
СТАНОВИЩЕ 

 

От: проф. арх. И. Никифоров, доктор на архитектурните науки, София, 

ул. „Милевска планина № 16, телефон 0887318585, e-mail: 

iv.nikiforov@abv.bg 

 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен “Доктор” по научната специалност 02.17. 09. (“Териториално и 

ландшафтно устройство и градоустройство”) на урбанист Виргиния 

Кръстева Симеонова на тема „Урбанистични аспекти на конверсията на 

производствени територии“, съгласно заповед 825 от 12. 10. 2017 год.     на 

Ректора на УАСГ 

 

Актуалността на труда е много добре защитена от докторанта с нарастване 

на не функциониращите производствените територии у нас и особено в 

малките и средни градове, както и необходимостта от тяхната конверсия в 

духа на съвременните  изисквания за градско обновяване. 

Целта на дисертацията е правилно формулирана като създаване на  

устройствен модел за конверсия на не функциониращи производствени 

територии, максимално адаптиран за условията у нас 

Изпълнението на тази цел включва решаване на седем основни задачи, 

които са свързани с анализиране на световния опит, проучване на 

производствените територии у нас и синтезиране на причините довели до 

техния упадък и съответна нужда от конверсия. Изследването е  

аргументирано фокусирано  върху  средните градове и експериментирано в 

град Пазарджик и по - конкретно върху територията на бившия 

акумулаторен завод. 
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За решаване на тези основни задачи са използвани подходящи аналитико – 

синтезни  методи. 

Трябва да подчертаем много добрата обвързаност между актуалността на 

труда, неговата цел, основни задачи, методика за тяхното решаване и 

възприета структура, съставена от въведение, 6 основни части и 

заключение. 

2.Част втора („Теоретична постановка – конверсията на 

производствени територии като механизъм   за интензивно градско 

развитие“) има обзорен характер.  

В раздел 2,1. последователно са разгледани аграрната, занаятчийската, 

индустриалната и информационна епохи в развитието на селищата. 

Пропусната  е манифактурната. Текстът е интересно написан, но би могъл 

да се съкрати като останат само последните две епохи, които имат пряко 

отношение към темата на дисертацията.  

Раздел  2,2. Много добре е проследена връзката „технология – индустрия – 

територия“ и появата на „бели петна“ в индустриалните зони на градовете. 

Обосновано е формулиране на съвременните понятия за „интензивно и 

екстензивно градско развитие“ 

Раздел 2,3. Задълбочено се проследяват подходите за планирана 

урбанистична намеса –„градско обновяване“ и мястото на конверсията като 

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

и околното пространство с цел адаптиране на територията за съвременно 

ползване“ 
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Раздел 2,4. Теоретичните постановки за успешна конверсия на 

производствени територии в упадък са подкрепени с анализ на 8 характерни 

примера от европейската практика, подбрани по 11 основни критерия, 

последния от които е „възможност за финансиране с европейски фондове“ 

Подробно е анлизиран  един пример на конверсия на град от мащаба на 

средните български градове (до 100 хиляди обитатели) – Зулцер ареал в гр. 

Винтертур от Швейцария. 

Анализът на разгледаните примери от европейската практика показва, че 

най-добри резултати се получават при съчетаване на няколко функции в 

една зона, което позволява на нейните обитатели и посетители да се 

задържат по-дълго време в нея. Постигането на баланс между „старо и ново“ 

също спомага за повишаване на качествата на средата като се запазва „духът 

на мястото“  

Раздел 2,5. В тази част на труда  се изследва характеристиката на 

производствените територии през периода на индустриализация, начален 

(1878 – 1944 г.) и същински (1944 – 1989 г.). Разделът може значително да 

се съкрати, или напълно да отпадне началния период. 

В раздел 2, 6 са направени обобщени изводи от анализа на част 2, които са 

много добре илюстрирани в таблица 15 включваща „Социално – 

икономически и пространствени характеристики на аграрната, 

индустриалната и информационна епоха“ 

В част 3 на труда е направен задълбочен анализ на развитие на България 

по време на индустриализацията, деиндустриализацията и 

реиндустриализацията. Анализът има повече икономо - социална и 

демогравска насоченост и по- малко териториално – устройствена, но той е 

много полезен за да се определи ролята на средните градове в 

балансираното развитие на националната територия.( моделът „Умерен 

полицентризъм“ НКПР 2013 -2025) 
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Част 4 на труда е посветена на развитието на средните градове у нас в 

периодите на индустриализация (1878 -1989 ), деиндустриализация (1989 – 

2006 ) и реиндустриализация (2008 – 2016 ) 

Дисертантът обосновано определя 5 критерия за детайлно разглеждане на 

6 средни градове, Правилно са определени и основните компоненти за 

съпоставка на тяхното социално-икономическо и пространствено развитие, 

съгласно съответни ОУП, или ОУПО. 

Общата оценка, относно състоянието на производствените зони в 6 –те 

анализирани  средни градове, по отношение използването на техните 

териториални ресурси убедително показва, че в най-неблагоприятно 

положение са градовете Пазарджик и Видин. 

Авторът приема, че неговия труд би могъл да бъде полезен при 

предстоящото разработване на ОУПО на гр. Пазарджик 

В част 5 се прави характеристика на не функциониращите производствени 

територии на гр. Пазарджик и перспективите за тяхната конверсия. 

Подробният анализ показва, че структуроопределящи предприятия в града 

не функционират. Техните територии са изоставени и са символ на упадък 

и деградация. Новото развитие на производствено-складови дейности се 

реализира по направление на входно-изходните комуникационни артерии 

чрез „строителство на зелено“, което има негативни последици за града. 

Убедително се стига до нуждата от съставяне на модел за конверсия на не 

функциониращи производствени територии и приложението му върху 

конкретна територия на града 

В последната част 6 – та е представен  модел за конверсия на  не 

функциониращи производствени територии и приложението му върху 

конкретна територия от гр. Пазарджик. 

В раздел 6.2. на фиг.69 са показани основните принципи при създаване на 

модела,( световни процеси, градско обновяване и местен контекст), а на 

4 
 



следващата фигура 70 е много добре илюстриран самия модел с неговите 

4- ри съставни части:  

1 – Пространствена характеристика на средата; 

2 – Социално-икономически условия;  

3 – Управление, маркетинг, административна и законодателна рамка; 

4- Екологични условия на средата; 

В следващия раздел 6.3.правилно се оценяват теоретично 

пространствените и  физически характеристики на средата по три основни 

показатели (имоти, застрояване и инфраструктура) и на три основни 

етапа;1- състояние; 2 – алтернативи; и 3 – резултати; 

Оценката по показател имоти правилно включва : 

-собственост, наличие на юридически и финансови тежести,  

- градоустройствен статут (наличие на ОУП и ПУП, допустими дейности, , 

местоположение, благоустрояване) 

- застроявяне (обемно-пространствено решение, показатели за застрояване, 

архитектура и конструкции), 

- инфраструктура (инженерно – техническа и екологическа ) 

Оценките се извършват от правилно подбрани съответни специалисти; 

урбанисти архитекти, инженери и т.н. 

Раздел 6.4. е посветен  на конкретно приложение на оценките за 

пространствените и физически  характеристики на средата при конверсия 

на терена на бившия акумулаторен завод в гр. Пазарджик. Следва 

съставяне на порт –фолио за представяне и реклама на предлаганата 

конверсия на акумулаторния завод. 

Предложената емпирична оценка на модела чрез анкета на експерти от 

общината, собственици на имоти в територията, е много полезна за 

практиката. 

В заключението на труда (7) авторът отправя много полезни и 

навременни препоръки в подкрепата за градско обновяване чрез конверсия 
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към различни участници и нормативи в урбанистичния процес, което е 

конкретен и безспорен практически принос.. 

Заключение 

Приемам изводите за  научни и приложни приноси на труда. Оценявам го за 

полезен и изключително навременен за българската  наука и практика. 

Умелото съчетаване на теоретичното изследване с неговото актуално 

практическо приложение, е добра основа за постигнатия безспорния научен 

и практически принос на дисертацията. 

Могат да се направят  бележки  по отношение на някои неточни заглавия и 

усложнени формулировки, повторения в текста, ненужно дълги описания (в 

историческата част) и др. които неизбежно съпътстват първите научни 

работи.  

Правят много добро впечатление интелигентно изведените графични 

материали и таблици. 

В труда са ползвани много български и чужди трудове, което показва  

добрата информираност на кандидата. Всички  те са коректно посочени в 

дисертацията. 

Безспорно е, че пред нас се представя изграден научен работник, който може 

успешно да формулира актуална научна теза, да проучи задълбочено 

европейския опит, да открие специфичните проблеми   у нас и да предложи 

методика за тяхното решаване. 

Всичко това ми дава основание с пълна убеденост да препоръчам  

присъждането  на  урб. Виргиния Кръстева Симеонова образователната 

и научна степен „Доктор“ по научна специалност 02.17.09 

„Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“ 

 

Проф. арх. Иван Никифоров, д. а. н.  

София 17.10.2017 г. 
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