.); 

- Аграрни науки (шифър 5): част от Общо земеделие, Почвознание. 
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5. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ  

 

За изпълнение на поставените цели и задачи е приложен емпирико-теоретичен 
изследователски метод, развит на основата на научния метод. Приложен е инструментариумът 
му, който включва събиране на информация, наблюдения, измервания, предположения, 
експерименти и верификация. 

Методологически изследването е разделено на следните етапи. 

1. Акумулиране на първична информация и запознаване с проблематиката.  

2. Систематизиране на събраната информация – статистическа, пространствена, събрани 
сведения, емпирични твърдения, проведени изследвания.  

3. Анализ.  

4. Синтез на анализа и предложения. 

5. Приложение на направените предложения върху реална ситуация. 

Методологията на изследването е подчинена на системния подход (в частност,  екосистемния 
подход), тоест на разбирането и разглеждането на земята като единна сложна система 
(екосистема), която е съставена от множество подсистеми - природни и антропогенни. По-
детайлно методите за изследването им (количествените и качествени характеристики, 
протичащите процеси и явления, връзки и взаимодействия, особеностите на вътрешната 
структура, организация, влияние и резултати от прилагане на нормативни и планови 
инструменти) са отнесени към отделни части в структурата на дисертацията, където са описани 
коректно и са дадени допълнителни приложения, разясняващи източниците на данни и 
използваните или развитите методики. 

 

6. ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

6.1. Пространствен обхват  

Пространственият обхват на критичното, сравнително и емпирично изследване е обвързан със 
следните нива: 

- европейско – преглед на процесите, свързани с пространственото развитие и устройствено 
планиране, и практика; 

- национално - преглед на процесите, свързани с пространственото развитие и устройствено 
планиране, нормативна уредба, и практика; 

- общинско - преглед на процесите, свързани с пространственото развитие и устройствено 
планиране. Устройствена практика и емпирично приложение на предложените специфични 
нормативни и планови инструменти за опазване и планиране на земеделски територии в 
рамките на крайградската територия на град Благоевград. 

 

6.2. Времеви обхват 

Документалното изследване е ретро и перспективно, което е обвързано с характера на 
източниците и тяхната насоченост спрямо миналото (с фокус - най-близкото) или бъдещото по 
отношение на планирането и опазването на земеделските територии. Изследването на 
нормативната уредба обхваща времевия интервал, ограничен между 1878 г. и настоящия 
момент. Освен историческа ретроспекция, са дадени конкретни предложения със стратегически 
перспективен характер. Емпиричното изследване е за периода 2011-2015 година.  

Направените предложения за прилагане на специфични нормативни и планови инструменти за 
опазване и планиране на земеделски територии е предвиден да бъде приложим в по-широка 
времева рамка, и с възможност за други пространствени обхвати. 
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ЧАСТ II. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА НАУЧНИЯ ПРОБЛЕМ  

 

1. ЗЕМЯТА - ОСНОВЕН ЖИЗНЕН РЕСУРС. СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ЗЕМЯТА 

 

Основни моменти от изложението: 

Проучени са дефинициите на понятието „земя”, проектирани през специфичния научен апарат 
на различните науки. Изявени са нейните отличителни характеристики и основни функции.  

 

Обобщени изводи: 

Земята, която е едновременно основен природен ресурс, главно средство за производство в 
селското стопанство и обект на социално-икономически отношения, е арена на два понякога 
трудно разрешими конфликти, оспорващи си едни и същи територии. Oт една страна e 
конфликтът между индивидуалните (частни) и обществените (публични) интереси, а от друга 
страна е алтернативата: съхранена природната среда или реализиране на човешките 
потребности, създаващи една антропогенна среда. Тези конфликти рефлектират много остро 
при взаимоотношението “урбанизирани - земеделски територии”, и за да бъдат удовлетворени 
всички нужди, възникват сложни взаимоотношения и структурни изменения в разпределението 
на земята и нейните ресурси.  

 

2. ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА 
ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО. СЪОТНОШЕНИЕТО “ЗЕМЕДЕЛСКИ – УРБАНИЗИРАНИ 
ТЕРИТОРИИ” 

 

Основни моменти от изложението: 

Проследени са тенденциите в изменението на дяловете на различните видове територии за 
един по-продължителен период от време, и най-вече промяната на дяловото разпределение 
между земеделските и урбанизираните територии. Това дава възможност да се установят 
различните модели на земеползване, някои от които влияят негативно върху компромисното 
използване на природния капитал и екосистемните услуги. Всяка трансформация на 
поземления ресурс, в т.ч. разрастване на градовете, усвояване на земеделски територии за 
нуждите на строителството и други, води към негативни последствия върху биологичното 
равновесие. 

Направени са проучвания за тенденциите и перспективите на земеползването на национално 
ниво, като е изследвано  съотношението “земеделски – урбанизирани територии” в три 
исторически периода 1965-1990 г. и 1998-2006 г. 2007-2014 г., и промяната във вида на земно 
покритие в периода 2000-2012 г. Всеки период е изследван поотделно, но са обобщени изводи 
за наложените тенденции в годините.  

За периода 2007-2014 г., по-подробно процеса на промяна на основно предназначение на 
земеделската земя, е разгледан на нива: община и землище на населено място. Това 
позволява да се детайлизират важни въпроси по провежданите процедури - отговорен орган за 
взетото решение за промяна на предназначението; категория на земеделската земя; условията 
на поливност; предпочитана бъдеща функция след промяна на основното предназначение на 
земеделската земя, според инвеститорските намерения и други. Важен фокус на изследването 
е териториалното разпределение на инвестиционните намерения - местоположението на 
имотите спрямо границите на населеното място и неговата зона на влияние. За целта е 
направен анализ, в който e сравнен делът на  земеделските земи с променено основно 
предназначение в зоната на физическо и функционално влияние на  Благоевград, с този на 
земеделските земи с променено основно предназначение в останалите земеделски територии 
на общината.  
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Обобщени изводи: 

Потвърждават се тезите на научния труд за значително намаляване на земеделските 
територии, с изразена активност на антропогенния натиск върху тях, в крайградските 
територии. Съществена причина за това е липсата (в някои периоди) и неприлагането (в други 
периоди) на надежден законово регламентиран инструмент за проследяване и регулиране на 
процесите при поземлените ресурси, както и за установяване на тенденции и изменения при 
техните площи и състояние, за да се набелязват резерви и рестрикции при ползването им. 
Балансът на земята, като такъв инструмент, в голяма степен би могъл да регулира процеса по 
промяна на основното предназначение на земеделска земя и да ограничи безплановото 
разрастване на населените места в крайградските територии. Той е отправната база за 
осигуряване на информация от различни мащаби (глобален, национален, местен) за 
проследяване и обясняване на връзката между начина на земеползване и загубата на 
поземлени ресурси, (и конкретно за научния труд връзката  урбанизирана територия – 
земеделска територия).  

Изследването показва и редица други проблеми в този аспект, като липсата на унифициране 
при отчетността на поземлените ресурси в различните исторически периоди, което също 
затруднява проследяване и регулиране на негативните промени. За изготвяне на баланса на 
земята се прилагат различни подходи във времето, това затруднява директното сравнение на 
получените резултати в балансите, и води до неточни и нееднозначни изводи. Но сред най-
съществените проблеми, според изследването е, че последните 16 години не се поддържа 
баланс на земята, т.е. няма надежден източник, който еднозначно да отчита на национално 
ниво, дяловете на видовете територии в България. 

Въпреки посочените затруднения при проведения сравнителен анализ, проследените 
изменения в отношението „земеделски-урбанизирани територии” еднозначно показват активен 
процес на урбанизиране на земеделските земи. През целия изследван период 1965-2014 г. на 
национално ниво намалява дела на териториите, предназначени за земеделски дейности: 

- в периода 1965-1990 г., намалява дела на селскостопански фонд за сметка на фонд 
населени места и горски фонд. Намалява делът на обработваемата земеделска земя. 
Значителни площи обработваема земеделска земя променят предназначението си за 
неземеделски нужди, предимно за строителство. Това е периодът, в който най-висок дял 
земеделски територии са обект на урбанизация. 

- 1998-2002 г. е единствения период, при който урбанизираните територии намаляват 
значително за сметка на горските и земеделските територии, като процес на активна 
дейност по възстановяване на собствеността на земеделските и горските земи. 

- в периода 2002-2006 г. трайно намалява относителния дял на земеделските територии за 
сметка на урбанизирани и горски територии. Намалява делът на използваната земеделска 
площ, главно в дяловете на обработваемата земеделска земя и трайните насаждения. 

- в периода 2007-2014 г., намалява площта със селскостопанско предназначение и се отчита 
активност при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски 
нужди. Намалява използваната земеделска площ. За периода 2009-2012 г. двата 
показателя бележат слабо повишение, като положителен резултат от присъединяването на 
страната към ЕС и нарастването на достъпа до финансиране, но след този период 
негативните тенденции се задълбочават. 

Представените твърдения се доказват и на по-ниско йерархично ниво – община Благоевград. 
Валидните тенденции на национално ниво се проектират и на местно, като при тяхното 
детайлизиране все повече се отчита и сериозният антропогенен натиск върху 
високопродуктивни земеделски земи в зоните на физическо и функционално влияние на града, 
без да е налице обоснована урбанистична необходимост за това. Обобщените изводи сочат, че 
действа интензивен процес по промяна на предназначение на земеделските земи в периода 
2007-2014 г. Въпреки, нормативно въведения завишен контрол - промяна на предназначението 
на земеделски земи, да се извършва под контрола на Министъра на МЗХ, за повече случаи, 
резултатът за община Благоевград показва, по-голяма активност в тези процеси на 
териториалната администрация на МЗХ – Областна дирекция „Земеделие”. Преобладава 
променилата предназначението си земеделска земя, която е висококатегорийна, и ползвана в 
условия на поливност. Активността на процедурите за промяна на предназначението на 
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земеделски земи, е съсредоточена основно в крайградската зона на град Благоевград. Най-
голям дял от променилата предназначението си земеделска земя е за жилищни нужди, при 
наличен жилищен резерв в рамките на града и негативни демографски тенденции. Отчитат се и 
различия в инвеститорските намерения в крайградската и останалата земеделска територия в 
общината.  

Обобщените резултати от промените, настъпващи след урбанизация на земеделска земя на 
национално ниво и тези в зоните на функционално и физическо влияние на населените места 
са много различни. Това потвърждава твърдението в научния труд, че има необходимост от  
въвеждане на специфичен подход на действие – за  проследяване на по-различните процеси, 
протичащи в земеделските земи на крайградските територии и за дефиниране на специфични 
нормативни и планови инструменти за тяхното устройство.  

 

3. ПРОЦЕСИ, ВЛИЯЕЩИ НА УРБАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

Основни моменти от изложението: 

Изследвани и изявени са тенденциите при урбанизационните процеси в световен мащаб и в 
България. Фокусът е върху урбанизацията, като двигател на промяна на земеползването, и как 
това влияе на изчерпването на ценни поземлени ресурси, какъвто е земеделската земя.  

При изследването на влиянието на различните фактори, като комплекс от причинно - 
следствени връзки, регулиращи качествените и количествените характеристики на процеса на 
урбанизация са разграничени различни форми на урбанизация и субурбанизация. Изявени са 
общовалидните причини за това в глобален мащаб, но и онези специфични причини, 
предопределени от редица процеси, характерни повече за нашата страна в последните 
тридесет години.  

Посочени са негативните последици от урбанизацията за земеделските територии и за 
екосистемните услуги, които агроекосистемите осигуряват. Изследвани са екологичните 
въздействията на урбанизацията на земеделските земи,  свързани с промени в земното 
покритие и земеползването, промени в микроклимата, ниска енергийна ефективност, 
замърсяване на въздуха, флора и фауна, вода, ландшафт. Обобщено е до каква степен този 
процес причинява динамични промени в околната среда, в т.ч. загуба на биологично 
разнообразие и екосистемни услуги, които предоставят агроекосистемите. Отличени са някои 
икономически ефекти и социални въздействия от урбанизацията на земеделските територии. 

 

Обобщени изводи: 

Урбанизацията като обществен, социално-икономически и пространствен процес е пряко 
свързан с промяната на основното предназначение на земеделската земя. Промените в 
земеползването са една от основните движещи сили на промените в околната среда, в т.ч. 
влошаването на състоянието на екосистемите и намаляването на екосистемните услуги 
(ползите, които осигуряват на обществото).  

Основните причини за урбанизацията в глобален аспект са свързани с икономическия растеж, 
глобализацията, промените на индустриалните структури и др. Съществени са и 
демографските причини - ръст на населението, миграцията, увеличение на броя на 
домакинствата. Влияят и вътрешните проблеми на града, поради което хората търсят по-добри 
условия в крайградските територии. Съществен фактор е транспортът и възможностите за 
мобилност и достъпност, които осигурява.   

За предприемане на действия за ограничаване на негативния процес е важно да бъдат 
отчитани и характерните предимно за България фактори, които катализират урбанизацията на 
земеделските земи. Това са реституционният процес в т.ч. приватизацията, при които 
запазването на основните функции на земеделската земя не е икономически ефективно за 
собствениците; прекъснатата връзка между земеделската земя и човекът, който да я 
обработва; несъвършени и/или неприлагани нормативни и планови инструменти, в т.ч. 
либералната законова уредба и улеснените процедури по промяна на предназначението на 
земеделска земя за строителство.  
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България не прави изключение от световния процес на урбанизация - и тук е валидна 
тенденцията, при която физическите размери на градските райони се разрастват по-бързо от 
градското население,  особено силно е изразена градската миграция (в посока „село-град” и 
„град-град”). След 1985 г. населението в България намалява, но то се съсредоточава в 
градовете. За последните 30 години ръстът на населените места бавно намалява, но се 
увеличава броят на градовете. Характерен процес, резултат от урбанизацията, който се 
задълбочава с всяка година са двата полюса на урбанизационно развитие – изострят се 
проблемите на т.нар. периферни райони, с незначителна концентрация на население и по-
слабо развитие, а на другия полюс са големите градове, които проявяват стремеж към 
териториално нарастване (предимно върху земеделски територии) и разрушават старата 
компактна форма. При този процес са особено уязвими крайградските територии. В тях се 
наблюдава явлението urban sprawl - особена форма на субурбанизация, при която дисперсно 
нараства градът, произволно и непланирано, при което се „прескачат” фази в развитието на 
територията, например изграждане на даден обект, преди реализиране на довеждащата 
техническа инфраструктура. Резултатът е експанзия на града, предимно върху земеделска 
територия, изразяваща се в силно фрагментирана собственост върху земята, с различни 
видове земеползване, пространствено разделени или функционално зонирани в различни 
области. 

Разрастването на градовете освен промяна на основното предназначение на земеделските 
земи и загуба на ценни поземлени ресурси (обработваема земя), води и до ограничаване на 
материалните, регулиращите, подкрепящите и културните екосистемните услуги, които 
агроекосистемите осигуряват. Преобладаващите оценки, показват, че приносът на 
екосистемните услуги в областта на земеделието е огромен, но често недооценен. Причината е 
че, някои услуги е по-лесно да бъдат определени количествено (например материалните), 
отколкото други, чието качествено определяне, в известна степен е затруднено и субективно. 
Неоспорим факт е обаче, че с промяна на основното предназначение на земеделската земя, 
като резултат от разрастването на градовете, се влошава състоянието на естествените и 
полуестествените екосистеми, както и се губи възможността за осигуряване на бъдещи ползи 
за обществото от агроекосистемите. 

 

4. КРАЙГРАДСКАТА (СУБУРБАНИЗИРАНА) ТЕРИТОРИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 

 

Основни моменти от изложението: 

Изследвани са зоните, в които преплитането на функциите за нуждите на земеделието и за 
нуждите на града са най-отчетливи, и често са в конфликт - в близост до населените места 
(основно градовете в България с висока икономическа и социална активност). Това е една 
особена територия - „арена”, в която природната среда (или природно-антропогенната) се 
среща с антропогенната (населеното място). Може да се твърди, че тази територия носи 
особено предизвикателство за изследване, а след това и за планиране, тъй като тя често 
възпроизвежда нерешените проблемите на града, които неизбежно са в конфликт с околната 
природа.  

Изяснява се понятието „крайградска територия”, историческото развитие на формиране на 
крайградските територии, и някои критерии и методи за определяне на нейният обхват. 
Отличена е евентуалната роля на земеделските земи в крайградските територии. Търсен е 
отговор на въпроса „възможно ли е така да бъде планирана крайградската територия, че да 
съчетава оптимално градските и природните елементи, в т.ч. да бъде опазена и използвана по 
предназначение обработваемата земеделска земя в нея”.  

 

Обобщени изводи: 

Приети са следните тези, валидни за крайградска територия, които общо могат могат да бъдат 
считани за  дефиниция: 

- Крайградската територия е зона с по-ниска плътност и интензивност на застрояване, и с по-
ниска гъстота на населението спрямо градската зона на големите и средни градове в 
България; 
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- Крайградската територия попада в зоната на физическо влияние на града, и тя може да 
бъде: в/или извън рамките на строителната им граница определена с Общ или Подробен 
устройствен план. Границата й рядко съвпада със землищната граница на населеното 
място; 

- Крайградската територия е обвързана с интензивни функционални връзки с града и често е 
приобщена в обща непрекъсната пространствена система.  

- Крайградската територия се характеризира с разнообразни (жилищни, производствени, 
обществено обслужващи, земеделски, горски, рекреационни и др.) и изменящи се във 
времето форми на земеползване, които могат да са пространствено разделени или 
функционално зонирани в различни области. 

- Крайградската територия на големите и средни градове в България се характеризират с 
особена форма на субурбанизация - наблюдава се явлението urban sprawl. 

Обхватът на крайградската територия може да се определи с прилагането на комплексен 
подход, при който гъвкаво (спрямо особеностите на града и неговата зона на физическо и 
функционално влияние) да се подбират вида и тежестта на различните критерии: 
пространствени и административни ограничители, време за достъпност, функционална 
обвързаност, традиция на принадлежност, икономическа целесъобразност, композиционно-
естетическа обвързаност, екологическа необходимост и други.  

Водеща роля следва да има критерият време за достъпност, като неговия вариационен обхват 
ще бъде повлиян от големината на населеното място и от природо-географските условия. 
Очертаният ареал за времето на достъпност ще се коригира допълнително като се отчитат 
пространствените ограничители (природогеографски и теренни условия) и административните 
ограничители (граници на административно териториални единици). Влиянието на другите 
критерии могат също да включат или изключат даден елемент или територия. Важна роля има 
критерият екологическа необходимост (влияние), тъй като с него се оценява и търси оптимален 
баланс между природните и антропогенните територии. Той обосновава включване на терени 
(екосистеми) в крайградската зона, които благоприятстват осигуряването на обществото с 
материални, регулиращи, подкрепящи, културни услуги от екосистемите -  снабдяване с 
различни продукти, пречистване на водата и регулиране на потока й, регулиране на въздуха, 
климата и други. 

Земеделските земи са задължителен елемент на крайградската територия. От една страна това 
е апробирано във времето доказателство, че традиционно и успешно, в близост до населено 
място могат да бъдат съвместени и функциите за земеделско производство с останалите 
градски функции, т.е. земеделските земи да запазят основното си предназначение. А от друга, 
земеделските земи (агроекосистемите) осигуряват незаменими екосистемни услуги за 
обществото, за които, непосредствената близост до населеното място има ключово 
икономическо, социално и екологическо значение. 

Отчита се необходимостта от стремеж към баланс при алтернативата: агроекосистема или 
урбанизирана екосистема в крайградските територия (там където те се „конкурират” за едно и 
също място). Той може да бъде постигнат, като се съхранят с основната си функция онези 
земеделски територии (агроекосистеми), които носят ценни и незаменими ползи точно на 
конкретното място за конкретното време, а урбанизираните територии да търсят посока за 
експанзия, в която, в най-малка степен ще бъдат засегнати ползите осигурявани за обществото. 
Това е и една от отправните тези - научният труд да приема за оптимално 
площоразпределение в крайградските територии съотношението: неурбанизирани територии – 
урбанизирани територии 60-80% - 20-40%.  Минималната площ на земеделските земи в обхвата 
на крайградската територия - 50% (в случаите, когато земеделските земи са налични като 
поземлен ресурс). 
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ЧАСТ III. КРИТИЧЕН АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ И ПЛАНОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ ПРИ ПРОМЯНА НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО, ОПАЗВАНЕТО И УСТРОЙСТВЕНО 
ПЛАНИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 

 

1. ИСТОРИЧЕСКА РЕТРОСПЕКЦИЯ НА НОРМАТИВНИТЕ И ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 
ПРИЛАГАНИ ПРИ УСТРОЙСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

 

Основни моменти от изложението: 

В различните исторически периоди са действали различни нормативни и планови инструменти 
за устройство и опазване на земеделските земи. Тези теми са застъпени в различна степен на 
конкретика и задълбоченост в нормативната уредба, и това е логично, обусловено е от 
разнородното влияние на политически, икономически, и социални фактори върху процесите в 
обществото и природната среда, в различните исторически етапи.  

Изследването на нормативната уредба в историческа ретроспекция е разделено на два 
исторически периода: 1878 г.-1945 г. и 1945 г.– 1989 г. Фокусът е устройството и опазването на 
земеделските земи, но изследваната област е разширена с някои теми като кадастъра, 
благоустройството, селско-стопанските дейности. Техните правни регламенти са пряко 
обвързани с изследваната тема и дават допълнително ценни изводи и насоки. Търсени са, и са 
анализирани добрите нормативни и планови инструменти за съхраняване на основното 
предназначение на земеделските земи в крайградските територии. Особен акцент в 
проучванията са плановите инструменти по отношение на земеделските земи и ролята на 
земеустройствените планове в системата на планиране.  

 

Обобщени изводи: 

Първият изследван период 1878 г.-1945 г. е сложен, белязан от войни, политическа 
неустойчивост, икономическа зависимост и уязвимост. Това се отразява и на нормативната 
уредба, която е трябвало да регламентира целите и задачите на устройственото планиране, в 
съответствие с тези условия, в т.ч. и за земеделските територии. Анализа установява, че 
съществуващото земеразпределение има редица недостатъци, които спъват правилното 
организиране на земеделското стопанство. Основно устройствено мероприятие е комасирането 
на земеделските земи, придружено с редица други благоустройствени мепроприятия. 
Последващият политически строй отрича комасацията напълно и я определя като 
“капиталистическо мероприятие, което е скъпо и нерентабилно, затвърдява частната 
собственост, подпомага едрите стопанства и унищожава дребните и средните селяни”. Но 
настоящото проучване констатира добър законов регламент, който отчита важната й роля за 
провеждане на ефективно земеделие. Важна основа за провеждане на земеустройствени 
мероприятия е кадастърът, който е правно регламентиран през целия период. Ролята и 
функциите му нарастват от чисто регистриращи права и собственост до такива, които регулират 
устройствени процеси, в т.ч. и на земеделските земи.  

Във фокуса на нормативната уредба до края на периода постепенно влизат крайградските 
територии и другите извънселищни територии – започват да действат регламенти не само за 
благоустройството на населените места, но и за устройствените мероприятия извън техните 
строителни граници - в земеделските територии. Законодателството съдържа задължителното 
изискване земеделските територии да имат устройствени планове. То прави важен опит за 
разграничение при подходите си на планиране на крайградската територия. В последния 
устройствен закон за периода (Закон за благоустрояване на населените места, 1941г.), има 
първия и единствен досега законов регламент, който дефинира възможните функции и обхват 
на крайградските територии. Изследването установява значително развитие на устройствения 
процес, като това е повлияно в голяма степен от силната намеса и участие на държавната и 
местната власт в процесите по устройството на населените места, земеделските земи 
(комасацията) и кадастъра.  

През периода 1945 – 1989 г., настъпват редица промени в обществено-политическата и 
икономическа ситуация в България, това се отразява и на нормативните и плановите 
инструменти за планиране на земеделските земи, тъй като те са тясно свързани със задачите, 
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които земеустройството е трябвало да изпълнява. А в този период те се ориентират към 
създаване на нови структури – Трудови кооперативни земеделски стопанства и Държавни 
земеделски стопанства, след което се преминава към тяхното уедряване и оптимизиране. 
Поетапно се разгръщат дейностите по проектиране на земеустройствени елементи за 
организация на територията на културните видове, на сеитбообръщенията, организират се и 
териториите на лозята, овощните градини, пасищата и ливадите. Проектират се 
хидромелиорациите – напояване и отводняване, планират се дейности свързани с почвеното 
плодородие, разширяване на обработваемите земи, рекултивация на нарушените територии и 
др. Устройствените закони постепенно от планиране на населеното място и „неговата 
околност” (Закон за планово изграждане на населените места, 1956 г.) увеличават полето си на 
действие до населеното място и „неговата зона на влияние” (Закон за териториално и селищно 
устройство, 1970 г.). Без значение как е дефинирана като „околност”, „зона на влияние” или 
„землище”, крайградската територия влиза в обхвата на изследванията и се планира заедно с 
града. 

През втората половина на периода (действието на ЗТСУ) се създава цялостна система от ясни, 
йерархически последователно разписани правила и норми за всички планови документи, 
тяхното възлагане, създаване, процедиране, приемане, наблюдение, контрол и реализация. 
Чрез система от нормативни и планови инструменти се осигурява комплексно планиране на 
територията на всички планови нива - национално, районно (регионално) и местно, в 
териториалния обхват на селищните системи (общините) и на населените места.  

Изследването отчита много ясни и добри правила в Единния териториално усройствен план на 
България, които подкрепят основната позиция на научния труд за нуждата от специфични 
подходи на планиране на земеделски земи в природна, селскостопанска и урбанизирана среда, 
в т.ч. и в крайселищните (крайградските) територии.  

Установена е и добра синергия на нормативните и плановите инструменти, действащи по 
време на прилагане на ЗТСУ. Етапите и йерархичните нива на планиране на земеделски 
територии могат да бъдат добър пример и за съвременно планиране. 

 

2. СЪВРЕМЕННИ НОРМАТИВНИ И ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ (1990 Г. ДО СЕГА) В 
СФЕРАТА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ЗЕМИ  

 

Основни моменти от изложението: 

Изследвана е съвременната нормативна уредба, която има директно или непряко отношение 
към предмета и обекта на изследване на настоящия труд - нормативни документи и 
подзаконови нормативни актове, които уреждат въпросите, свързани със собствеността, 
ползването, опазването, и устройство на земеделските земи. По-важни от тях са Конституцията 
на Република България, Законът за собствеността и ползването на земеделски земи, Законът 
за опазване на земеделските земи, и правилниците им за приложение, Законът за арендата в 
земеделието. По въпроса за устройството на земите в България, и в частност на земеделските 
са анализирани Законът за устройство на територията и Законът за регионалното развитие, 
доколкото той задава държавната политика за регионално развитие, чрез система от документи 
за стратегическо планиране, и за пространственото развитие на територията. Във фокуса на 
изследването са и нормативните актове, които регламентират опазването и ползването на 
компонентите на околната среда и контрола, предотвратяването и ограничаването на тяхното 
замърсяване, в това число и на земеделската земя като важен поземлен ресурс - Законът за 
опазване на околната среда, Законът за опазване на почвата от замърсяване, Законът 
защитените територии и други. Анализирани са законовите текстове и тяхното приложение, и 
са синтезирани изводи за “белите” правни полета в законодателната рамка за редица важни 
дейности като устройството на земеделските територии, в т.ч. и липсата на ясни, и отчитащи 
спецификата им регламенти за тяхното устройство и опазване в крайградските територии.   
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Обобщени изводи: 

 

Фиг. 1. Действащи нормативни и планови инструменти, касаещи земеделски територии-
изводи 
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Прегледът на действащите нормативни и планови инструменти и ефекта от тяхното 
приложение през периода от 1990 г. до днес показват, че въпросите за устройство на 
земеделските територии са недоразработени и несъвършени. Обобщените изводи са показани 
на фиг. 1. Действащото законодателство в много малка степен дава регламенти за плановите 
инструменти за устройство на земеделски територии, те нямат задължителен характер, за това 
и не се прилагат често. Ясно прозира липсата на единен закон, който да обхваща всички 
материално-правни и процесуални въпроси, свързани със земеделските земи - управлението, 
устройството, собствеността, стопанисването, опазването и защитата им. Тази липса на единен 
закон и ясни нормативни инструменти за планиране на земеделски територии е една от 
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първопричините за неефективно земеползване, за урбанизацията, а оттам и за загуба на 
обработваема земеделска земя. В т.ч. липсата на специфични правила и нормативи, които да 
уреждат материята на устройство на земеделските земи в крайградските територии, 
допълнително влошават този процес в най-уязвимите от гледна точка на урбанизационните 
процеси зони. 

 

3. МЯСТО И РОЛЯ НА ОЦЕНКАТА НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРСКИТЕ 
НОРМАТИВНИ И ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КАСАЕЩИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

Основни моменти от изложението: 

Проследено е в каква степен екологичният въпрос и по-конкретно проблемът за опазване на 
земеделската земя (и в контекста на опазване на основната им функция) е интегриран в 
действащите нормативни и планови инструменти. И в това число, доколко добилата 
известност и все по-голямо приложение по света концепция за екосистемните услуги може да 
бъде интегрирана в процеса на устройствено планиране на териториите, реализирайки 
целите на опазване на околната среда. Изследването е поставено на по-широка научна 
основа, като е разгледана европейската политика за околната среда, проследени са 
документите и подходите, които ЕАОС прилага, основаващи се на картиране и оценка на 
екосистемите и техните услуги, и на разработени европейски и национални проекти по тази 
тематика.  

 

Обобщени изводи: 

Въпросът за опазване на земеделската земя е интегриран в действащите нормативни и 
планови инструменти, чрез разработване на Екологични оценки на устройствени планове и на 
Оценка за въздействие върху околната среда на дадено инвестиционно предложение. Но 
анализа на процесите на необосновано нарастване на урбанизираната територия върху 
земеделски земи, показва че тези два задължителни, действащи, нормативно заложени 
защитни механизми, често не успяват на практика да дисциплинират инвеститорските интереси, 
и да изискат териториалното ограничаване (или регулиране).  

Обобщен е извода, че при алтернативата: промяна на трайното предназначение на земята от 
земеделска в урбанизирана територия, (респ. агроекосистема срещу урбанизирана 
екосистема) при разработване на устройствен план, ако Възложителят има достатъчно 
научнообосновани данни, за да сравни ползите (икономически, социални и екологични), които 
би му носила всяка една от тях, случаите с необоснована и агресивна урбанизация на 
земеделските територии, биха намалели. Научнообосновани мотиви за това може да 
представи допълнително изследване, което при различните сценарии за ползване на земята 
(свързани с различните режими на планиране), да оценява (отчита) как ще си взаимодействат 
промените в използването на земеделската земя и предоставянето на екосистемни услуги. 
Такъв специфичен инструмент е оценката на материалните, регулиращите, подкрепящите и 
културните екосистемни услуги. Допустимо и приложимо е тя да бъде интегрирана в етапите на 
устройствено планиране на дадена територия. Това може да се реализира чрез включването и 
като елемент на Екологичната оценка, но би могла да се прилага и независимо, по-гъвкаво, за 
да мотивира или отхвърли дадено устройствено решение, дори и в случаи, когато нормативно 
не се изисква прилагането на екологичните механизми – ЕО, ОВОС.  
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ЧАСТ IV. ДОПЪЛВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ СПЕЦИФИЧНИ 
УСТРОЙСТВЕНИ НОРМАТИВНИ И ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО 
ПРОУЧВАНЕ НА ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ РЕАЛНА СИТУАЦИЯ – УСТРОЙСТВЕНО 
ПЛАНИРАНЕ НА КРАЙГРАДСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ 
СПЕЦИФИЧНИ УСТРОЙСТВЕНИ НОРМАТИВНИ И ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ 
УСТРОЙСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 

Основни предложения: 

Представени са предложенията за подобряване на действащата нормативна уредба, които да 
се приложат чрез усъвършенствани планови инструменти, в т.ч. и чрез формиране на нови. Те 
дават една по-широка рамка за мястото и ролята на земеделските земи в пространственото 
развитие на териториите (в плановите инструменти по ЗРР) и устройственото планиране (в 
плановите инструменти по ЗУТ и ЗСПЗЗ) (фиг. 4). 

Направено е предложение за нов модел на устройствено зониране на земеделските територии 
на ниво ОУП, което отчита тяхното местоположение (спрямо границите на урбанизираните 
територии) и спецификата за бъдещо планиране, което то изисква. В контекста на научното 
изследване, фокусът е към крайградските територии, където предназначението на 
земеделските земи е основно за задоволяване на населението на града с хранителни продукти 
(материални екосистемни ползи), за поддържане на характерен земеделски или преходен 
земеделски ландшафт (културни екосистемни ползи), и не на последно място за сигуряване на 
редица регулиращи и поддържащи екосистемни ползи (фиг.2). 

Представена е нова роля и място на крайградската територия в нормативните и плановите 
инструменти – в Регионалните схеми за пространствено развитие и в Общия устройствен план, 
който следва да дефинира и графично да определя нейния обхват, съобразно научно 
обосновани критерии, според спецификата на плановия инструмент и конкретиката на 
заложените му цели и задачи. Това изискване, следва да бъде задължително за градовете-
центрове от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво, съгласно класификацията на НКПР (2013-
2025г.), и за онези населени места от 4-то и 5-то йерархично ниво, за които се отчита (или 
предвижда) икономическа и социална активност, изразяваща се в нарастване на 
урбанизираната територия. Предложен и описан е нов планов инструмент – План схема за 
устройство на крайградски територии, който да подпомага решенията на ОУП. (фиг. 3).  

Обобщен е методически подход за определяне на обхвата и съдържанието на крайградската 
територия. Той се базира на аналитичния и графоаналитичния метод за определяне на 
големината и обхвата на крайселищната територия, разработени от Еврев и к-в, 1989, като е 
адаптиран и доразвит за нуждите на научното изследване (фиг. 5). 

Развити и изяснени са дейностите по оценка на екосистемни услуги, които да се интегрират и 
да съпътстват етапите на устройствения процес (фиг. 6). Предложен е модел на приложение на 
оценката на екосистемните услуги като критерий при вземане на устройствени решения при 
алтернативата „урбанизирана - земеделска земя” в крайградската територия (фиг.7). При него 
изследването се извършва в последователност, която се основава на утвърдените методики на 
MAES, 2013-20161 и на проект “Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и 
биофизична оценка“ (MetEcoSMap) по Програма BG03 „Биологично разнообразие и 
екосистеми“, 2014-2017, но е допълнена и приспособена в настоящия научен труд, за да се 
прилага гъвкаво и да дава възможност за сравняване на алтернативни устройствени  решения 
в повече ситуации. 

Обобщени са и препоръки за усъвършенстване на някои нормативни документи, някои от тях 
са: 1. в ЗОЗЗ за подобряване на процедурите, свързани с промяна на основното 
предназначение на земеделските земи и др.; 2. в ЗУТ по отношение на регламентите, които 
допускат и улесняват процедурите за застрояване на поземлени имоти извън границите на 
урбанизираните територии без действащ ОУП, или чрез изменения „на парче” на действащ 
ОУП и др.; 3 в ЗООС за  определяне реда и условията, при които да се прилага оценката на 
екосистемните услуги и др. 

                                                 
1 Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services  
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Фиг. 2. Дефиниране на ролята на ОУП при устройствено зониране на земеделските 
територии – предложение 

 
 

Фиг. 3. Определяне на ролята и мястото на крайградската територия в системата от 
документи за планиране на пространственото развитие и устройствените планове – 
предложение 
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Фиг. 4. Нова роля на нормативните и планови инструменти при устройство и опазване на 
земеделски територии – обобщено предложение 

 
 

Фиг. 5. Обобщен модел на Методически подход за определяне на обхват и съдържание  
на крайградска територия 
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Фиг. 6. Интегриране на оценката на екосистемните услуги в процеса на устройствено 
планиране при разработване на Общ устройствен план. Методика на оценяване – 
предложение 
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Фиг. 7. Обобщен модел на приложение на оценката на екосистемните услуги като 
критерий при вземане на устройствени решения при алтернативата „ урбанизирана - 
земеделска земя” в крайградската територия-предложение 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УСТРОЙСТВЕНИ НОРМАТИВНИ И ПЛАНОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ РЕАЛНА СИТУАЦИЯ  

 

Основни моменти от изложението: 

Научният труд засяга въпроси, които се решават чрез приложение на планови инструменти на 
всички нива на планиране – национално, регионално, местно, т.е. той дава обширна 
изследователска рамка. За апробиране на всички направени предложения е необходим 
значителен информационен, експертен и времеви ресурс. По тази причина, за нуждите на 
научния труд фокусът е върху конкретен обект (територия, на местно ниво), за да се докаже как 
при хипотезата, че нормативните и плановите инструменти са реализирали заложените им 
цели и задачи на национално и регионално ниво, това ще се отрази на местно ниво – там, 
където проблемът с урбанизацията на земеделските земи е видим и дава своите негативни 
отражения. 

За обект на изследване е избрана община Благоевград и по-конкретно крайградската територия 
на общинския център. Изложени са основните мотиви за избор на обекта, като сред водещите е 
фактът, че управлението на земеползването и устройствената практика на Благоевград са 
повлияни от всички процеси, характерни за страната ни през последните 50 години, и е 
показателен пример за резултатите от спорното прилагане на редица политически, нормативни 
и планови решения. В известна степен, той нагледно илюстрира, как към настоящия момент 
глобалните идеи за постигане на ефективно и ефикасно използване на поземлени ресурси 
често са трудно приложими на локално ниво. А дейностите по устройство на територията не 
винаги успяват да приложат насоките за планиране на мерки и ресурси на регионалната 
политика.  

Представени са основните икономически, социални, пространствени, екологични фактори и 
явления повлияли развитието на Благоевград и крайградската му територия. Фокусът е върху 
онази част от крайградската територия, в която антропогенният натиск върху 
високопродуктивна земеделска земя е най-значителен (т.нар. от автора конфликтна зона) - 
зоната между АМ Струма (река Струма) и населеното място. (Фиг. 10) Изведени са причините 
катализиращи процеса на урбанизация, и са анализирани по-важните геоложки, хидроложки, 
почвени, климатични, екологични фактори и условия в конфликтната зона. Изследването е 
разширено и обхваща землищата на гр. Благоевград, селата Еленово, Изгрев, Бело поле и 
Рилци, тъй като научният труд се опитва да докаже, засяга ли физическото и функционалното 
влияние на града техните територии, и какво включва „дворът на града”.  

 

Приложение, резултати и изводи 

Част от предложенията на научния труд са експериментирани в няколко стъпки, за да бъдат 
изследвани относно тяхната приложимост: 

Определяне на границите на крайградска територия и дефиниране на нейните функции 
(като част от съдържанието на План-схемата за устройствено планиране на крайградска 
територия към ОУП)  

За определянe на границите на крайградската територия на Благоевград са апробирани 
предложените основните етапи на методическия подход (фиг. 5).  

Резултатите показват, че методическият подход за аналитико-графично определяне на 
крайградска територия на град от 3-то (с възможност за развитие до 2-ро) йерархично ниво2 е 
приложим. Действията по генериране на границата на крайградската територия на база на 
аналитичните проучвания и предложените критерии (време за достъпност, функционална 
обвързаност, традиция и принадлежност, екологическа необходимост и др.), и прецизирането й 
спрямо пространствени и административни ограничители, много ясно показват обхватът, в 
който градът от една страна е „изхвърлил” част от своите дейности, а от друга търси решение 
за развитие на нови. (Фиг. 8) 

 

                                                 
2 Съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 
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Фиг. 8. Действия по приложение на Графо-аналитичния етап (Етап 2) от методическия 
подход 

 

 

Графичното определяне на границата е придружено с отчитане на промените в баланса на 
крайградската територия, за проследяване на оптимално съотношение на антропогенни към 
природни територии (в т.ч. и оптималните площи за земеделските територии в нея). Той ясно 
разкрива резервите при градското разрастване, но и нивата на критичното му превишаване. 
При апробирания обект, балансът еднозначно показва, че в „двора на града” с реализацията на 
всички планирани в ОУПО обекти, постепенно се губи оптималният баланс между природната и 
антропогенната среда. И в случай, че новите икономически цели на общината бъдат 
териториално адресирани в крайградската територия (в нови зони за градско разширение), то 
ефектът за града ще се изразява в значително намаляване на важни екосистемни ползи 
(материални, регулиращи и поддържащи, културни) от загубата или чувствителното 
преобразуване на естествените екосистеми (Фиг. 9). Съотношението „град-крайградска 
територия” е приблизително 1/4.5, като площта падаща се на един жител е 580 кв.м. С 
последващи проучвания за други населени места е препоръчително експериментиране и 
анализиране на тенденциите при това съотношение. По този начин ще бъдат изявени 
оптималните дялове на града и ”двора на града” за градовете-центрове от различните 
йерархични нива. 

 

Фиг. 9. Крайградска територия на Благоевград във варианти при реализиране на зоните 
за градско разширение, предвидени в ОУПО 
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Може да се обобщи, че с прилагането на методическия подход за аналитико-графично 
определяне на крайградска територия на етап ОУП (чрез План-схема за устройство на 
крайградски територии), ще се осигуряват проучвания на крайградската територия в по-дребен 
мащаб, в концентриран обхват и съдържание, и спрямо определени цели. Това би позволило 
детайлни устройствени изследвания, съобразени с пространствените, икономическите, 
социалните, екологическите и други особености на съответното населено място. С тях се: 

- задава ясна проекция на градските нужди и проблеми;  

- маркират точни и еднозначни ориентири за евентуални териториални решения;  

- дава възможност за апробиране на вариантни решения спрямо оптимални териториални 
дялове и съотношения и др.; 

- регулира баланса на видовете територии в крайградската територия, като отчита и следи 
запазване на оптимални териториални съотношения.  

 

Прилагане на оценката на екосистемните услуги, при необходимост от вземане на 
решения при алтернативни земеползвания в крайградска територия 

Оценката на екосистемните услуги е приложена като инструмент, който да изследва: 

- дали градът има екологична необходимост да включи дадена територия (в случая с 
функционираща агроекосистема в нея) в крайградската си зона; 

- как при различни алтернативни устройствени решения се променя състоянието на тази 
агроекосистема; 

- как промяната на функциите на агроекосистемата се отразява на потока и вида на услуги 
(ползи) за града, които тя осигурява.  

- кой вариант на териториално развитие е с най-съществени ползи и обществена значимост. 

Приложен е предложеният метод 
за оценка на екосистемните услуги 
(фиг. 7) при изследване на 
алтернативно териториално 
развитие на конфликтната зона в 
крайградската територия 
(агроекосистема - обект на 
интереси за урбанистично 
развитие) във вариант на 
запазване на основната й функция 
и в случай, че тя бъде 
урбанизирана за жилищни нужди 
или за складово-производствени 
дейности. (Фиг. 10) 

Оценката на състоянието на 
екосистемите e на базата на 
подбрани индикатори от 
списъците на MAES, TEEB и 
разработени, прилагайки подхода 
DPSIR („движещи сили - натиск - 
състояние - въздействие - ответни 
реакции”), чрез който се 
анализират взаимодействията 
между различните причинно-
следствени връзки, стоящи в 
основата на определен проблем. 

 

Фиг. 10. Конфликтна зона, урбанизирана 
екосистема за жилищни нужди с ниска плътност 
на застрояване и урбанизирана екосистема за 
складово-производствени дейности 

  

 

Индикаторите са оценени по предварително разработена  скала (диапазон), базираща се на 
научни и научноизследователски резултати, към която се отнасят възможните и стойности. 
(Табл. 1 и Табл. 2) 
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Табл. 1. Индикатори за оценка на състоянието на екосистемите, скали на оценка 
 

N Индикатор (Параметър) 

Оценъчна скала  

1 2 3 4 5 
много 
лошо лошо умерено добро много 

добро 
С1 Почвено запечатване (%) >80 80-60 60-40 40-30 <30 

С2 Площ на естествени хабитати(%) 0 0-5 5-10 10-20 >20 

С3 Почвена деградация в зелената 
инфраструктура (%) >80 80-50 50-20 20-10 <10 

С4 Качество на атмосферния въздух 
(Комплексна оценка)           

С4.1 
Серен диоксид (SO2) (Брой 
превишения от приетите стойности за 
средноденонощна норма) 

> 4 4 2-3 1 0 

С4.2 
Азотен диоксид и азотни оксиди 
(NO+NO2) (Средногодишна 
концентрация µg/m3) 

> 80  30 - 80 24 - 30 19,5 - 24 < 19,5 

С4.3 Фини прахови частици (Средногодишна 
концентрация (µg/m3)  >70 50-70  40-30  20-30 < 20  

С4.4 Ozone - AOT40(Брой регистрирани 
превишения на КЦН)  >70 50-70  40-20  20-10 < 10  

С5 Свлачища (% нарушена територия) >15 5-15 5-2 0-2 0 

С6 Наводнения (% нарушена територия) >15 5-15 5-2 0-2 0 

С7 
Тенденции на общите емисии на CO2 
(% нивата на CO2 на глава от 
населението) 

> 10 7-9 6-4 3-1 < 1 

С8 Хелиоенергиен потенциал (kWh/year) 1100-1150 1150-1200 1200-1250 1250-1300 1300-1350 

C9 Температурна сума за активния 
вегетационен период (˚C) 

<1600 
>4300 

1600-2500 
3900-4300 

2500-2900 
3700-3900 

2900-3100 
3500-3700 

3100-3500 

С10 Почвена продуктивност (Бонитетна 
категория) 9,10 7.8 5,6 3,4 1,2 

С11 Поливни условия(% от територията) <5 5-19 20-49 50-69 >70 

С12 Налична надземна биомаса (t/ha) < 1.5 1.5-4.0 4.15-25.0 25.1-30.0 >30.0 

С13 Естествени подземни пресноводни 
запаси (l/s/km2) 

<0.5 >7.0 0.5-1.0 1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-7.0 

С14 Среден наклон на релефа (%) >25 10-25 5-10 3-5 0-3 

 
Табл. 2. Оценка на състоянието на екоситемите   
 

Вид екосистема С
1 

С
2 

С
3 

С
4 

С
5 

С
6 

С
7 

С
8 

С
9 

С 
10 

С 
11 

С 
12 

С 
13 

С 
14 

Средна 
оценка 

Потенц
иал на 
ЕС 

Агроекосистема (ниви) 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4.6 0.93 

Урбанизирана екосистема 
за жилищни нужди с ниска 
плътност на застрояване 
(Полигон BLG_03_3877-кв. 
Струмско

3) 

3 4 3 3 5 5 5 4 5 2 1 4 3 4 3,6 0.73 

Урбанизирана екосистема 
за складово-
производствени дейности 
(Полигон BLG_03_3821-
Индустриална зона по ул. 
"Покровнишко шосе" ) 

2 1 1 2 5 5 5 4 5 1 1 2 3 4 2.9 0.58 

 

                                                 
3 Използвани са оценки по Проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ 
(TUNESinURB) по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ , 2015, Институт за гората при Българска академия на 
науките 



27 
 

Оценката показва, че агроекосистемата е в много добро „зравословно” състояние и има много 
добър ефективен капацитет да предоставя устойчив поток от екосистемни услуги (Табл.2). При 
хипотеза за нейната урбанизация за жилищни нужди, състоянието и леко ще се влоши до 
добро/умерено ниво, като капацитетът и за предоставяне на услуги също ще бъде ограничен. 
При хипотезата за урбанизация на агроекосистемата за складово-производствени дейности, 
състоянието на екосистемата ще бъде значително по-неблагоприятно, а оттам и капацитетът 
за предоставяне на ползи още по-нисък.  

За да бъдат оценени екосистемните услуги, които може да предоставя екосистемата в трите 
варианта на устройствено развитие, са подбрани индикатори да обхващат възможните услуги, 
които осигуряват агроекосистемите и двата типа урбанизирани екосистеми. (Табл. 3).  
 
Табл. 3. Индикатори за оценка на екосистемните услуги при алтернатива: урбанизирана 
екосистема-агроекосистема 
 

Е
С
У

 

N Индикатор Параметри 

О
с
и
гу
р
я
в
ащ

и
 

О1 Растителна биомаса (за храна) Среден годишен добив (kg/ha/year) 

О2 Животинска биомаса (за храна) Отглеждани животни и тяхната продукция (n/ha, t произв. 
продукция); % на мери, пасища, ливади 

О3 Генетични материали от растителния и 
животински свят 

Брой растителни и животински видове; Среден годишен 
добив (kg/ha/year) 

О4 Суровини от растителния и животински 
свят  Общо количество на биомаса (t/ha; t/capita) 

Р
ег
у
л
и
р
а
щ
и

 и
 п
о
д
д
ъ
р
ж
а
щ
и

 

Р1 Регулиране на замърсяването и други 
вредни въздействия  

% Зелена инфраструктура 

Р2 Регулиране на водния отток Коефициент на водния отток; % Зелена инфраструктура 

Р3 Регулиране на въздушните потоци и 
атмосферните рискове 

Състояние на екосистемата; Растителна покривка, % висока 
дървесна растителност 

Р4 Опрашване и разпръскване на семена  Брой видове и количество на опрашители, (number/ha) 

Р5 Регулиране на биоразнообразието Наличие на естествена растителност, %, 
Брой растителни и животински видове 

Р6 Поддържане на почвообразувателните 
процеси и почвената продуктивност 

Почвено запечатване (%); Почвена деградация; бонитетна 
категория на земеделската земя (I-X) 

Р7 Глобално регулиране на климата  
Складирано органично вещество (total C t/ha);  
Състояние на  екосистемата 

Р8 Регулиране на климата на локално и 
регионално ниво Растителна покривка; Повърхностни водни тела (km/km2) 

К
ул

ту
р
н
и

 К1 Отдих и туризъм  
Обекти с рекреационен потенциал (площ %/, брой на 
обектите) 

К2 Образование и научна  стойност 
Научни изследвания върху екосистемите 
Образователни дейности (опитни полета, фестивали, зелено 
училище и т.н.) 

К3 Естетична и духовна стойност Естествен ланшафт, открити, естествени пейзажи, % 

 

Получените резултати от осреднените оценки сочат, че най-отчетливите разлики в 
екосистемните ползи (материални, регулиращи и поддържащи, и културни) са между 
агроекосистемата и урбанизираната екосистема за складово-производствени дейности. 
Междинни са резултатите при урбанизираната екосистема за жилищно строителство. Оценката 
на екосистемните услуги показва, че агрекосистемата показва най-добри резултати при 
осигуряване на материални, регулиращи и поддържащи услуги. Вариантът на развитие за 
нуждите на жилищното строителство, също има възможност да ги осигури, но със значително 
по-ниска ефективност. И двата варианта имат еднакъв капацитет да осигурят културни услуги, 
но в различни аспекти. Третият вариант на развитие - за складово производствени дейности не 
предполага предоставяне на екосистемни услуги (или те са с минимално значение). 
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Табл. 4. Оценка на екосистемните услуги при алтернативи на териториално развитие 
 

N Устройствена зона /Екосистемни 
услуги 

Осигуряващи Регулиращи и поддържащи Културни 

О
1 

О
2 

О
3 

О
4 

Р
1 

Р
2 

Р
3 

Р
4 

Р
5 

Р
6 

Р
8 

К
1 

К
2 

К
3 

I Обработваема земеделска земя-ниви (в 
условия на поливност) 

3 0 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 1 

II 

Жилищна устройствена зона с 
преобладаващо застрояване с 
височини до 10 m (плътност на 
застрояване 60%, Кинт 1.2, плътност на 
озеленяване  40%) 

1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 

III 

Предимно производствена 
устройствена зона-производствени, 
складови, административни, търговски 
и обслужващи сгради и съоръжения) 
(плътност на застрояване 60%, Кинт 
2.5, плътност на озеленяване 20%) 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Фиг. 11. Обобщена оценка на екосистемните услуги при алтернативи на териториално 
развитие  

 

 

Приложението на методиката е разгърнато и с допълнително изследване, при което 
изготвените оценки за състоянието и капацитета на екосистемите да доставят услуги (в трите 
алтернативни варианта) могат да бъдат отправна точка за развитие на хипотези за вероятните 
ефекти и възможните резултати за случаи, при които само отделни участъци от 
агроекосистестемата се предвижда да бъдат урбанизирани. Предложението е насочено към 
често срещана ситуация в устройствената практика, при търсене на баланс за териториално 
развитие.  

Разгледаните два варианта (табл. 5), при които 50% от агроекосистемата (спрямо 
инвестиционните намерения) променя основната си функция за други нужди - жилищни или 
складово – производствени, показват достатъчно научно подкрепени резултати, които могат да 
подпомогнат устройствените решения:  

- Вариантът за евентуално градско развитие за нуждите на жилищното строителство в по-
голяма степен позволява да се запазят някои услуги, но това няма да е със същата 
ефективност и качество на доставка/реализация. Със запечатването на почвата 
вследствие антропогенните дейности в жилищната зона, ще се намали потокът на всички 
регулиращи и подържащи услуги. По отношение на културните ползи се очаква техният 
диапазон да се увеличи, н.е. при съчетаване на повечето възможностите за селски 
туризъм (от жилищната зона) със земеделския ландшафт. 

- Вариантът на урбанизиране на част от агроекосистемата за складово-производствени 
дейности не само би намалил потокът от екосистемни услуги от агроекосистемата, но би 
довел и до  влошаване на тяхното качество.   
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Табл. 5. Хипотези за доставяне на екосистемни услуги при вариантно териториално 
развитие 

 

Вариант  
на 

развитие 
Устройствена зона /Екосистемни услуги Осигуряващи Регулиращи и 

поддържащи Културни 

I Агроекосистема със жилищна устройствена 
зона � � � 

II Агроекосистема със зона за складово- 
производствени дейности � � � 

 

Обобщените изводи от приложената методика показват, че оценката на екосистемните услуги 
може да бъде прилагана като допълнителен инструмент за изследвания при формиране на 
крайградска територия. От друга страна, тя осигурява научна обосновка, която да мотивира 
устройствените решения, например кои територии (екосистеми) да запазят естествените си 
функции в крайградската зона, и къде градът може да разпредели и разшири своите, без това 
да се отрази съществено на състоянието и ползите от екосистемите. 

Дефинирането на крайградската територия, при която се прилага оценката за екосистемните 
услуги като инструмент, подпомогащ устройствените решения, откроява много остро: 

- конфликтните зони, в т.ч. най-уязвимите земеделски територии от градското развитие; 

- заинтересуваните/засегнатите страни от алтернативните устройствени решения; 

- ползите/загубите (вредите) от алтернативните варианти за териториално развитие.   

Оценката на екосистемните услуги освен за разкриване на най-подходящите територии за 
градско развитие, успешно може да бъде приложена и като критерий при определянето на 
границата на крайградската територия (при критерия „екологическа необходимост”).  

Освен при алтернативата: „урбанизирана екосистема – агроекосистема”, тя е приложима и при 
други алтернативи, н.е. когато възможностите за развитие са свързани само със земеделски 
територии. В тези случаи, решенията могат да бъдат насочени към съхраняване на онези 
агроекосистеми, които са в по-добро „здравословно” състояние, което ще им осигурява още по-
висок капацитет за предоставяне на екосистемни ползи или чиито услуги за съотвеното място 
и време са незаменими.   
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ЧАСТ V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД И НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основата на разработения дисертационен труд са осъзнатите проблеми, свързани с 
урбанизацията на земеделските земи, (основно) в крайградските територии на градовете с 
икономическа и социална активност. За тази цел, са предложени промени в действащите и са 
формулирани нови специфични нормативни и планови инструменти, които в процеса на 
устройствено планиране на земеделските земи в крайградските територии да съхраняват този 
ценен поземлен ресурс с основната му функция. 

 

Обобщаване на проблемите (изводи): 

1. През последните 130 години намаляват дяловете на земеделските територии, на 
използваните земеделски площи и на обработваеми земи за сметка на урбанизираните 
територии;  

2. Градовете се разрастват дисперсно, произволно и непланирано, основно върху 
земеделски земи и с по-бързи темповете от тези на развитие на градското население;  

3. Процесът на промяна на основното предназначение на земеделска земя за урбанизация е 
концентриран в крайградските територии, много често върху високопродуктивни и 
ползвани в условия на поливност земеделски територии;  

4. В крайградските територии използването на земеделската земя по предназначение е 
неефективно, отличава се с фрагментирана собственост върху земята, с различни видове 
земеползване, пространствено разделени или функционално зонирани в различни 
области; 

5. Промяната на основното предназначение и само на един имот (или малка група от 
поземлени имоти) променя характера на земеползването на значителни масиви 
земеделска земя и води до загуба на екосистемни услуги. 

 

Обобщаване на причините (изводи): 

Обобщените изводи сочат, че в основата на проявленията на проблема са неразработени и 
несъвършени законови регламенти по въпросите за устройство и опазване на земеделските 
територии: 

1. Пространственото развитие на земеделските територии не е предмет на изследване и 
планиране в системата от документи за пространствено развитие на национално и 
регионално ниво (НКПР, РСПР). 

2. Общите устройствените планове не предлагат правила и норми за устройство на 
земеделските територии, не препоръчват възможни режими и устройствени зони за 
бъдещото им развитие. Подробните устройствени планове не предвиждат конкретно 
предназначение за земеделие. ОУП не успява да регулира процеса на хаотично 
планиране, и чрез изменения „на парче” на ОУП и ПУП, дисперсно се застрояват 
земеделски територии. 

3. Всички нормативно регламентирани планови инструменти за земеделските територии 
(Специализирани устройствени планове за земеделски територии, Планове за уедряване 
на земеделски земи) нямат задължителен характер и обикновено не се прилагат. Няма 
законови изисквания за тяхното разработване и прилагане (ред, условия, обем, 
съдържание, отговорни органи, заинтересувани лица и др.). Няма определени изисквания 
за начините и подходите на планиране: режими на застрояване, оптимални/задължителни 
форми, размери на земеделските имоти, отредени за нуждите на селскостопански сгради и 
съоръжения, мелиоративни и благоустройствени мрежи и съоръжения, залесителни и 
ландшафтно-устройствени мероприятия, пътища, прокари и други. 
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4. Няма дефинирани различни подходи (специфични инструменти) за устройствено 
планиране на земеделските земи в различни условия: в града (градско земеделие), в 
крайградските територии и в предимно земеделски територии (без антропогенна намеса). 
Няма разграничение на различната им проблематика.  

5. Крайградската територия и проблемите на земеделските земи в нея не са нормативно 
регламентиран обект за специфично изследване или планиране в устройствените планове. 

 

Обобщаване на предложенията (изводи):  

Проведеното научно изследване е отчело необходимостта от провеждане на единна 
национална политика за устройственото планиране на всички видове територии, на всички 
нива на планиране. По тази причина представените предложения дават една по-широка рамка 
за мястото и ролята на земеделските земи в пространственото развитие на териториите  и 
устройственото планиране Предложенията са насочени към: 

1. Изменения на нормативната уредба на ЗРР, ЗУТ, ЗОЗЗ и подзаконовите им нормативни 
актове, за да се дефинират по-императивни изисквания при планирането и опазването на 
земеделските територии, в т.ч. и за опазване на основните им функции.    

2. Интегриране на плановите инструменти за земеделските територии в системата от 
документите за планиране на пространственото развитие и устройствено планиране, чрез 
установяване и конкретизиране на хоризонталните им и вертикални връзки. 

3. Дефиниране на нов подход за устройствено зониране на земеделските територии в ОУП и 
примерни режими за бъдещото им териториално развитие.  

4. Регламентиране на ролята и мястото на крайградската територия в нормативните и 
планови инструменти. Предложен е нов планов инструмент (План-схема за устройство на 
крайградски територии) към ОУП и конкретен методически подход за определяне на 
обхвата и съдържанието на крайградската територия, в.т.ч и значението и функциите на 
земеделските земи в нея.  

5. Интегриране на оценката на екосистемните услуги в етапите на устройственото планиране, 
чрез конкретна и приложима методика, която да се прилага като специфичен инструмент, 
който да подпомага процеса на вземане на решения за териториално развитие и да 
ограничава (регулира) процеса на урбанизация на земеделски земи в крайградски 
територии.  

Направените предложения са в синхрон със световните тенденции за опазване и развитие на 
териториите, но и в съответствие с националната политика, нормативната уредба, 
устройствена практика, и в единство с българските традиции и културата на използване на 
земеделските земи.  

 

2. НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Поради широката обхватност на темата е непостижимо изчерпването на всички засегнати 
въпроси в рамките на настоящото научно изследване. Дисертацията предлага решения за 
редица от тях, но за други само посочва потенциални възможности за бъдещи изследвания и 
доразвиване. Всяко следващо изследване в обширната тема за устройственото планиране и 
опазването на земеделските земи (в т.ч. в крайградските територии) би внесло допълнителни 
гледни точки и други възможни решения на проблематиката.  
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3. ПРЕТЕНЦИИ ЗА ПРИНОСИ 

 

1. Историческа ретроспекция на тенденциите при земеделските земи от гледна точка на 
съотношението “земеделски - урбанизирани територии”, поставено в контекста на 
протичащите политически и социално-икономически процеси, и регулациите на 
нормативните и планови инструменти. 

2. Анализ и систематизация на процесите, влияещи на урбанизацията на земеделските 
територии в България, в т.ч. обобщаване на последиците от урбанизацията за 
земеделските територии и въздействието върху екосистемните услуги (ползите за 
обществото), които агроекосистемите осигуряват. 

3. Прецизиране на дефиницията на термина «крайградска територия». Изясняване на 
същността, и уточняване на основни понятия в теоретико-приложен план, в т.ч. обхват, 
съдържание и функции на крайградска територия.  

4. Историческа ретроспекция и анализ на нормативните и планови инструменти, прилагани 
при устройство и опазване на земеделски земи от Освобождението (1878 г.) до наши дни, 
допълнена и надградена по тематиката на кадастъра, благоустройството и 
селскостопанската политика и практика. 

5. Анализ на ефективността на интегриране на екологичните политики в нормативните и 
планови инструменти, касаещи земеделските територии и извеждане на изводи за 
мястото и ролята на оценката на екосистемните услуги в тях. 

6. Адаптиране и доразвиване на методиката за оценка на екосистемни услуги чрез 
предложен авторски модел за интегриране на оценката на екосистемните услуги: 1. в 
процеса на устройствено планиране при разработване на Общ устройствен план; 2. за 
конкретен (единичен) случай - при необходимост от вземане на решения при 
алтернативни земеползвания.  

7. Предложения за изменения на нормативната уредба за ограничаване на процеса на 
урбанизация в земеделските територии чрез прилагане на усъвършенствани планови 
инструменти, в т.ч. и чрез формиране на нови. 

8. Формулиране на насоки за мястото и ролята на земеделски земи в системата от 
документи за пространственно развитие и устройствените планове. 

9. Регламентиране на ролята и мястото на крайградската територия в нормативните и 
планови инструменти. Предложен е нов планов инструмент (План-схема за устройство на 
земеделски земи в крайградски територии). 

10. Дефиниране на методически подход за определяне на обхват на крайградска територия. 

11. Дефиниране на нов подход за устройствено зониране на земеделските територии в ОУП 
и примерни режими за бъдещото им териториално развитие.  
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развитие на Република България за периода до 2020 г., 2010 г., „Национален център за 
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2. Извършване на оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на 
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решения на поставените проблеми и извън сферата на Териториалното устройство, защото 
интересните и работещите решения най-често са на границата на различните научни области. 

Към бившите и настоящи колеги от „НЦТР” ЕАД за възможността да черпя от ценния им опит. 

Към урб. Бойко Кермекчиев за графичните материали в научния труд. 

Към моето семейство за търпението и безрезервната подкрепа. 

 

   

 

 


