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ОБЕМ НА ТРУДА 
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таблици, 78 фигури и 13 приложения. Библиографията обхваща 125 източника, от 

които: 38 научни литературни източника, 31 нормативни и устройствени документи и 

39 интернет страници. Структурата съответства на поставената цел и задачи и 

приложената методика на изследването. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият труд за присъждане на образователно-научна степен 

„Доктор“ е посветен на конверсията на производствените територии в 

средните градове в България, които са важни центрове на икономическа 

активност в съществуващата мрежа от населени места. 

 

Актуалност на проблема 

 

Развитието на средата за труд в съвременния свят е в пряка зависимост 

от поредица условия, сред които урбанистичните фактори имат водеща 

роля. Динамиката в обществено-политическите, финансовите, 

технологичните, естетическите, екологичните и други условия пораждат 

необходимите за устойчивото развитие на градовете трансформации на 

производствени територии. 

Средата за труд България, в следствие на деиндустриализацията и на 

специфичните събития и процеси през последните десетилетия решително 

изостава в развитието си, в сравнение с ефективното използване и 

трансформиране на индустриалните територии в други западно 

Европейски страни. Значителна част от изградените в годините на 

индустриализация, с мащабите и възможностите на държавно плановата 

икономика производствени територии, днес деградират. С влошените си 

качества те са функционално дезинтегрирани от градската структура и 

оказват негативно влияние и на прилежащите зони. От двигател на 

пространственото и социално-икономическото развитие през 

индустриализацията, в началото на XXI век постиндустриалните 

производствените територии остават нефункционираща част от градската 

структура.  

Новото промишлено развитие в България през периода на 

реиндустриализация след 2006 г. се реализира в незастроени свободни 

територии „на зелено“. Успешните примери за повторно ползване и 

трансформация чрез конверсия на нефункциониращи производствени 

територии в други съвременни производства или в нови функции, 

реализирани в развитите страни от Европа и света, не намират пряко 

приложение у нас. Това задълбочава проблема с използването на 

нефункциониращите производствени територии от периода на 

индустриализация и води до задълбочаване на техния упадък. 

В условията на демографско и икономическо „свиване“ градове от 

страната непрекъснатото нарастват териториално, което се наблюдава 

при прилагането на новите устройствени планове. Това екстензивно 

развитие провокира научен интерес за извършване на широк спектър от 

урбанистични, архитектурно-строителни, технически, икономически, 

нормативни и други проучвания и разработки. Тяхната цел е създаването на 

механизми за повторно включване на нефункциониращи територии към 

градска структура за интензивно усвояване на териториалните ресурси и 

създаване на оптимални условия за труд, обитаване и рекреация 

Настоящият дисертационен труд се фокусира върху възможностите за 

иницииране на промяна в съществуващи нефункциониращи 
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производствени територии в упадък, посредством конверсия, с цел 

трансформирането им в зависимост от динамичните социални, 

икономически и териториални потребности на обществото и града.  
 

Обща постановка на труда 

 

Цел на дисертационния труд е да се изведе модел за конверсия на 

нефункциониращи производствени територии, приложим за България. 

Обект: Нефункциониращите производствени територии, които са 

непълноценно използвани и дезинтегрирани от градската структура, 

нарушават нейната цялост и са предпоставка за социални и екологични 

проблеми, както и са носител на лош облик. 

Предмет: Конверсията на нефункциониращите производствени територии, 

както и методите за нейното иницииране и постигане. 

Обхват: Средните градове на България, които са центрове от второ ниво в 

Националната концепция за пространствено развитие – 2025 г. и имат важна 

роля за полицентричното развитие на страната. 

Научен проблем: Урбанистичните аспекти на конверсията на 

производствени територии и техните характеристики. 

Хипотеза: При прилагане на разработения в настоящия дисертационен 

труд модел за конверсия върху производствени територии в средните 

градове на България постепенно се постига интензивно градско развитие. 

Моделът на конверсия дава възможност на местните общности да развият 

собствения си потенциал в условията на конкурентна икономика.  

Задачи 

 Да се изследва еволюцията в развитието на световните процеси и 

тяхното отражение върху индустрията, производствените територии, 

града и градските процеси. 

 Да се формулират основните характеристики на производствените 

територии изградени през периода на индустриализация, като се 

изведат принципи при планирането и изграждането им. 

 Да се изследва развитието на градовете и производствените 

територии в България през различните етапи и да се синтезират 

причините довели до упадъка на производствените територии, 

налагащи тяхната настояща промяна чрез конверсия. 

 Да се изследва пространственото развитие и характеристиките на 

производствените територии в контекста на средните градове от 

страната и да се направи оценка на тяхното състояние и 

перспективите за конверсия. 

 Да се разработи модел за конверсия на нефункциониращи 

производствени територии в средните градове на България. 

 Да се проведе емпирично изследване за приложението на 

изведения модел за конверсия върху конкретна производствена 

територия. 

 Да се проучи мнението на заинтересованите страни – общинска 

администрация, собственици на нефункциониращи 

производствени територии и инвеститори извършили конверсия за 

приложимостта на разработения модел за конверсия. 
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Метод на работа 

Приложени са аналитико-синтезни методи, включващи: 

 Системно-структурен анализ и обзор на научна литература, която 

изяснява еволюцията в световните процеси и тяхното влияние върху 

развитието на градовете и производствените територии, както и 

съвременните методи за намеса в градската среда с цел нейното 

оптимално ползване. Чрез него се изгражда общата теоретична 

рамка на труда. 

 Структурен анализ на съдържанието (Content Analysis) за 

определяне съдържанието, характеристиките, структурата и 

принципите за планиране и изграждане на производствените 

територии. 

 Документален анализ на исторически, законодателни и 

статистически документи за изясняване на социално-

икономическото и пространственото развитие на градовете в 

България и техните производствени територии от Освобождението 

до днес. 

 Сравнителен анализ на социално-икономическото и 

пространственото развитие на конкретни средни градове от 

България. Приложен е методът на subject mapping, чрез който се 

локализират различни обекти върху карта с цел по добра 

визуализация и откриване на пространствени връзки между тях; 

 Теренни изследвания на производствени територии с цел изясняване 

на тяхното текущо състояние. 

 Синтез на урбанистичен модел за конверсия на нефункциониращи 

производствени територии. 

Емпирични методи: 

 Приложение на модела за конверсия върху конкретна 

нефункционираща производствена територия; 

 Анкетни проучвания и интервюта за апробация на модела. 

 
2. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА. КОНВЕРСИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ТЕРИТОРИИ КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА ИНТЕНЗИВНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ. 

 

Главата е въвеждаща и има обзорен характер. В нея се изследва 

влиянието на световните процеси, социално-икономическите и 

пространствени аспекти на средата през отделните периоди на развитие, 

върху града и производствените територии. Извеждат се причините, довели 

до упадъка на производствените територии изградени в периода на 

индустриализация. Оценяват се предимствата и недостатъците при 

екстензивно и интензивно градско развитие. Изследват се възможности за 

урбанистична намеса върху територии в упадък и се извежда конверсията, 

като механизъм за въздействие върху нефункциониращи производствени 

територии с цел интензивно градско развитие. Проучват се добри практики 

в областта на конверсията, чрез които се извеждат основни критерии и 

принципи при провеждането й. Анализират се характеристиките и 

принципите за планиране на производствените територии, които са бъдещ 

обект на урбанистична намеса, чрез конверсия. 
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Трудът е една от основните системи на съвременното общество. Той 

представлява многообразие от дейности, които непрекъснато са се 

допълвали с нови и са се развивали и самоусъвършенствали. „Система 

труд е пряко отражение на политическото, социалното, урбанистичното и 

друго развитие на едно общество“ (В. Комитова, 2009). Тя преминава през 

няколко основни етапа на развитие: Аграрна епоха, Индустриална епоха и 

днес Информационна епоха. Това налага основни изменения в системата, 

в нейния характер, структура, мащаби и дейности. Един от елементите на 

система труд са производствените територии. Те представляват територии, 

предназначени за устройство и застрояване предимно със сгради и 

съоръжения за производствени и складови дейности.  

Разделението на труда е поводът за възникването на градовете, 

предшественици на съвременния град. С направените открития и 

нововъведения в началото на XVIII век се поставя началото на нова епоха - 

индустриалната. В основата на индустриалната революция стои научното 

познание и въвеждането на нови технологии – фактори, който са 

предпоставка за всички последвали революции. Западна Европа има 

значително технологично превъзходство през индустриалната революция, 

изразяващо се в способността да се трансформира наличното знание, 

съчетано със занаятчийски опит, в нови промишлени технологии с 

решаващо значение. Позитивните ефекти от новите промишлени 

технологии са икономически растеж, повишаване на жизнения стандарт и 

продължителността на живот и власт на човека над природата.(D. Harvey, 

2014)  

През този период бурните процеси на урбанизация и концентрация на 

производствени сили в конкретни градове водят до екстензивно градско 

развитие, при което градовете увеличават своята територия и население с 

над 10 пъти. Наблюдава се процес на градско разстилано известно в 

литературата като “urban sprawl”. Индустрията има историческа роля за 

създаването на големите урбанизационни формирования по света. 

Информационната епоха се характеризира с навлизане на науката и 

технологиите в производството и в живота на обществото. Тя се заражда в 

САЩ през 70те години на XX век и се разпростира към по-консервативната 

Западна Европа и Азия. В основата на информационната форма на 

развитие източникът на продуктивност се базира върху технологията на 

генериране на знания, обработка на информация и комуникация. 

„Индустриализацията е ориентирана към икономически растеж, 

основан на максимизиране на произведената продукция, докато 

информационализмът е насочен към технологично развитие, т.е. към 

натрупване на знания и по-голяма комплексност при обработката на 

информация”. (М. Кастелс, 2004) Науката, образованието и 

интелектуалните услуги се превръщат в тип производство. 

Информационната епоха се характеризира с развити пазарните 

отношения и механизми. Ефектите от нея са: деиндустриализация, 

деконцентрация и аутсорсинг, мобилност на работната сила и поява на нов 

тип дейности – услуги за индустрията.  

В началото на XXI век социално-икономическото и пространственото 

развитие  на света е под влиянието на процесите на глобализация. Настъпва 
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етап на реиндустриализация и концентрация на производствените агенти, 

което се изразява в тенденцията за клъстериране или друг тип обединяване 

на фирмите, които се занимават с производство, с цел постигане на по-

конкурентен продукт. (В. Стоянов, 2003) В новата „икономика на знанието“, 

компаниите търсят своите главни конкурентни предимства в идеи и талант. 

Икономиката се преструктурира към сектора на услугите, което води до 

упадък на традиционните производства. През XXI век развитието на 

производствените територии е свързано както с появата на нови 

икономически центрове, така и с обновяването на съществуващи такива.  

Изследвания за развитието на градовете и тяхната пространствена и 

функционална структура са правени от И. Никифоров, П. Ташев, Л. Тонев и 

И. Аврамов, чиито теоретични постановки са в основата на разработената 

част. 

 

 
Фиг. №1. Социално-икономически и пространствени характеристики на аграрната, 

индустриалната и информационната епоха 

 

Деиндустриализацията, технологичното обновление и глобализацията 

водят до цялостното изменение на система труд и изискванията към 

формирането на средата за производство. Традиционните производствени 
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зони, изградени от периода на индустриализация трудно се адаптират към 

променящите се икономически условия и изисквания на инвеститорите и 

обществото. Производствата в тях не успяват да се трансформират в 

отговор на новата икономика основана на знанието и често биват 

изоставени и превърнати в непотребна среда. Процесът на упадък на 

производствените територии изградени от периода на индустриализация 

има негативно въздействие в няколко аспекта: 

 икономически – по отношение на закриване на производства и 

работни места; 

 социален – с обезлюдяването на териториите и превръщането им в 

средища на престъпност и незаконни дейности; 

  екологичен – с възможни нарушения в компонентите на околната 

среда и съществуващо замърсяване; 

 пространствен – с нефункциониращите (неизползваемите) 

територии в урбанизираната среда, които възпрепятстват оптималното и 

цялостно функциониране на града като единна система. 

Обобщено „производствените територии в упадък“ са тези, в които 

начинът на функциониране на производството не само не носи 

икономически ползи за района, в който се реализира, но и уврежда 

сериозно околната среда, нарушавайки баланса в цялостното социално-

икономическо развитие на територията. Влошените екологични условия 

сериозно възпрепятстват развитието на жилищни, земеделски и други 

стопански дейности. Вследствие околните територии постепенно 

деградират, поради създаването на лош облик, спадане на цените на 

земите и имотите и превръщане на региона в непривлекателен за 

инвестиции и живеене.  

Възможните типове намеса върху производствени територии в упадък 

са чрез въздействия върху производството – въвеждане на иновации в 

технологията на производството, раздробяване и разсредоточаване на 

производството, закриване на производството. При всеки от тези случаи на 

въздействие върху производството се наблюдава еднопосочен 

пространствен ефект – зоните, в които то се реализира, се стесняват и се 

освобождават територии. При липса на подобна намеса, тези 

производства формират нефункциониращи производствени територии. 

За целите на дисертационния труд нефункциониращите производствени 

територии са определени като „бели петна“ от градската структура. 

Урбанистичната намеса върху нефункциониращи производствени 

територии е градското обновяване. Най-общо концепцията за градско 

обновяване обхваща четири основни урбанистични аспекта: физическо, 

екологично, икономическо и социално обновяване (Th. Lang, 2005). С нея се 

цели не просто модернизация на средата, а съвременно управление на 

процеси, хора, общности и ресурси (икономически, времеви, 

териториални и други) в процес на изграждане на устойчиви градове. 

(Roberts % Sykes, 2000) Счита се, че градското обновяване е един от 

водещите жизненоважни фактори за оцеляването на модерната 

цивилизация в условия на ограничени териториални ресурси, непрекъснато 

глобално съревнование и желание за икономически просперитет. (L. Porter, 

2009 и A. Tallon, 2013) 
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Във физически аспект един от подходите за градско обновяване е 

конверсията. Конверсията на производствените територии може да се 

реализира в две направления: промяна в производството (от една дейност 

в друга, много често от тежка към лека промишленост) или промяна във 

функционалното предназначение на територията (от производствена в 

жилищна, рекреационна, обслужваща или друга функция). Конверсията е 

метод, при който се променя не само сградата, но и нейните функции, 

както и околното пространство с цел адаптиране на територията за 

съвременно ползване. 

Избраните примери от успешното прилагане на политика на градско 

обновяване чрез метода на конверсия, посочват разнообразието от 

възможни функционални трансформации на производствените територии. 

Сред тези, с най-позитивен ефект от конверсията, се изявява интегрирането 

на различни дейности в една многофункционална зона (Източен Лондон – 

Англия, Лисабон – Португалия, Билбао - Испания, Малмо – Швеция, Винтертур 

- Швейцария). Характеристиките на производствените територии и сгради 

позволяват осъществяването на подобни функционални трансформации. 

Анализираните добри практики от Европа извеждат следните 

обобщени критерии за избор на проекти в областта на конверсията на 

нефункциониращи производствени територии: 

 да бъде комплексен проект; 

 да запазва историческия облик, но да внася нови функции; 

 да съхранява ценен сграден фонд, но да осъвременява 

функцията (дейността); 

 да отстранява замърсяването на околната среда и да възстановява 

естествената природа; 

 да създава работни места;  

 да развива разнообразни, печеливши дейности; 

 да насърчава местния икономически растеж; 

 да стимулира публично-частните партньорства; 

 да въвежда енергийно ефективни технологии; 

 да подобрява достъпа на средата; 

 да привлича посетители; 

 да бъде осигурен със съвременна техническа инфраструктура; 

 да осигурява устойчиво развитие; 

 да бъде избираем за финансиране от фондовете на ЕС. 

Анализът на европейската практика показва, че организацията на 

развитието на нефункциониращи производствени територии, тяхната 

конверсия, дейности по саниране и обновяване изискват установени 

правни, административни и финансови механизми от най-високо до най-

ниско йерархично ниво. Те целят постигане на резултати в по-широк 

контекст от обновяване на физическата среда в конкретна градска зона. 

Мотивът е интегрирано повлияване на социално-икономическите, 

екологичните и пространствените условия в засегнатата територия. 

Законодателството трябва да конкретизира правилата за договориране 

между всички участници и засегнати страни, както и екологичните 

ангажименти, възможностите и правилата за финансова подкрепа на 

определени дейности от правителството или градската управа. Самите 
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финансови схеми, законодателни правила и норми, административни 

реорганизации, формиране на партньорства с участие на местните 

общности са част от една обща дългосрочна стратегия за интегрирано 

градско възстановяване и развитие от страна на държавата и местната 

власт. (P. Healey, 1997) 

Анализът на инструментите за прилагане на интегриран подход за 

градско обновяване и развитие в България показва негативни 

характеристики в няколко аспекта: 

 липса на проведени административни и законодателни реформи в 

подкрепа на обновяването; 

  липсата на ефективност в осъществяването на партньорство и 

насърчаване на частните инвестиции и участие в публични мероприятия. 

Отмененият Закон за публично-частни партньорства допълнително влошава 

възможността за съвместни действия между местната власт, собствениците 

на територии в упадък и инвеститорите. 

 не се използва ефективно потенциалът на финансовите 

инструменти на ЕС и страната ( Jessica, Jeremie, Фонд за градско развитие). 

 липса на създадени структури към местната администрация, които 

да прилагат разработените ИПГВР за 35те града от ниво 1, 2 и 3 в страната. 

Тези негативни характеристики и малкият дял на осъществени проекти в 

областта на конверсията на производствени територии обосновава 

необходимостта от разработване на подкрепящи механизми за конверсия 

и провеждане на цялостни административни и законодателни реформи на 

всички нива за планиране. 

Проучването на характеристиките и принципите за планиране и 

изграждане на производствени територии, било то традиционни или 

съвременни, те се основават на база съвместяването на технико-

икономически, пространствени (ситуационно-градоустройствени), 

социални и технологично-функционални принципи. Съвременните 

изисквания към производствените територии се основават на 

многофункционалност и наличие на разнообразни по големина и функция 

пространства, които да позволяват провеждане на съвместните дейности и 

инициативи. (М. Писарски и А. Аврамова,1987 и В. Комитова, 2013) 

Те включват: 

 добра комуникационна достъпност и осигуреност, както и 

обвързаност с различните функционални зони в града; 

 формиране на пространства за изпълняването на различни 

дейности от производството;  

 осигуряване на необходимите елементи на обществено 

обслужване и рекреация. 

 високотехнологично оборудване на производствените зони с най-

модерните комуникационни и информационни системи и мрежи;  

 флексибилност на пространствата за производство, които да 

отговарят на новата динамика, в която фирмите намаляват или увеличават 

производството, добавят или премахват определена производствена 

операция, добавят или променят производството на определен свързан 

продукт; 



АВТОРЕФЕРАТ                                    

13 

 енергоефективност и въвеждане на съвременни мрежи и 

съоръжения по отношение на отделяните вредности.  

На тези характеристики следва да отговарят нефункциониращите 

производствени територии, подлежащи на конверсия. 

 

3. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА, 

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА И РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА 

 

Главата е обзорна и цели проследяване на развитието на система труд 

и нейното пространствено отражение – производствените територии по 

време на индустриализацията, деиндустриализацията и 

реиндустриализацията на България. Изследват се социално-

икономическите процеси, протичащи в страната, повлияни от различни 

политически, икономически и управленски условия. Разглежда се 

пространственото отражение на тези характеристики и условията на 

жизнената среда в градовете. Анализира се настоящият модел на развитие 

на селищната мрежа и се извежда основната роля на средните градове в 

балансираното развитие на националната територия. 

В следствие на специфични исторически събития и процеси, периодът 

на индустриализация за България настъпва по-късно в сравнение с други 

Европейски държави. Той се характеризира с два етапа:  начален: 1878 – 

1944г. и зрял: 1945 – 1989 г. Индустриализацията на България протича под 

социалистическо управление и планова икономика. При нея се провежда 

масова национализация на частни земи, които служат за развитие на 

производствения сектор. Характерни за периода процеси са концентрация 

на ресурси в големите градове от страната с паралелно протичаща 

урбанизация. Това създава основния проблем през този период, а именно 

дисбалансът „център – периферия“ както в йерархичната система от 

населени места в страната, така и в урбанизираните територии на 

градовете. 

Деиндустриализацията на България обхваща периода 1989 до 2006 г., 

през който страната преминава към демократична система на управление 

и пазарна икономика. Провежда се приватизация на държавни предприятия 

и активи и се извършва обратния процес на национализация – реституция. 

 След приема на България в ЕС на 1януари 2007г. настъпва периода на 

реиндустриализация. За него е характерно развитието на пазарните 

механизми и отношения и цялостно преструктуриране на икономиката в 

условията на глобалната конкуренция. Периодът протича при негативни 

демографски процеси и обезлюдяване на периферни територии. 

Като резултат от проведените демографски изследвания могат да 

бъдат направени следните заключения за социалното развитието на 

страната през периода на индустриализация, деиндустриализация и 

реиндустриализация (фиг.2): 

 От Освобождението (1878 г.) до края на индустриалния период 

населението на страната се увеличава в следствие на естествен прираст, 

след което през периода на деиндустриализация и реиндустриализация то 

намалява, първоначално поради естествен прираст и в последствие и 

поради механичен прираст.  
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 След Освобождението делът на селското население е с пъти по-

голям от този на градското. В следствие на индустриализация се извършва 

бурна урбанизация и след 70те години на XX век градското население е 

значително повече от селското. Това съотношение в полза на градското 

население се запазва и през останалите периоди на де- и 

реиндустриализация. 

 

 
Фиг. №2. Обобщени данни за демографското развитие на страната през периода 

на индустриализация (1879 – 1989 г.), деиндустриализация (1990 – 2007 г.) и 

реиндустриализация (2008 – 2016 г.) 

 

 

 
Фиг. №3. Обобщени данни за икономическото развитие на страната през периода 

на индустриализация (1879 – 1989г.), деиндустриализация (1990 – 2007 г.) и 

реиндустриализация (2008 – 2016 г.) 
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Подобно на демографските и икономическите тенденции са ярко 

изразени в изследваните периоди (фиг.3): 

 От първоначално аграрния характер на нашата икономика и 

превес на селско население след 50те години на XX век започва увеличаване 

на дела на заетите в индустриалния сектор, като той става доминиращ за 

периода 1975-1995 г. 

 В периода на деиндустриализация подобно на тенденциите в 

европейски и световен мащаб нараства делът на заетите в сектора на 

услугите, като след 2000 г. той непрекъснато се увеличава за сметка на 

сектор селско и горско стопанство и по-малко за сметка на индустриалния 

сектор. 

 Преминаването от аграрно, през индустриално и сега 

информационно общество е пряко отражение на икономическите 

активности характерни за определените периоди. 

За изградената промишлена база в страната, състоянието и 

възможностите за бъдещо развитие може да се направят следните 

заключения (фиг.4): 

 

 
Фиг. №4. Обобщени данни за състоянието на промишлената база на страната през 

периода на индустриализация (1879 – 1989 г.), деиндустриализация (1990 – 2007 г.) и 

реиндустриализация (2008 – 2016 г.) 
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 През индустриалния период чрез плановата икономика и 

централизираното управление се е създала сравнително равномерно 

разпределена промишлена база в населените места от страната. Около 

големите градове и районите с определени ресурси са се формирали 

зони с концентрация на производствени дейности.  

 Голяма част от производствената база е локализирана по 

административен признак без ясен оглед на наличните природни и 

антропогенни ресурси, което в периода на пазарна икономика и 

преструктуриране на индустрията води до намаляване и дори заличаване 

на голяма част от производствените функции в по-малките и средните 

градове от страната.  

 Реституцията и приватизацията след индустриалния период 

допълнително влошават функционирането на голяма част от 

производствените мощности и водят до тяхното закриване или работа с 

понижен капацитет. 

 През периода на деиндустриализация единствено в големите 

градове се запазват производствените функции, поради по-голям 

демографски и икономически ресурс и частично проведеното 

преструктуриране на някои големи предприятия. Това обаче не се случва в 

голяма част от средните градове, които се оказват с огромни териториални 

ресурси с производствени функции, без реално да има функциониращи 

промишлена дейност в тях. Това води до упадъка и изоставянето на голяма 

част от производствените територии в средните и малките градове и 

превръщането им в „бели петна“ от градската структура. 

 През реиндустриалния период градовете с нарастващи 

производствени функции са само два, което е индикатор, че не се 

провежда целенасочена политика от страна на държавата и местната 

власт и няма реална намеса в управлението и развитието както на 

икономическите дейности, така и на производствените територии – среда 

за тяхното развитие. 
 

Пространственото развитие на страната и на селищната мрежа през 

периода на индустриализация, деиндустриализация и реиндустриализация 

може да се определи по следния начин (фиг.5): 

 В индустриалния период чрез централизирано управление е 

постигната сравнително балансирана система от йерархично 

съподчинение населени места. Балансът в системата частично се 

нарушава при големите градове, които формират агломерационни ядра и 

простират зоната си на влияние до съседни селища. През този период са 

изразени силно процесите на агломериране и формиране на 

агломерационни зони, доминиращи с концентрацията на демографски и 

икономически ресурси. Появява се дисбаланс спрямо „център и 

периферия“ между големите агломерации и периферни територии на 

страната, лишени от големи производствени функции. 

 В периода на деиндустриализация настъпва преструктуриране на 

агломерационните зони на влияние, които вече се формират на база 

сътрудничество между общини с цел извличане на по-голям социално-

икономически ефект и взаимопомощ.  
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 През реиндустриалния период ясно са формирани градовете с 

активни социално-икономически функции – вижда се, че това вече са само 

големите и много големите градове от страната. В техен противовес с цел 

балансирано развитие на селищната система се поставят средните 

градове и то единствено чрез сътрудничеството им помежду си в обмяната 

на различни ресурси.  

 Избраният в НКПР 2025 г. модел на „умерен полицентризъм“ е 

постижим, чрез използването на средните градове като вторични опорни 

центрове на система от населени места и на балансьори в развитие на 

отделните райони за планиране. 

 

 
Фиг. №5. Обобщени данни за пространственото развитие на страната през периода 

на индустриализация (1879 – 1989 г.), деиндустриализация (1990 – 2007 г.) и 

реиндустриализация (2008 – 2016 г.) 

 

За планирането на населените места и националната територия и 

изграждането на жизнената среда могат да се направят следните изводи: 

 Изграждането на населените места до Освобождението се е 

основавало на принципа на „Обичайното право“. 

 След Освобождението се прилага Закон за благоустройството, 

който цели да превърне българските градове от ориенталски в европейски. 

Изработват се първите регулационни планове, които първоначално включват 
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само улична мрежа. По-късно през 30те години на XX век се появяват и 

първите елементи на застроителни планове, в които се коментират и 

отстоянията между сградите. 

 След 9 септ.1944 г. в периода на зрялата индустриализация се 

приема Закон за плановото изграждане на населените места. През този 

период влизат в сила редица регулационни и застроителни планове.  

 С разработването на ЕТУП през1975 г. се въвеждат „селищните 

системи“, които целят балансирано осигуряване на всички елементи на 

жизнената среда. За населените места се приема Закон за териториално 

и селищно устройство. В периода на зряла индустриализация големите и 

средните градове се задължават да се снабдят с ОГП, като за голяма част 

от тях са изработени, част от които остават секретни и не служат за целите 

на пространственото планиране. 

 През периода на деиндустрилаизация (след 1989 г.) влиза в сила 

Закона за устройство на територията, който до голяма степен е базиран на 

неясна концепция. Чрез него се дава равноправие между трите вида 

собственост, което възпрепятства планирането и провеждането на 

общозначимите градски дейности. Почти не се провежда цялостно 

планиране на населените места, а всяка инициатива е отделна сама по 

себе си и много често без съгласуваност с околните територии и цялостната 

визия за развитието на града. 

 След присъединяването на България към ЕС (период на 

реиндустриализация) планирането на националната територия и 

населените места се разделя между два закона: Закона за регионалното 

развитие и Закона за устройство на територията. Разработват се редица 

документи: НКПР - 2025 г., множество ОУПО и ОУП, чрез които се цели 

балансирано развитие както на националната територия, така и на 

отделните населени места. Чрез разработените ИПГВР за големите и част 

от средните градове не се постигнаха желаните резултати за интегрирано 

обновяване на всички територии в упадък и в особено голяма степен не 

повлияха в развитието на нефункциониращите производствени територии 

в посока на тяхната конверсия. 
 

4. РАЗВИТИЕ НА СРЕДНИТЕ ГРАДОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА, 

ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА И РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 

 

От изводите, направени в глава 3 от труда, се извежда основната роля 

на средните градове за балансираното полицентрично развитие на 

националната територия и поддържането на добър социално-

икономически климат. За целта те трябва да предоставят добри условия за 

живот и труд, които да привличат и задържат население. По този начин се 

създават предпоставки за задържане на екстензивното развитие на 

големите и много големите градове в страната, което се реализира през 

периода на индустриализация. 

Директната държавна намеса в планирането през индустриалния 

период на развитие на страната не доведе до оптимални резултати в 

посока полицентрично развитие на системата от населени места. В НКПР 

2013-2025 г. се акцентира върху ефективната намеса от страна на 
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държавата, чрез прилагане на регионална политика, създаваща нови 

конкурентни центрове за избор на място за инвестиции, за заетост, за 

образование, за отдих, за жизнена кариера. 

В главата на база разработен от автора методически подход се 

извършва анализ и съпоставка на пространственото, икономическото и 

социалното развитие на избрани по определени критерии средни градове 

от страната (фиг.6). 

 

Фиг. №6. Методически подход за анализ на средните градове  

 

Предложеният методически подход за анализ и съпоставка на средни 

градове, разработен от автора, обхваща следната структурна 

последователност, изразена в поредица от схеми (фиг.6): 

 Демографско развитие на града – промяна в броя на населението 

и гъстота на обитаване. 

 Пространствено развитие на градската територия – нарастване на 

урбанизираната територия през определените периоди на развитие и 

строителни граници въведени с ОУП (ОУПО). 

 Пространствено развитие на производствените територии – поява 

на промишлени територии и териториално развитие през определените 

периоди. 

 Оценка на състоянието на производствените територии – по 

отношение на използването им по предназначение (въведено с ПУП/ОУП) и 

по отношение на капацитета на работа в тях. Интензивно и екстензивно 

градско развитие на база неусвоени производствени територии и пустеещи 

такива с възможност за превръщане в „бели петна“ от градската структура. 

Оценката на състоянието на производствените територии 

характеризира териториите на: 

o функциониращи по предназначение – с пълен или намален 

капацитет, според използваемостта на сградния фонд и броя заети лица; 
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o конверсирани - териториите на нефункциониращите предприятия, 

където е въведена нова дейност от промишлено-складов характер, която е 

заменила предишната или е въведена изцяло нова функция; 

o нефункциониращи – закрити производствени предприятия с 

пустеещи територии и сграден фонд  с тенденция за превръщане в „бели 

петна“; 

o  неусвоени – новопредвидени производствено складови територии в 

ОУПО/ОУП и неизползвани (незастроени) съществуващи производствени 

територии в съществуващите производствени зони.  

Критериите за избор на средни градовете за урбанистичен анализа 

са: брой население (средни градове); ключово транспортно 

местоположение; роля в НКПР 2015-2025 г. на вторични центрове за развитие; 

да са представители на всеки от 6те района за планиране; да са включени в 

Urban Audit 2012. На тези критерии отговарят градовете: Видин, Велико 

Търново, Шумен, Сливен, Пазарджик, Благоевград. 

Резултатите от проведения сравнителен анализ и оценка на 

състоянието на производствени територии могат да бъдат обобщени в 

следните направления:  

 Най-голям брой на населението се достига в периода 1985-1995 г., в 

края на периода на индустриализация, след което населението започва да 

намалява (фиг.7). 

 

 
Забележка: Годините отбелязани със „*“ са от годишните преброявания, а тези без 

този знак са население средногодишно. 
Фиг. №7. Динамика на населението на Видин, Велико Търново, Шумен, Сливен, 

Пазарджик и Благоевград 
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 Най-голям дял на развитие на градската територия е реализиран 

през периода на зрялата индустриализация (1944-1989 г.) и той достига до 

над 50% от общата площ на настоящата урбанизирана територия. 

Урбанизираната територия нараства с над 3 пъти през периода на 

индустриализацията и над 5 пъти от Освобождението до наши дни. 

 След периода на индустриализация делът на производствените 

територии спрямо останалите е над 35%. Над 70% от съществуващите 

производствени територии са изградени през периода на 

индустриализацията. 

 Над 35% от производствата, изградени през индустриалния период, 

не функционират. Тяхната материално техническа база и територия се 

използва или за други дейности (най-вече складови) или е изоставена с 

потенциал за превръщане в „бели петна“ от градската структура. 

 Делът на преминалите през конверсия, модернизираните и/или 

преструктурираните производства е малък, в порядъка от 2-7%, което е 

индикатор за това, че новите икономически дейности (при наличие на 

такива) се ориентират към използването на свободни територии 

(строителство „на зелено“), а не съществуващи нефункциониращи такива. 

 Делът на новопредвидените производствени територии в приетите 

ОУП/ОУПО и неусвоените територии в съществуващите преди ОУП/ОУПО 

граници на производствени зони достига до 35% от всички територии с 

предназначение за производствено-складови дейности.  

Високият дял на неусвоени територии е индикатор за приемуществено 

екстензивно развитие на градовете, без да е отчетен потенциалът на 

нефункциониращите производствени територии, който е същият процент.  
 

Таблица №1 

Резултати от проведените изследвания за средните градове 
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Оценката на състоянието на производствените територии на база 

осъществения анализ на 6те средни града показва една обща тенденция: 

висок дял (над 35%) на нефункциониращите производствени територии и 

нисък дял (под 5%) на територии преминали през конверсия. Това е 

аргумент за провеждане на местни инициативи за планирана 

урбанистична намеса върху нефункциониращи производствени територии 

с цел бъдещата им конверсия отговаряща на предвижданията заложени в 

ОУП/ОУПО. Това е подход за интензивно градско развитие в условия на 

демографско свиване и икономическо преструктуриране. 

Общата оценка относно състоянието на производствените територии в 

анализираните средни градове по отношение на използването на 

териториалните ресурси показва, че в най-неблагоприятно състояние са 

градовете Пазарджик и Видин. Тази негативна оценка се припокрива и с 

общото демографско и икономическо състояние на тези два града. 

Липсата на одобрен ОУПО за Пазарджик и изведената негативна оценка за 

състоянието на производствените територии и наличието на много 

неизползваеми такива е мотив за провеждане на следващата стъпка в 

изследванията на автора за подробно анализиране на характеристиките на 

нефункциониращите производствени територии именно в град Пазарджик.  

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ТЕРИТОРИИ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 

ТЯХНАТА КОНВЕРСИЯ 

 

В тази глава се изследва развитието на производствените територии на 

град Пазарджик от тяхното зараждане, до съвременно състояние. Разкриват 

се причинно следствени връзки за упадъка на голяма част тях и 

превръщането им в „бели петна“ от структурата на града. Съставена е 

оценка на съвременното състояние на нефункциониращи производствени 

територии, както и са изследвани и описани фактори, влияещи върху 

бъдещото им ползване и повторно интегриране в структурата на града.  
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Резултатите от направения системно-структурен анализ на общата 

характеристика на града и развитието на производствените територии, 

заетостта и икономическите дейности могат да бъдат изведени в следните 

заключения: 

o Първите производствени зони в града се развиват на запад и север 

през 50те год. на XX век. По-късно през 60те години се реализира и най-

голямата по обхват и дейности производствена зона юг. 

o В производствена зона юг са концентрирани четирите основни за 

града предприятия, насочени в основните сектори, развивани през 

индустриалния период и включени в петилетните планове за град от порядъка 

на Пазарджик: хранително-вкусовата промишленост („Марица КК“ АД), 

текстилна (ТПК - Марица), химическата промишленост („Каучук“ АД), 

машиностроенето (ЗММ Металик и „Елхим-искра“ ЕООД). Те са 

осигурявали основната заетост през зрелия период на индустриализацията 

и са с регионално значение.  

o Производствените територии от периода на индустриализация (1950 

– 1970г.) са изградени с методите на държавната планова икономика върху 

национализирани земеделски земи от I категория. Те представляват 

огромни комплекси, застроени с широкоплощни сгради за основно 

производство и редица помощни сгради и съоръжения от по-малък мащаб. 

Степента на усвояване на територията при тях достига до 40%. Осигурени са 

с много добри транспортно-комуникационни връзки и до 

структуроопределящите от тях достигат локални ж.п. линии. В екологично 

отношение голяма част от тях не са съобразени с разположените в 

съседство жилищни територии. Това се дължи на възприетата държавна 

политика от периода в окръжните центрове да се локализират предприятия 

от водещите за индустриализацията отрасли (химическа, машиностроене, 

хранително-вкусова и текстилна промишленост) с цел изграждане на 

полифункционални промишлени центрове. 

o След 1989 г. в периода на деиндустриализация големите 

предприятия от града се приватизират и сменят своята собственост и 

управление от държавно в частно. В следствие на реституция и приватизация 

голям дял от сградите и имотите в производствените зони стават притежание 

на различни собственици, част от които без ясно намерение за бъдещо 

технологично обновление и развитие, а по-скоро с идея за препродаване и 

реализиране на бързи печалби. Това води до упадък на дейностите, 

развивани в производствените зони на града. 

o През деиндустриалния период в следствие на механизацията на 

труда, преструктурирането на икономиката към сектора на услугите и 

липсата на добро управление на производствените предприятия, заетостта 

в производствените зони спада на 50%. Дори и предприятията, за които има 

осигурена суровина и трудови ресурси на местно ниво при липса на 

управленска политика преустановяват дейност или работят със силно 

занижен капацитет („Марица КК“ АД). 

o През реиндустриалния период на развитие след 2006 г. 

производствата, за които няма местен ресурс (суровини, работна ръка и 

други) работят със силно занижен капацитет или са закрили основната си 

дейност и използват само складовите територии, които отдават под наем 
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или се локализират търговски дейности на едро, съобразно новата 

структура на икономиката. 

o Днес големите структуроопределящи предприятия не 

функционират, техните територии са изоставени и са символ на упадък и 

деградация. Те се превръщат в „бели петна от градската структура“ и са 

носители на лош облик. 

o В следствие на преустановяване на дейността на големите 

промишлени предприятия се редуцира и негативното влияние върху 

околната среда от тяхната експлоатация. 

o Преструктурирането на икономиката води до поява на много малки 

и средни предприятия, ориентирани според наличните суровини 

(производство на плодове и зеленчуци) и трудови ресурси в града (кадри 

обучавани в Селскостопоанския техникум и Техникума по текстил и 

облекло), което прави водещи хранително-вкусовата и текстилната 

промишленост. С големи темпове се развива и търговията на мебели, 

домакински стоки и други. 

o През 2016 г. делът на нефункциониращите и неусвоените 

територии за производствени дейности преди ОУП от 2006 г. е по-голям от 

делът на неусвоените такива, предложени в него. Това разкрива вътрешен 

потенциал за развитие на система труд, посредством конверсия (фиг.8). 

 
  

 Фиг. №8. Нефункциониращи и 

неусвоени производствени 

територии на град Пазарджик.  

 В синьо – нефункциониращи, в 

оранжево – неусвоени в 

строителните граници на града 

преди ОУП от 2006г. и в жълто – 

неусвоени производствени 

извън строителните граници. 

Нефункциониращи 

производствени територии от 

град Пазарджик са: 

консервния комбинат, 

каучуковия завод, 

акумулаторния завод 

месокомбината, хлебозавода, 

бирената фабрика, 

машиностроителния завод и 

други. Те представляват 51% от 

всички нефункциониращи и 

неусвоени територии. 

Новопредвидените територии в 

ОУП от 2006г. за 

производствено-складови 

дейности са 39% от всички 

нефункциониращи и 

неусвоени. 

39% 51% 10% 
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o Новото развитие на производствено-складови дейности се 

реализира по направление на входно-изходните комуникационни 

направления, чрез строителство „на зелено“, което има негативни 

последици в няколко аспекта: натоварване на общинския бюджет за 

осигуряване на довеждаща инфраструктура и осигуряване на достъп; 

концентрация на ПТП по главните комуникационни направления, в следствие 

на чести вливания и отливания на движението, голяма част от които 

нерегламентирани и усвояване на плодородни земеделски земи от I 

категория. 

o Много малка част от производствени територии, изградени през 

периода на индустриализация, се използват за съвременни потребности. 

Това са отделни сгради на консервния комбинат и комбината по 

дървообработване и други предприятия, в които е реализирана конверсия. 

o Настоящите документи за регионално и пространствено 

планиране посочват, че приоритетни са преструктурирането и 

конверсията на нефункциониращите производствени територии, но 

техните предписания остават неизпълнени, без предприети конкретни 

действия от нито една от заинтересованите страни. 

 

От направения подробен анализ могат да бъдат изведени следните 

проблеми и потенциали за конверсията на нефункциониращите 

производствени територии: 

 Проблеми при конверсията на производствени територии 

o Наличието на много на брой собственици (акционери), често 

неизвестни и с неясен статут на юридическите тежести относно 

собствеността (ипотеки, кредити, запори и други) създава трудности за 

осъществяване на диалог между собствениците и заинтересованите 

страни. 

o Големите по площ производствени територии и сгради с различен 

мащаб от потребностите на съвременното производство трудно подлежат 

на обновление. В зависимост от конкретното инвестиционно намерени този 

недостатък, може да е предимство за осъществяване на дейности, 

изискващи големи площи. 

o Възможно е наличие на екологични проблеми и последици в 

следствие на закритите производства, които при реализиране на конверсия 

следва да бъдат отстранени. 

o Установяването на трайна практика по усвояване на земеделски 

земи, чрез строителство „на зелено“ за производствено–складови дейности, 

логистика и производство не поражда търсене на нефункциониращи 

територии, подлежащи на конверсия. 

o Големият капацитет на новопредвидени в ОУП от 2006 г. територии 

за производствено-складови дейности, даващи възможност за екстензивно 

развитие, стимулира установените практики за строителство „на зелено“ и 

не насочва инвеститорския интерес към нефункциониращите градски 

територии, в които е възможно провеждане на конверсия. 

o Липсата на оценка на състоянието на имотите, сградния фонд и 

инфраструктурата не разкрива потенциала на нефункциониращите 

производствени територии, подлежащи на конверсия. 
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o Липсата на общинска политика по иницииране, реализиране, 

управление и мониторинг на проекти в областта на конверсията на 

нефункциониращи производствени територии не води до пълноценно 

използване на урбанизираните територии. 

 Потенциали за конверсия на нефункциониращи производствени 

територии: 

o Преструктуриране на старите промишлени зони и даване на 

превес в традиционните за града дейности. 

o Устройствено прецизиране на възможните територии за 

реализиране на производствено-складови дейности в новия ОУП/ОУПО, с 

оглед на екологичния баланс, потребностите за реализиране на различни 

функции и възможностите за провеждане на конверсия. 

o Закритите производства край р. Марица са териториален ресурс за 

реализиране на функции от различен характер – обитаване, рекреация и 

други, които спомагат за интегрирането на р. Марица към града и 

съществуващите жилищни територии. Това ново многофункционално 

развитие би могло да се осъществи на принципа на конверсията. 

o Неусвоените и нефункциониращите територии в границите на 

града преди ОУП от 2006 г. имат достъп до транспортно-комуникационна 

и техническа инфраструктура и са подходящи за локализиране на нови 

бизнес, логистични и високотехнологични дейности. За тях има влезли в 

сила подробни устройствени планове (ПУП). 

o Териториите на закритите производства са добре осигурени с 

масов обществен пътнически транспорт (МОПТ), което не важи за 

новоусвоените такива. Това е предимство за хората, които биха ползвали 

тези територии при евентуална тяхна конверсия. 

o Възможност за иницииране на дейности по съставяне на анализ и 

оценка на състоянието на имотите, сградите и инфраструктурата в 

нефункциониращите производствени територии, с оглед тяхното 

перспективно развитие чрез конверсия, от страна на общинското 

ръководство и заинтересованите страни при широкото участие на местните 

общности. 

o Иницииране на местна политика по създаване на нормативни, 

административни, данъчни, финансови и други подкрепящи конверсията 

процедури и актове с цел привличане на потенциални инвеститори. 

o Провеждане на публична информационна кампания за 

популяризиране характеристиките и възможностите на 

нефункциониращите територии от града, с цел тяхната бъдеща конверсия. 

Направените изводи за основните характеристики на производствените 

територии, проблемите и перспективите за тяхната бъдеща конверсия са 

приложими и за останалите средни градове от страната. 

Дисертационния труд е насочен в поска по какъв начин да се 

привлече интересът на хората и потенциалните инвеститори, за да бъдат 

нефункциониращите производствени територии повторно използвани 

чрез конверсия и реинтегрирани към градската структура. Какви са 

механизмите за популяризиране на техните характеристики и възможности 

за конверсия с цел привличане на интерес именно към тях, а не към 

земеделските територии и строителството „на зелено“. 
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6. МОДЕЛ ЗА КОНВЕРСИЯ НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ТЕРИТОРИИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ ВЪРХУ КОНКРЕТНА ТЕРИТОРИЯ ОТ ГРАД 

ПАЗАРДЖИК. 

 

Главата е синтез от проведените изследвания и направените 

заключения за развитието и текущото състояние на производствените 

територии в България. Те обосновават необходимостта от предприемане на 

конверсия на нефункциониращите производствени територии, която до този 

момент не се провежда ефективно в средните градове от страната. 

Съвременното управление на градските територии изисква използване 

на интегриран подход и въвличане на всички заинтересовани страни и 

общности в процеса на планиране. 

В условията на пазарна икономика градските територии в България се 

развиват изключително водени от различни инвестиционни намерения. При 

постиндустриалните такива, които днес не функционират, не се отчита 

голям инвестиционен интерес с цел провеждане на тяхната конверсия. Ако 

в големите и много големи градове на България възможностите за 

екстензивно развитие са до голяма степен изчерпани и потребностите от 

териториални ресурси се задоволява, с вътрешно усвояване на различни 

видове територии чрез тяхната конверсия и обновяване, то в средните и 

малките градове на България този проблем има други измерения.  

В средните български градове ограниченията в местния бюджет не 

позволяват развитието на мощни и цялостни кампании по градско 

обновяване. В тях няма и достатъчно голям инвестиционен интерес, който да 

създаде импулс за конверсия на нефункциониращите производствени 

територии. В този смисъл съдбата на „белите петна“ от градската структура 

е в ръцете на местната власт. Тя трябва да инициира, организира и проведе 

кампании и мероприятия в подкрепа на конверсията с широкото участие на 

местните общности. Чрез стимулиране на партньорство и споделени 

права, задължения и отговорности е възможно насочване на инвестиционен 

интерес към нефункциониращите производствени територии в условията 

на пазарна икономика и стремеж към устойчиво развитие на градовете. 

Съществуващите инструменти за провеждане на политики по градско 

обновяване на локално ниво, а именно ИПГВР не дадоха желаните резултати 

при обновяване на нефункциониращите производствени територии. 

Предвидените икономически зони за намеса и включените в тях проблемни 

производствени територии не обхванаха същността на проблемите и 

демонстрираха липса на познания в съществуващия контекст. 

Нефункциониращите производствени територии присъстваха само в 

целевия и проблемен анализ към ИПГВР. Предвидените мерки за 

интегрираното им обновяването са частични, свързани с подобряване на 

пътната и техническата инфраструктура, изключвайки имотите на закритите 

предприятия, поради наличието на частна собственост. Неизяснените 

отношения във връзка със собствеността и наличието на данъчни тежести за 

някои територии и сгради е основен проблем пред конверсията на „белите 

петна“ включени в ИПГВР.  

За разлика от ИПГВР, в голяма част от разработените ОУП/ОУПО са 

предвидени големи производствени територии за бъдещо усвояване, 
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независимо от съществуващите производствени зони, тъй като този вид 

планове не са обвързани с финансова рамка. Демографските и 

икономическите прогнози не са оптимистични, но въпреки това всеки един 

среден град от страната с наличен ОУП/ОУПО се „сдоби“ с предвидено 

териториално разширение, било то обосновано или не от авторските 

колективи по определени критерии и прогнози.  

Така съществуващите инструменти за планиране и управление на 

градските територии в България не само не решават проблемите с „белите 

петна“, а ги задълбочават с особена сила в обхвата на средните градове и 

нефункциониращите производствени територии.  

Липсва инициатива за конверсията на нефункциониращи 

производствени територии от страна на местната власт. Отделните 

реализирани проекти са частични и водени от краткосрочни икономически 

цели, без идея за цялостно интегрирано развитие на града и без 

целенасочена политика за тяхното повторно ползване и реинтегриране към 

градската структура. 

Тези негативни условия обосновават необходимостта от утвърждаване 

на ясна политика за конверсия от страна на местната власт с привличане 

на широкото участие на местните общности и заинтересованите страни в 

процесите на планиране и развитие на териториалните ресурси. 

Независимо от необходимостта от ясна национална и регионална политика 

за обновяване и конверсия на нефункциониращи територии, 

отговорността за инициирането на процеса е на местната власт. 

 

Моделът за конверсия отговаря на няколко основни принципа, свързани 

със световните процеси, с политиките и целите на градско обновяване и със 

съществуващия местен контекст. Интегрирането на тези принципи в модела 

допринaся за неговата устойчивост и отношение както към световната 

практика, политики и процеси, така и към местния контекст, традиции, 

процеси и идентичност в разработването на механизми за конверсия на 

нефункциониращи производствени територии в България (фиг.9). 
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Фиг. №9. Основни принципи при съдаване на модел за конверсия на производствени 

територии. 

 

Разработеният модел за конверсия на нефункциониращи 

производствени територии обхваща следните урбанистични аспекти: 

пространствени и физически характеристики на средата, социално-

икономически условия в локален и регионален обхват, екологични условия 

на средата и управление, маркетинг, административна и законодателна 

рамка (фиг.10). 

 
Фиг. №10. Модел за конверсия на производствени територии 
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Цел на предложения модел е да оцени урбанистичните аспекти на 

конверсия по посочени критерии (табл.2). По този начин се проследяват 

къде са слабите звена и къде могат да се постигнат по-добри резултати в 

посока на конверсията. Ще се откроят кои територии са подходящи за 

конверсия, в какви направления и как би могъл да бъде стимулиран 

процесът на конверсия.  

Към всеки един урбанистичен аспект на конверсията на 

нефункциониращи производствени територии са разработени набор от 

критерии, които дават неговата оценка. Оценката на урбанистичния аспект 

по дадените критерии изразяват готовността и възможността за 

реализиране на конверсия. 

 
Таблица №2 

Урбанистични аспекти на конверсията и критерии за тяхната оценка 

Урбанистичен 

аспект на 

конверсия 

Критерии 

Пространствени и 

физически 

характеристики на 

средата 

 Местоположение, връзки и достъпност; 

 Контактни територии – функции, състояние, 

взаимозависимост; 

 Комуникационно-транспортна осигуреност на 

територията; 

 Техническа съоръженост на територията; 

 Характеристика и състояние на сграден фонд; 

 Градоустройствен статус; 

 Степен на благоустройство и озеленяване; 

 Състояние на собствеността; 

 Други, в зависимост от спецификата на 

конкретната територия; 

Екологични условия 

на средата 

 Замърсяване в обхвата на територията; 

 Замърсяване в контактната зона на територията; 

 Техническа инфраструктура за отстраняване на 

замърсявания; 

 Екологични (санитарно-хигиенни) изисквания; 

 Системи за депониране на отпадъци; 

 Енергоефективност.  

Социално – 

икономически 

условия  

 Демографска характеристика и прогноза; 

 Икономическа характеристика и прогноза; 

 Присъствие/отсъствие на икономически агенти и 

инвестиционни намерения. 

Управление 

Маркетинг 

Административна 

и законодателна 

рамка 

 Наличие на обособено звено за градското 

обновяване в структурата на местната 

администрация; 

 Партньорски организации и сдружения в 

подкрепа на конверсията; 

 Планови и стратегически документи в подкрепа на 

конверсията; 
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 Данъчна система и възможност за данъчни 

облекчения при конверсия на „бели петна“; 

 Наказателни постановления, свързани с 

предвидени санкции за собственици на 

неподдържан и опасен сграден фонд и 

територия; 

 Финансови инструменти в подкрепа на 

конверсията; 

 Облекчени административни процедури по 

одобрение на проекти в областта на конверсията; 

 Публична информационна система с пълна 

характеристика и оценка на териториите за 

конверсия; 

 

Представеният модел за конверсия на нефункциониращи 

производствени територии може да бъде обогатяван и усъвършенстван в 

съответствие с динамичните социално-икономически промени и 

възникващите потребности. Следователно той би следвало да бъде изведен 

като динамичен модел за конверсия.  

Универсалността на модела за конверсия го прави приложим и за 

нефункциониращи територии с различно от производственото 

функционално предназначение – жилищни, военни, транспортни и други. 

За да се адаптира за тях е необходимо специфициране на критериите 

приложени за оценка на пространствените и физическите характеристики 

в зависимост от конкретното функционално предназначение на 

нефункциониращата територия. 

Моделът за конверсия, по-детайлно разработен в урбанистичния 

аспект – пространствени и физически характеристики на средата, отразява 

специфичните особености на нефункциониращите производствените 

територии, изградени от периода на индустриализация и дава тяхната 

оценка по отношение на възможностите за провеждане на конверсия. 

Оценка на пространствени и физически аспекти при конверсия на 

нефункциониращи производствени територии обхваща 3 етапа: оценка 

на състояние, оценка на алтернативи и оценка на резултати. (фиг.11) 

Първият етап обхваща съставяне на експертна оценка на 

състоянието по три показателя: имоти, застрояване и инфраструктура. 

В показателя имоти са включени следните основни характеристики за 

оценка:  

 Организационни условия – изясняващи статута на имотите, тяхната 

собственост, наличие на юридически и финансови тежести.  

Обзорът на процесите, протекли в България, и довелият до неизяснения 

статут на собственост за голяма част от нефункциониращите 

производствени територии резултат, е една от основните причини, 

отблъскваща потенциалните инвеститори от предприемане на конверсия в 

нашата страна. Това засилва тежестта на оценката от тази характеристика 

при  решение за предприемане на конверсия.  

Експертната оценка се съставя от юрист. 
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 Градоустройствен статус – изясняват се предвижданията на 

документите от пространственото планиране и по специално на ОУП и ПУП 

– функция, допустими дейности и параметри на застрояване. Изчисляват се 

показателите на застрояване при текущото състояние и се проучва 

възможността за развитие на ново строителство в допустимите за имота 

параметри на застрояване и конкретно устройствено предназначение.  

Експертната оценка се съставя от урбанист. 

 Местоположение и достъпност – проучват се възможностите за 

достъп до имота, йерархията на уличната мрежа за достъп, осигуреност с 

МОПТ, възможности за паркиране и връзките с важни части от града (ЦГЧ, 

паркове, обслужващи центрове и други).  

Експертната оценка се съставя от урбанист. 

 Функционална организация, озеленяване и благоустройство – 

анализира се вътрешната организация на имота и предназначението на 

всяка сграда, наличието на зелени площи, тяхното състояние и видово 

разнообразие и степента на благоустройство, включваща огради, настилки, 

градско обзавеждане и други елементи. 

Експертната оценка се съставя от урбанист. 

 Други – предвидено е допълване с други характеристики, които 

произтичат от спецификата на нефункциониращата производствена 

дейност. 

 

В показателя застрояване са включени следните характеристики за 

оценка: 

 Обемно-пространствено решение – включва изследване на 

контекста на средата: височини, силуети, мащаб, ориентация, визуални 

връзки и други. 

Експертната оценка се съставя от урбанист и архитект. 

 Архитектурно решение – изследва се плановата конфигурация, 

дълбочината на застрояване, етажните височини, естественото осветление, 

материалите, колорита и други характеристики, предмет на архитектурното 

решение. 

Експертната оценка се съставя от архитект. 

 Конструктивно решение – изследва се конструктивната система с 

нейните качествени и количествени характеристики. 

Експертната оценка се съставя от инженер-конструктор. 

 Инсталационни решения – изследват се наличните инсталации: 

водоснабдяване и канализация (ВиК), електроснабдителна (Ел), 

газоснабдителна, топлоснабдителна, слаботокова, противопожарна и 

други с техните качествени и количествени характеристики. 

Експертната оценка се съставя от инженери по съответните части. 

 

В показателя инфраструктура са включени следните характеристики 

за оценка: 

 Транспортна инфраструктура – включва анализ на видовете 

транспорт и транспортни съоръжения, обслужващи територията, отделните 

съоръжения за поддръжка и ремонт на транспортни средства и наличния 

автопарк. Възможно е да няма такава част във всеки един имот.  
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Експертната оценка се съставя от транспортен инженер. 

 Довеждаща (техническа) инфраструктура – включва анализ на 

наличието и състоянието на довеждащите и площадковите мрежи и 

съоръжения на различните инфраструктури. 

Експертната оценка се съставя от инженери по съответните 

специалности. 

 Екологична инфраструктура – обхваща анализа на мрежите и 

съоръженията за пречистване и депониране на отпадъци, както и наличните 

енергийни източници. 

Експертната оценка се съставя от инженер и еколог. 

Експертната оценка на състоянието на имотите, сградите и 

инфраструктурата, като първи етап, следва да бъде извършена от широк 

набор от специалисти: урбанисти, архитекти, инженери, юристи и други при 

необходимост. Тя дава количествено и качествено измерение на 

компонентите на пространството и физическата среда.  

 

Втори етап на оценката на пространствените и физическите 

характеристики на средата включва изследване и съпоставка на 

възможни варианти за действие при предприемане на конверсия. 

Вариантите за действия са резултат от оценката на характеристиките, 

включени в първия етап, която отразява състоянието на компонентите на 

пространството и физическата среда. 

Тук е неминуемо съпоставянето между реализиране на конверсия или 

строителство в неурбанизирана земя, предвидена за усвояване в 

ОУП/ОУПО или т.нар. строителство „на зелено“.  

В този смисъл към възможните алтернативни дейности на показателя 

имот са:  

 Организационни условия – закупуване, наемане или съвместно 

ползване на имот.  

Издирването на собственици и проучването на имотния статус е 

процес, който се извършва независимо дали инициативата е „на зелено“ 

или конверсия. В този смисъл това е стъпка, която не може да бъде 

избегната. Тук възможна причина в подкрепа на строителството „на зелено“ 

е по-ниската цена на неурбанизираните територии. Аргумент, който при 

пълен икономически анализ, може да бъде оспорен при добавяне 

стойността на времето и ресурсите за промяна на предназначението на 

земята, за осигуряването на достъп и инфраструктура. Не трябва да се 

изключва фактът, че строителството върху неурбанизирани земи и в този 

смисъл екстензивното градско развитие изключително много натоварва 

общинската администрация и бюджет, поради изискването за осигуряване 

на транспортна и техническа инфраструктура. Това е порочен процес, 

който в българските условия е утвърдена практика и би следвало да бъде 

строго контролиран от местната власт и провеждан само при доказана 

целесъобразност и необходимост. 

 

 Градоустройствен статус – запазване или изработване на ПУП.  

Чрез анализа на нефункциониращите производствени територии в 

град Пазарджик се установи, че за тях има изработени и одобрени ПУП. 
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Допуска се и възможността част от тези територии да нямат одобрени ПУП 

и да е необходимо изработването и процедирането на такъв план. 

При строителство „на зелено“ изработването на ПУП и промяната на 

предназначението на земеделската земя в урбанизирана е задължителен 

процес, който по наблюдения на автора, в България отнема минимум 

година и половина. Свързан е с много времеви, финансови и човешки 

ресурси.  

 Местоположение и достъпност – тук се изявяват важните аспекти на 

местоположението на територията с цел избор на най-подходяща функция. 

Част от нефункциониращите производствени територии се намират в 

непосредствена близост до централната градска част (ЦГЧ), други са в 

периферията, но с много удобни връзки с ЦГЧ и други зони. Възможно е 

предприемане на мерки по осигуряване на допълнителен достъп според 

новите потребности при реализиране на конверсия.  

При строителството „на зелено“ територията се намира в 

извънградските части и е предмет на организация при ново функционално 

и транспортно обвързване със съществуващата градска структура.  

 Функционална организация, озеленяване и благоустройство – във 

връзка с конверсията се предприемат различни дейности по 

реорганизиране на територията в съответствие с новите функции. В този 

смисъл е възможно частично запазване на някои елементи (огради, алеи и 

т.н.) и озеленяване (дървесни видове). 

При строителство „на зелено“ се извършва цялостно ново 

благоустройство и озеленяване на територията. 

Участниците, разработващи оценката на алтернативи във втори етап, 

са инициаторите на проекта, а от друга страна общинската 

администрация, собствениците на имоти и заинтересованите страни, 

попадащи под ефекта на бъдещата промяна. Това е подходящ момент за 

формиране на различни партньорски организации и структури в подкрепа 

на оценката на алтернативи и насочване към най-целесъобразното 

решение. На този етап е необходимо провеждане на публични дискусии за 

вземане под внимание мнението на местните общности. 

 

Третият етап е свързан с вземането на решение за необходимите 

дейности, които би следвало да бъдат извършени за застрояването на 

имотите и осигуряването на инфраструктурата. Вземането на решения по 

отделните показатели не бива да бъде изолирано. То е резултат от 

обвързване на оценките, получени по останалите урбанистични аспекти на 

конверсията – социално-икономически условия, екологични условия на 

средата и управление, маркетинг, административна и законова рамка.  

 

Вземането на решение за предприемане на едни или други 

последващи действия е резултат от интегрираната оценка на всички 

урбанистични аспекти на конверсията на производствени територии. 
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Фиг. №11. Оценка на пространствени и физически характеристики на средата 
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Моделът за конверсия и оценката на пространствени и физически 

характеристики на средата са приложими в допълнение на инструментите 

от пространственото планиране и формирането на цялостна политика за 

градско обновяване чрез конверсия както следва: 

 на местно ниво: 

o Като част от целевия и проблемен анализ, разработван към 

ИПГВР и при избора на територии за намеса.  

o Към ОПР, като се предвиди мярка за изработване на комплексна 

оценка на потенциала за конверсия на нефункциониращи 

производствени територии и мярка за създаване на публичен 

информационен регистър на нефункциониращите територии 

от града. 

o Към ОУП, като възможност за ограничаване на екстензивното 

развитие, чрез оценка на потенциала на съществуващите 

нефункциониращи територии. 

o Към местната администрация – като предвиди различни 

управленски и нормативни промени (свързани с урбанистичен 

аспект административни, законодателни и управленски аспекти 

от модела) в подкрепа на конверсията. 

 на регионално ниво: 

o Като част от ОСР и РСПР, чрез предоставяне на подходящи за 

инвестиция терени с осигурена инфраструктура, достъп и връзки 

с градската структура с цел повишаване на 

конкурентоспособността на региона.  

 на национално ниво: 

o чрез дефиниране на ясна подкрепа в НСРР и НКПР за градското 

обновяване при формирането на полицентричната структура от 

населени места в страната и ограничаване на градското 

развитие на големите агломерации. 

o  При извършване на цялостен анализ на състоянието на 

нефункциониращите производствени територии по населени 

места и изчисляването на техния дял от урбанизираните 

територии е възможно да се предвиди цялостна забрана за 

локализиране на инвестиционни намерения „на зелено“, 

предизвикващи градско разрастване за определени населени 

места или за всички урбанизирани територии. 

Създаването на публичен регистър на нефункциониращите 

територии с оценка на възможността за тяхната конверсия е част от 

управленските аспекти включени в модела за конверсия. Подобни 

кампании, широко прилагани в европейските страни, са важна стъпка за 

иницииране на процесите на конверсия на нефункциониращи 

производствени територии в упадък с цел устойчиво градско развитие. 

Създаването на публична информационна система към сайта на 

местната администрация, чрез прилагане на модела за конверсия и 

оценка на пространствени и физически аспекти на нефункциониращи 

производствени територии, дава възможности на местните общности да 

развият собствения си потенциал чрез привличане на нови инвеститори. 



АВТОРЕФЕРАТ                                    

38 

Авторът счита, че е подходящо да се оторизира отделно 

звено/структура към местната администрация свързано с градското 

обновяване и конверсия на нефункциониращи територии. То да отговаря за 

публичната информационна платформа и прилагането на разработените 

ИПГВР и други планове и стратегии за провеждане на политика за 

интегрирано градско обновяване. 

Апробацията на  оценката на пространствени и физически аспекти на 

конверсията на нефункциониращи производствени територии е извършена 

за едно от „белите петна“ от структурата на град Пазарджик – 

акумулаторния завод. Оценката е направена по показател имот, възможна 

за съставяне от специалист урбанист. 

 

  

 

 

Фиг. №12. Резултати от приложението на оценката на пространствени и физически 

аспекти на средата по показател имот. 

 
 Организационни условия – в зависимост от конкретното 

инвестиционно намерение: 

o УПИ I подходящ за реализиране на съвместно/временно 

ползване, което не изключва възможността от цялостно наемани 

или закупуване. 



АВТОРЕФЕРАТ                                    

39 

o УПИ XXXI подходящ за цялостно наемане или закупуване. 

o УПИ XXXII подходящ за цялостно наемане или закупуване. 

o УПИ XXXIII подходящ за цялостно наемане или закупуване. 

Възможни алтернативи за действия са: водене на индивидуални 

преговори между инвеститор и собственик или формиране на 

партньорства с участието на общинската администрация. Конверсията на 

имотите може да бъде осъществена индивидуално за всеки имот или общо, 

чрез обединяване на всички имоти за целите на инициативата. 

 Градоустройствен статут: с оглед на действащия до момента ОУП 

от 2006 г. на Пазарджик територията на бившия акумулаторен завод попада 

в чисто производствена зона (Пч). Това дава възможност за бъдеща 

конверсия в нова производствена или складова функция. При 

разработването на бъдещия ОУПО е възможно преотреждане на тази 

територия с оглед на нейната бъдеща трансформация в смесена зона 

(Смф), която ще осигури възможност за реализиране на целия набор от 

функции. Докато действа настоящия ОУП е препоръчително да не се 

променя ПУП. Реализираният сграден фонд в 4те имота е много под 

допустимите параметри на застрояване за тази зона, което дава 

възможност освен запазване и трансформация на съществуващите сгради 

да се реализират нови обеми за целите на бъдещото предназначение. 

Възможностите за допълнително застрояване са: 

o За УПИ I: допълнителна ЗП от 34 000 кв.м. и допълнителна РЗП от 

175 000 кв.м. съгласно действащите показатели в ПУП. 

o УПИ XXXI: допълнителна ЗП от 7 000 кв.м. и допълнителна РЗП от 

21 000 кв.м., съгласно действащите показатели в ПУП. 

o УПИ XXXII: допълнителна ЗП от 14 000 кв.м. и допълнителна РЗП от 

41 000 кв.м., съгласно действащите показатели в ПУП. 

o УПИ XXXIII: допълнителна ЗП от 4 000 кв.м. и допълнителна РЗП от 

10 000 кв.м., съгласно действащите показатели в ПУП. 

Представените площи за възможно допълнително застрояване 

отговарят на максимално допустимите параметри. Не се препоръчва 

достигането на тези стойности, за да не се наруши комфорта на ползване 

и да се преуплътни територията, с което ще се влошат нейните качества. 

Необходимостта от изграждането на допълнителни обеми следва да се 

оцени спрямо инвестиционните намерения. 

 Местоположение и достъпност: територията на бившия 

акумулаторен завод има отлично местоположение и връзки с важни части 

от градската структура – на 1,3 км от ЦГЧ, на 0,8 км от ж.п. гарата и на 1,5 км 

от автогарата. Всички имоти са с осигурен достъп до спирка на МОПТ в 

обхвата на 300 м пешеходен изохрон. Достъпността на територията ще се 

подобри след изграждането на предвидения в ОУП от 2006г. пътен възел и 

мост, извеждащ транзитното движението за Пловдив. Възможно е в бъдеще 

да бъде разкрита още една спирка на МОПТ на новото комуникационно 

трасе. Предвид ремонтните дейности на транспортно-комуникационната 

мрежа в града с цел осигуряване на алеи за велосипедно движение е 

възможно прокарване на трасе и до производствена зона юг, което би 

повишило достъпността. Вероятно велосипедното движение ще бъде обект 

на разработване и на новия ОУП. 
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При извършването на конверсия не е необходимо предприемане на 

допълнителни дейности за подобряване на връзките и достъпността на 

територията. 

 Функционална организация и благоустройство: в зависимост от 

бъдещото инвестиционно намерение функционалната организация ще 

претърпи промени, до голяма степен определени и от възможността за 

цялостна конверсия на 4те имота или поетапна индивидуална конверсия на 

всеки един от тях. Бъдещата трансформация при всеки от случаите ще 

изисква предвиждане на дейности по благоустройство и озеленяване, като 

е препоръчително съхраняването на едрите дървесни видове на територията 

на имотите. 

 Други: след извършване на контролно замерване на състоянието на 

почвите може да се констатира необходимостта от предвиждане на мерки 

за възстановяване на околната среда или липса на подобна необходимост. 

Дисертационният труд представя примерно портфолио за 

популяризиране на „бели петна“ от градската структура изработено чрез 

информацията, събрана при приложението на оценката, на 

пространствени и физически аспекти на конверсия за територията на 

бившия акумулаторен завод от град Пазарджик. 

Съдържанието на портфолиото включва следните текстови и графични 

материали:  

 Кратко описание на местоположението, връзките и достъпността на 

територията обект на конверсия.  

 Схема, указваща местоположението и връзките на територията, 

обект на конверсия. 

 Данни за собствеността и наличието на юридически и физически 

тежести. 

Тази информация е конфиденциална и нейното използване в публични 

кампании би могло да се осъществи единствено при съгласие на 

собствениците и конкретните участващи лица/фирми/организации. При 

съгласие от страна на собствениците, те биха могли да осигурят и директни 

контакти за връзка с тях или да предоставят възможността за контакт на 

общинската администрация или организацията/звеното отговарящо за 

публичния регистър на „белите петна“. Постигането на партньорство 

повишава възможността за успешно реализиране на конверсия. 

При липса на съгласие е необходимо провеждане на срещи за 

постигане на партньорство със заинтересованите страни, като данните, 

касаещи собствеността, да бъдат предоставяни само при конкретно 

инвестиционно предложение. 

 Схема с изясняване на градоустройствения статут на територията с 

функция, параметри на застрояване, контактни територии и таблица 

отразяваща възможностите за достигане на максимални площи според 

допустимите показатели. 

 Схема с функционалното подзониране на територията и 

елементите на благоустройство с показани входове и функции на отделните 

сгради или ортофото снимка; 

 Илюстративен материал (снимки) за онагледяване на сгради и 

елементи на пространството и физическата среда (не е задължително). 
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Фиг. №13. Дизайн на портфолио, като част от информационна кампания 

 

Моделът за конверсия и оценка на пространствените и физическите 

аспекти на средата е апробиран чрез провеждане на анкетни проучвания 

към три групи: експерти от местната администрация, инвеститори, 

осъществили конверсия на нефункционираща производствена територия и 

собственици на територии, подлежащи на конверсия. За целта на 

проучването са разработени 3 анкетни карти.  

Резултатите от емпиричната проверка могат да бъдат обобщени в 

следните изводи: 

 Експертите на общинската администрация на град Пазарджик 

считат, че разработеният модел и оценка са приложими в условията на 

местната администрация. Повечето от анкетираните смятат, че е 

необходимо иницииране на местна политика за конверсия и ограничаване 

на новото строителство. Препоръките към модела са свързани с 

премахването на компонента собственост от оценката. 

 Инвеститорите, осъществили конверсия на територията на град 

Пазарджик, считат че представеният модел и оценка биха били полезни на 

бъдещи инвеститори в търсенето на подходящи територии. Те са извлекли 

информация за терените, обект на тяхна инвестиция, от лични контакти. В 

този смисъл те намират предоставеното портфолио за разбираемо и 

много полезно в бъдещи кампании и не отправят конкретни препоръки. 

 Собствениците на нефункциониращи територии бяха най-трудни за 

осъществяване на контакт. Част от тях не пожелаха да вземат участие в 

анкетното проучване и то тези, собственици на по-големи територии. По-

голямата част от анкетираните нямат ясни намерения за развитие на тяхната 
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собственост, но и не са предприели конкретни дейности за намиране на 

потенциални инвеститори. По-голямата част биха дали своето съгласие за 

участие в публична кампания, водена от местната администрация. Те биха 

подпомогнали съставянето на оценка на състоянието на тяхната 

собственост, посредством предоставяне на информация и осигуряване на 

достъп. Намират предоставеното портфолио за разбираемо и не отправят 

препоръки към него. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Съществуващите инструменти за провеждане на интегрирана 

политика за градско възстановяване и развитие не работят ефективно у нас.  

За осъществяване на градско обновяване чрез конверсия на 

нефункциониращи производствени територии е необходима хоризонтална 

и вертикална съгласуваност на всички мерки. Това изисква реформи в 

административно и законодателно отношение на всички нива за 

планиране, както и разработване на нови подкрепящи обновяването 

механизми, стратегии и политики. 

Предложеният модел за конверсия, е част от подкрепящите процеса 

механизми. Той би могъл да бъде приложен на всички нива за планиране 

чрез различни мерки. 

В заключение настоящият дисертационен труд отправя препоръки в 

подкрепа на политиката за градско обновяване чрез конверсия към 

различните законови и  нормативни актове и участници в урбанистичния 

процес. 

 Към законодателството и нормативна уредба 

 Необходимо е законодателството и нормативната уредба да 

претърпят реформи с цел предоставяне на оптимални условия за 

трансформация на нефункциониращи производствени територии. 

Отмененият Закон за публично-частно партньорство и липсата на каквито и 

да било стимули в националните политики за осъществяване на проекти за 

градско обновяване с участие на частни инвеститори и местни общности, 

възпрепятства инициирането на процеса на конверсия. Липсата на 

подкрепа за партньорство между частни и общински участници и липсата 

на разработени механизми за формиране на партньорства не позволява 

реализиране на цялостни кампании за градско обновяване поради 

превеса на частна собственост върху териториите в упадък. Необходимо е 

да се регламентира нормативно участието на частни партньори в процеса 

на градско обновяване. 

Действащият Закон за устройство на територията и дефинираните в 

него 3 разновидности на производствени територии до голяма степен не 

отговарят на съвременните изисквания на средата за труд (бизнес паркове, 

инкубатори, клъстери и т.н.). Дефинирането на нефункциониращите 

производствени територии като разновидност на производствена зона по 

ЗУТ ограничава възможностите за приложение на конверсия в различно 

функционално предназначение от производственото без да се извършва 

промяна на ПУП. Необходимо е създаване на нови разновидности на 
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устройствени зони за труд, с право на промяна на предназначението с 

оглед на бъдещата им конверсия. 

Могат да бъдат отправени и препоръки към Закона за инвестиционното 

проектиране, който въвежда изключително сложни процедури и изисквания 

при преустройството на различните видове сгради, чиито постановления 

също биха могли да бъдат прецизирани в подкрепа на конверсията. 

 Към местната администрация 

Повишаването на ефективността в прилагането на разработените 

ИПГВР за 35 града от 1, 2 и 3 ниво би могла да бъде постигната чрез 

административни реформи на локално ниво. Една от тях е създаване на 

експертно звено или структура към местните администрации, които да 

управляват прилагането на ИПГВР. Тази структура следва да стимулира 

участието на местните общности в процеса на вземане на решения и да 

организира срещи със собствениците на терени подлежащи на конверсия, 

с цел съгласувано вземане на решение в посока на устойчиво градско 

развитие. Необходимо е създаване на независим орган, който да 

контролира изпълнението на ИПГВР и да извършва ежегоден мониторинг. 

 Към местната политика 

За привличането на потенциални инвеститори в подкрепа на 

предложението за създаване на публична информационна платформа на 

нефункциониращите територии подлежащи на конверсия е възможно 

осигуряване на съкратени процедури по одобрение на проекти свързани с 

конверсия на територии в упадък. Необходимо е и провеждане на кампании 

за информиране и привличане на участници, които целенасочено да 

използват предоставените от ЕС и страната финансови инструменти за 

градско обновяване. Възможност, която за предходния програмен период 

не беше реализирана, и процентът на проектите финансирани по Jessica и 

Jeremie е минимален. 

За интегрираното градско развитие чрез конверсия е необходимо 

участието и на собствениците на нефункциониращи територии от 

градската структура. За целта биха могли да се преосмислят местните 

политики за формиране на данъци и такси. От една страна те могат да 

бъдат насърчителни при участие на собственика в проекти за конверсия, 

чрез въвеждане на различни данъчни облекчения и стимули, а от друга 

рестриктивни, като се създадат санкции и наказания за собствениците, 

които не поддържат своите имоти и сграден фонд и те се превръщат в 

дезинтегрирана част от градската структура.  

 

Основни приноси на труда  

Основните приноси на труда могат да се структурират в следните 

направления: 

Научни приноси:  

 Проведено е систематизирано изследване на теорията, практиката 

и развитието на България от Освобождението до днес, интегриращо 

административно-законодателни, социални-икономически и 

пространствени характеристики. 
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 Разработен е методически подход за провеждане на урбанистичен 

анализ и оценка на развитието и състоянието на производствените 

територии за средните градове от страната. 

Научно-приложни: 

 Съпоставено е социално-икономическото и пространствено 

развитие на шест средни града от страната, чрез приложение на 

авторовия методически подход. На база по-подробното проучване 

на един от средните градове и производствените му територии, са 

формулирани основните характеристики на нефункциониращите 

производствени територии и са изведени проблемите и 

перспективите за бъдещата им конверсия.  

 Разработен е модел за конверсия, включващ четири урбанистични 

аспекта с формулирани критерии за оценка на ефективността на 

всеки аспект при конверсия на нефункциониращи производствени 

територии. Предложеният модел може да бъде основа за 

разработване на модели за конверсия и на друг вид 

нефункциониращи територии от градската структура. 

Приложни: 

 Предложено е създаване на публична информационна 

платформа за нефункциониращите територии и отделно звено към 

общинската администрация отговарящо за създаването и 

поддръжката й, както и за прилагането на ИПГВР.  

 Извършена е апробация на модела за конверсия и предложението 

за създаване на публична информационна система, чрез тестване 

върху конкретен терен, разработване на портфолио и провеждане 

на анкетно проучване сред заинтересованите страни за 

реализиране на конверсия на нефункциониращи производствени 

територии. 

 

Приложимост на труда 

Дисертационният труд може да бъде приложен в: 

 Науката, чрез използване на теоретични и методични данни и 

резултати към нови научни трудове, статии, изследвания и 

разработки, развиващи се в сходни тематични направления. 

 Образованието на студенти от специалност “Урбанизъм” и 

“Архитектура”, които да придобият знания относно 

производствените територии, тяхното развитие, съвременно 

състояние и подходи при обновяването им чрез конверсия с цел 

реинтегрирането им в градската структура. 

 Администрацията, чрез прилагане на разработения модел за 

конверсия на нефункциониращи производствени територии и 

изведените нефункциониращи територии и техните 

характеристики. 

 Практиката, чрез привличане на участниците в урбанистичния 

процес и заинтересованите страни за реализиране на конверсия в 

нефункциониращи производствени територии от градската 

структура с цел балансирано градско развитие. 
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Препоръки и насоки за бъдещи изследвания 

Трудът може да бъде доразвит чрез: 

 Разработване на оценката и за останалите три урбанистични 

аспекта от предложения модел за конверсия на нефункциониращи 

производствени територии. 

 Предприемане на мерки по ограничаване на екстензивното 

развитие на градовете без социално-икономически предпоставки. 

 Въвеждане на ограничителни режими за строителство „на зелено“ 

при наличие на подходящи за реализиране на инвестиционното 

намерение нефункциониращи територии в градската структура. 
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