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СТАНОВИЩЕ 

от доц. арх. Йордан Търсанков 

Катедра „Градоустройство“, Архитектурен факултет на УАСГ 

 

Относно:  

Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ по 

професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ и научна 

специалност 02.17.09 „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“. 

Автор на труда:  

ас. урб. Виргиния Симеонова – докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с 

право на защита със Заповед №757/26.09.2017 г. на Ректора на УАСГ. 

Тема на дисертационния труд: 

„Урбанистични аспекти на конверсията на производствени територии“ /в обхвата на 

средните градове в България/. 

Основание за изготвяне на становището: 

Заповед №825/12.10.2017 г. на Ректора на УАСГ за назначаване на научно жури и 

решение на първото заседание на научното жури. 

Характеристика на труда: 

Представеният дисертационен труд на ас. урб. Виргиния Симеонова съдържа 242 

страници текст, от които 219 страници основен текст, 38 таблици, 78 фигури и 13 

приложения. Дисертационният труд е структуриран във въведение, 5 части, 

заключение, библиография и приложения. 

Актуалността на труда е добре защитена от неговия автор с необходимостта от 

„иницииране на промяна в съществуващите нефункциониращи производствени 

територии посредством конверсия“ и парадоксалната ситуация при намаляващ брой 

на населението на средните и малките градове у нас да се усвояват нови територии 

за производствени цели. 

В тази реална ситуация, добре е определена целта на изследването, която е 

насочена към създаването на „модел за конверсия на нефункциониращите 

производствени територии“, приложим при българските условия. 

В съответствие с определената цел са изведени обекта, предмета и обхвата на 

изследването, както и задачите, решаването на които определят структурата и 

обхвата на труда. 

Избрани са подходящи аналитико-синтезни методи за провеждане на изследването 

и емпирични подходи за проверка на приложимостта на синтезирания модел за 

конверсия на нефункциониращи производствени територии в практиката. 

Съдържание на труда: 

Представеният труд съдържа въведение, пет глави и заключение. 
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Във втора глава – „Теоретична постановка. Конверсията на производствени 

територии, като механизъм за интензивно градско развитие.“ са изведени: 

 Причините довели до упадъка на производствените територии, изградени 

през периода на индустриализация. 

 Добрите практики в областта на конверсията и основните критерии и принципи 

при провеждането й. 

 Комплексното негативно въздействие на нефункциониращите 

производствени територии върху цялостното функциониране на градовете, 

разгледано в икономически, социален, екологичен и пространствен аспект. 

 Възможни типове намеси върху производствени територии в упадък. 

 Съвременните изисквания към производствените територии като: 

комуникационна достъпност, пространствена флексибилност, 

високотехнологично инфраструктурно осигуряване и добро обслужване. 

Третата глава има ретроспективен характер и разглежда формирането и упадъка 

на производствените територии в България по време на индустриализацията, 

деиндустриализацията и реиндустриализацията. 

Четвъртата глава е посветена на сравнителен анализ на избрани средни градове 

в България и тяхното развитие по време на индустриализацията, 

деиндустриализацията и реиндустриализацията. Проведеният анализ позволява на 

автора да направи съпоставка на пространственото, икономическото и социалното 

им развитие по определени критерии. Изводите от анализите служат за изходна база 

в следващите части при изграждане на „модела за конверсия“. 

Пета глава е посветена на детайлното проучване на нефункциониращите 

производствени територии в гр. Пазарджик и оценка на техния потенциал за бъдеща 

конверсия и активиране на тези големи територии в градската структура. 

Направените оценъчни характеристики на нефункциониращите производствени 

територии в Пазарджик могат да послужат за създаването на система от критерии, 

за оценка на нефункциониращи производствени територии и възможностите за 

тяхното конверсиране и в други населени места в България. 

Шеста глава е посветена на „модел за конверсия на производствени територии“. 

той се явява синтез от направените изследвания, установените закономерности и 

проблеми в досегашното развитие на производствените територии и натрупания 

опит в конверсията на подобни урбанистични структури в чужбина. Правените до 

сега опити посредством Интегрираните планове за градско възстановяване и 

развитие (ИПГВР) показват че проблемите в нефункциониращите производствените 

територии са по-комплексни и сложни и изискват комплексен и всеобхватен подход. 

Представеният „модел“ до голяма степен отговаря на тази необходимост. Моделът 

за конверсия на производствени територии обхваща всички аспекти на един 

рационален управленски процес включващ: 

 Изследване на обекта и изявяване на реалните проблеми, които следва да 

се решат; 

 Изследване на средата, в която функционира обекта на изследване; 

 Изследване на вариантите за решение и избор на вариант за реализация; 

 Създаване на управленска структура (орган на управление), който следва 

да осъществява предлаганата конверсия; 




