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Общи сведения за процедурата  

Урбанист Виргиния Симеонова е зачислена със заповед № 213/12.03.2010 г. на ректора на 

УАСГ, считано от 01.04.2010 г. като редовен докторант в кат. „Градоустройство“ в 

професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност  

„Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“. Докторантката прекъсва 

работата по дисертационния труд по време на майчинството си и след проведен конкурс от 

2014 г. е назначена за редовен асистент в кат. „Градоустройство“ на УАСГ. Урбанист 

Виргиния Симеонова е положила успешно всички изпити от своя учебен план на докторант с 

отличен успех. Включва се активно и безконфликтно в работата на катедрата и участва в 

провежданите семинарни занимания и упражнения.  

Урбанист Симеонова е отчислена с право на защита със заповед № 751/26.09.2017 г. на 

ректора на УАСГ. Дисертационният труд е обсъден и насочен към процедура за публична 

защита от разширен катедрен съвет на катедра „Градоустройство“ при Архитектурен 

факултет на УАСГ.  

1. Анализ на дисертационния  труд 

Представеният дисертационен труд на тема „Урбанистични аспекти на конверсията на 
производствени територии“ е с обем от 242 стр., от които 208 са основен текст. 

Допълнително, трудът съдържа и 13 приложения. В текста са разположени 38 таблици и и 
78 фигури. Библиографията включва 105 източника, от които 33 са на английски език; 30 – 
на български език, включително и нормативни документи и актове, както и документи за 
регионално и пространствено развитие. Добавени са и 26 интернет адреса, 6 източника на 
статистическа информация и 3  лекционни курса. Структурата на труда обхваща въведение, 
пет глави и заключение, списък на използваната литература и приложения. 
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1.1. Актуалност на темата 

Считам, че темата е дисертабилна, а направените проучвания - навременни и актуални  и 

запълват съществена празнина, свързана с обвързването на политиките за подкрепа и 

стимулиране на конверсията на нефункциониращи производствени зони в условията на 

свиващи се градове и ограничени поземлени ресурси за строителство „на зелено“.   

На национално и местно ниво, подобна разработка е актуална и заради назрялата 

необходимост от въвеждането на ефективно работещи инструменти за трансформация на 

нефункциониращи производствени терени не само в рамките на средните градове в 

България, но и за ефективното съществуване на всички видове урбанизирани територии. 

Темата на дисертационния труд разглежда не само пространствен и социално-икономически 

отпечатък на тези трансформации, но и механизмите за включване и привличане на реални 

субекти в процеса на тези трансформации.   

1.2. Цели и задачи на дисертационния труд 

Заявената цел на дисертационния труд е „да се изведе адаптиран за България модел за 

конверсия на нефункциониращи производствени територии в упадък“. 

Обект на разработката са „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“. 

Като предмет на разработката докторантката е определила „конверсията на 

нефункциониращите производствени територии, както и методите за нейното 

иницииране и постигане“. 

Постигнато е високо ниво на съответствие между основната цел, задачите, постигнатите 
резултати и приносите в дисертационния труд, като се забелязва превес на приложните 
аспекти на разработката.   

1.3. Съдържание на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа следните седем глави: 1. Въведение; 2. Теоретична 

постановка. Конверсията на производствени територии като механизъм за интензивно 

градско развитие; 3. Развитие на България по време на индустриализацията, 

деиндустриализацията и реиндустриализацията; 4. Развитие на средните градове по време 

на индустриализацията, деиндустриализацията и реиндустриализацията на България; 5. 

Характеристика на неизползваемите производствени територии на град Пазарджик – 

проблеми и перспективи за тяхната конверсия; 6. Модел за конверсия на нефункциониращи 

производствени територии и приложението му върху конкретна територия от град 

Пазарджик; 7. Заключение. 

Главите са разработени подробно. Текстовата част на дисертацията, както и практическата 

работа по нея показват много добро познаване на спецификата, историята и съвременните 

проблеми на производствените територии в Българските градове. Постигнато е високо ниво 

на съответствие между основната цел, задачите, постигнатите резултати и приносите в 

дисертационния труд.  

Във въведението е обоснована актуалността на темата и са представени основните 

постановки на изследването.  

В първата глава са изведени основните процеси и актуални тенденции свързани с 

проблемите и конверсията на производствени територии. Дефинирани са целта, задачите, 

методите на работа, обектът, предметът и хипотезата на труда.  
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Втора глава е посветена на усилието на докторанта да изгради обща теоретична рамка, като 

се базира на системно-структурен анализ на научна литература и примери за конверсия. В 

контекста на глобалните процеси е разгледана взаимовръзката между технологиите, 

индустрията и територията и са посочени различните алтернативи пред градско развитие. 

Същността, целите и урбанистичните аспекти на градското обновяване и в частност 

конверсията са систематизирани на базата на проучени литературни източници. Основните 

принципи и подходи при прилагането на конверсията са извлечени като резултат от 

проведен сравнителен анализ на добри практики за конверсия на производствени 

територии.   

Третата глава е насочена към изследване на социално-икономическото и пространственото 

развитие на България в обосновано голям времеви отрязък (1878 – 2016), включващ 

периодите на индустриализация, де-индустриализация и ре-индустриализация. Чрез 

съпоставката на всеки един период по определени от авторката показатели и проучените 

модели за пространствено развитие на България в последните национални стратегически 

документи (НКПР 2015-2025 г.), са направени основни изводи за състоянието и бъдещото 

социално-икономическо и пространствено развитие на промишлената база в страната, и по-

специално тази в средните градове. За всички исторически периоди е изведена ролята на 

средните градове за полицентричното и балансирано развитие на страната. Разгледани са и 

факторите, които оказват въздействие върху икономическата криза и развитието на 

средните градове. Авторката демонстрира умения за задълбочен анализ на статистически 

данни относно динамиката на населението, възрастовите характеристики и заетостта. Тези 

свои анализи тя сполучливо обвързва с развитието и промените във пространствената и 

функционалната структура на градовете  и съотнася разглежданата тема към инструментите 

за планиране на национално и местно ниво.  

В четвъртата глава са избрани по определени критерии и сравнени социално-

икономическото и пространственото развитие на избрани средни градове: Видин, Велико 

Търново, Шумен, Сливен, Пазарджик и Благоевград. За сравнителния анализ е приложен 

авторски модел, който включва три компоненти: пространствено нарастване на градската 

територия за определен исторически период, пространствено възникване и развитие на 

производствените територии в градската структура и оценка на текущото състояние на 

производствените територии. В резултат от умелото боравене със социално-икономически и 

пространствени данни, авторката стига до заключението, че местната власт провежда 

политика за екстензивно градско развитие, и че „делът на новопредвидени територии за 

производствено-складови дейности в ОУП/ОУПО на анализираните средни градове е над 

35% и е равен на делът на нефункциониращите производствени територии“. Според 

докторантката полученият нисък дял (до 5%) на преминалите през конверсия територии, е 

показател, че „не се провежда целенасочена политика за обновяване, чрез повторно 

ползване на нефункциониращи територии.“ Резултатите от изследването на докторантката 

обосновават вътрешния потенциал на средните градове за интензивно развитие, чрез 

конверсия на нефункциониращи производствени територии.  

В петата глава са изследвани основните характеристики, проблеми и перспективи за 

конверсията на нефункциониращите производствени територии в град Пазарджик, като са 

използвани разнообразни методи за урбанистичен анализ и са проведени обемни теренни 

проучвани. Доброто познаване на историята и пространствените характеристики на родния 

град и възможността да посещава относително достъпните производствени територии 

позволяват на докторантката да проведе задълбочени документални и теренни проучвания. 

Така чрез анализът и дълбочинните изследвания проведени в рамките на град Пазарджик е 

направена проверка на предварително формулираната хипотеза, гласяща: „В средните 

градове от страната функционират само онези производства, за които има местен 

ресурс и които чрез преструктуриране и обновяване работят и до днес“. В последствие 

са определени и основните пречки пред реализацията на конверсия, като са откроени 

значението и липсата на водеща роля на местното самоуправление в „осъществяването на 
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политика за ре-интегриране на нефункциониращите производствени територии в 

структурата на града чрез конверсия“. 

В шестата глава е представен модел за конверсия и привличане на потенциални 

инвеститори, които да реализират своите проекти в нефункциониращите производствени 

територии за сметка на развитие на нови терени „на зелено“. Структурата на модела за 

конверсия обхваща четири урбанистични аспекта: а) пространствени и физически 

характеристики на средата; б) социално-икономически условия; в) екологични условия на 

средата; г) управление, маркетинг, административна и законодателна рамка. Към всеки 

един урбанистичен аспект са разработени критерии, по които се оценява ефективността по 

отношение на възможностите за провеждане на конверсия. Предложеният модел за 

конверсия на производствени територии може след подходящо конкретизиране и 

допълнителна концептуализация да придобие универсален характер, а при уточняване на 

параметрите и начините за актуализацията им – да бъде представен в динамика. Подробно 

е разработена системата от критерии за оценка на пространствените и физическите 

характеристики на средата. Оценката е приложена за конкретна, състояща се от четирите 

имота на бившия акумулаторен завод нефункционираща производствена територия в град 

Пазарджик. Резултатите от проведената оценка служат на автора за разработване на 

портфолио за територията на акумулаторния завод. Авторката предлага синтезираният от 

нея модел за конверсия и оценка на пространствени и физически характеристики на средата 

да бъде приложен за всички нефункциониращи производствени територии и резултатите 

(отразени съответно в портфолиата на всеки имот) от тези оценки да бъдат 

систематизирани в публичен регистър, достъпен на сайта на общинската администрация. За 

проверка/валидиране на ефективността на предложения модел за конверсия и оценка на 

пространствени и физически характеристики на средата, са проведени анкетни проучвания 

към три участващи в процесите на конверсия заинтересовани страни: експерти на 

общинската администрация на град Пазарджик; инвеститори осъществили конверсия на 

нефункциониращ производствен терен в град Пазарджик; собственици на нефункциониращи 

производствени територии подлежащи на конверсия в град Пазарджик. 

В заключението са обобщени резултатите от проведеното научно изследване, посочени са 

възможните действия за стимулиране и реализиране на конверсия на производствените 

територии в страната. Систематизирани са практико-приложните и изследователските 

задачи, свързани с усъвършенстването на законодателството, планирането и управлението 

на производствените територии и приложението на предложения от докторантката 

теоретичен модел. Препоръките са адресирани и до местната власт и политика за 

интегрирано градско обновяване и развитие. Систематизирани са приносите на 

дисертационния труд и са посочени възможностите за неговото приложение и доразвиване.   

Представеният в този обем, структура и съдържание дисертационен труд отговаря на 

изискванията за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ и на поставените 

изисквания на катедра Градоустройство.  

1.4. Общо впечатление  

Темата и съдържанието на дисертационния труд предполагат всеобхватност и историчност 
при разглеждането на проблематиката, а урбанист В. Симеонова е успяла именно в това – 
да анализира историческото развитие, националния и местен контекст на планиране и 
развитие на производствените територии и да направи връзката с възможностите за оценка 
на потенциала и иницииране на диалог и обмен на информация на локално ниво - в 
конкретни имотни граници. Всичко това доказва и възможности за плавен и фокусиран 
преход между различни териториални нива чрез адекватно подбрани методи за анализ и 
оценка, както и за умения за комбиниране и прилагане на информация и инструментариум 
от различни професионални полета.  

Като основни достойнства на труда могат да бъдат изтъкнати неговата актуалност, 
осъзнатата и адекватно адресирана поливалентност по отношение на бъдещите целеви 
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групи участващи в процеса на трансформация на производствените терени в днешните 
средни градове.   

Добро впечатление прави и богатия и стилно представен илюстративен материал (под 
формата на графична информация, таблици, органограми, снимки), както и добре 
систематизираните приложения. Приложенията илюстрират отлична графична култура и 
способност за събиране, обработка, анализиране и използване на огромно количество 
информация и данни от разнообразни източници за извличане на научни изводи. 

1.5. Оценка на методическия инструментариум  

Представеният за рецензиране дисертационен труд е доказателство за отлично боравене 
със съвременен методически инструментариум. Избраната методология е съобразена с 
характера и мащаба на проведените анализи, а методите за анализ - с особеностите на 
обекта и предмета на изследването. Използвани са разнообразни количествени и 
качествени методи, документален и сравнителен анализ и синтез, експертна и комплексна 
оценка. Умело са съчетани традиционни социологически методи и съвременни инструменти 
за обработка на информацията и за пространствени анализи. Правилно са описани етапите 
в изграждането на теоретико-приложния модел. Освен концептуализацията на самия модел, 
е проведено и пилотно тестване (апробация) със специалисти, работещи в областта на 
устройство на територията, с инвеститори, осъществили конверсия на нефункциониращи 
производствени терени и със собственици на нефункциониращи производствени територии, 
подлежащи на конверсия в град Пазарджик. Резултатите и изводите от тестването на 
модела се базират на добре организирани, проведени и обобщени анкетни проучвания.   

1.6. Литературни източници  

Източниците са актуални и сравнително нови (издания след 2002 г.), което се обяснява от 
една страна с широките възможности за достъп до информация в Интернет, а от друга - с 
новостите в разглежданата проблематика. За анализите свързани с историческото развитие  
на средните градове у нас и проследяване на развитието и упадъка на техните 
производствени територии са включени и по-стари издания (най-ранните от които от 1940-те 
години).  Към всички източници в дисертационния труд има препратки в текста. Цитирането 
на източниците в текста е коректно.  

Библиографията включва 125 източника, от които: 38 научни публикации, 31 нормативни и 
устройствени документи и 39 източника коректно цитирани източници от Интернет (с вкл. , 
посочени месец и година на достъп). Общо 70 източника са на кирилица, а 55 на латиница, 
предимно на английски език. Публикациите са систематизирани по групи – научни 
публикации, дисертационни трудове, нормативни документи, документи за регионално и 
пространствено планиране, Интернет страници. Систематизирана и използвана е и 
информация от множество устройствени схеми и планове, които онагледяват 
пространствените и функционални анализи и изводи.  

1.7. Познаване на проблема  

Текстовата част на дисертацията, както и практическата работа по нея показват много добро 
познаване на спецификата и проблематиката свързани с проведените сравнителни анализи, 
подробния и същевременно фокусиран анализ на производствените територии на град 
Пазарджик и с изграждането на модела за конверсия. Докторантката свободно борави с 
използвания в полето на устройственото планиране и местната администрация понятиен 
апарат, както и с терминологията на гранични за тях професионални сфери (особено при 
прилагането на социологически методи за тестване на предложени модели). Приложената 
библиографска справка също е доказателство за добрата осведоменост на докторантката 
относно разглежданата от нея тематика. 

2. Приноси и значимост на разработката  

Докторантката е представила списък със стегнато и коректно формулирани приноси, които 
са обосновани и защитени в достатъчна степен. Заявените от автора приноси шест на брой, 
съответно групирани както следва: два теоретични (наречени в труда „научни“), два научно-
приложни и два приложни. Предложеният методически подход за провеждане на 
урбанистичен анализ и оценка на развитието и състоянието на производствените територии 
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за средните градове в страната е съществен теоретичен принос. Методичният подход и 
резултатите от проведените теоретичните проучвания за развитието на средните български 
градове и производствените им територии от края на 19 в. и най-вече след 1940-те години 
до днес представляват съществен теоретико-приложен принос. Значими за бъдещото 
устройствено развитие, управление на територията и политиката за градско възстановяване 
са предложените характеристики, които описват състоянието и потенциала за конверсия на 
производствените територии. Предложеният теоретичен модел за оценка на 
производствените територии може да бъде доразвиван и прилаган при конверсия на 
различни от производствените изоставени градски територии.  

Предложението за създаване на публична информационна платформа за 
нефункциониращите територии може да намери директно приложение в подробното 
устройствено планиране, оперативното планиране и при управлението на територията, но 
само при условие, че тази информационна платформа бъде обезпечена със съответна 
институционална структура и експертен капацитет.   

3. Автореферат  

Авторефератът, с обем от 47 стр., от които 36 стр. текст и 11 стр., обективно, вярно и точно 
отразява структурата и съдържанието на дисертационния труд. В него са представени 
равностойно всички глави на дисертационния труд, представени са заявените приноси и са 
посочени изнесените доклади и публикациите на автора. Авторефератът е подходящо и 
богато илюстрирани и в него коректно е представена информацията, свързана с 
процедурата по разработването и защитата на дисертационния труд.  

4. Оценка на публикациите по дисертационния труд  

От приложения в дисертационния труд и автореферата списък, е видно, че в периода 2011 - 
2016 г. докторантката е направила общо 2 публикации, свързани с тематиката на 
дисертационния труд и представила различни резултати на 4 конференции, организирани от 
кат. „Градоустройство“ съответно през 2011, 2013, 2014 и 2015 г.. Двете публикации 
представляват научни статии в списание „Архитектура“ от 2015 г. и в Годишника на УАСГ от 
2016 г. Една от публикациите са в съавторство с научния и ръководител. Публикациите и 
презентациите отразяват съществени части от дисертационния труд и дават представа за 
постиженията и приносите по изследваната тема. Ритмичността в представянето на 
резултати пред академичната общност в УАСГ е доказателство за постоянството в 
изследванията, за регулярното споделяне на резултатите и за желанието за получаване на 
обратна връзка.  

5. Критични бележки и препоръки  

Съвсем естествено е едно толкова обхватно и първо самостоятелно изследователско 
усилие в сферата на пространственото планиране да породи и някои бележки и дискусионни 
моменти.  

Бележки: 

 При последваща редакция някои от анализите, свързани с историческото развитие могат 
да бъдат изнесени в приложение. 

 Вероятно приносите могат да бъдат преформулирани или доразвити така, че 
недвусмислено да обвържат целите на дисертационния труд с постигнатите резултати и 
мястото на приложение на предложените инструменти и подходи. 

Препоръка:  

 При бъдещи разработки по темата би било целесъобразно да се изследва богатия набор 
от инструменти за конверсия на производствени територии в чужбина, както и контекста 
и подходящия момент за успешното им комплексно прилагане. 

 След допълнителна редакция, авторката на дисертационния труд да направи възможно 
използването на резултатите от проведеното проучване за целите на образователния 
процес във формалното (по урбанизъм и архитектура) и неформалното образование.  
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Въпрос: 

 Как докторантката си представя организацията и управлението на процесите на 

конверсия на градско и на локално ниво (в рамките на определена производствена 

зона)?  

6. Лични впечатления  

Познавам урбанист Виргиния Симеонова от 2002 г. като студент, докторант и след това като 
асистент в катедра Градоустройство. За това време тя прояви сериозно и задълбочено 
отношение към обучението си, личностното развитие и професионалното израстване. 
Работила е в няколко проектантски фирми, а от 2014 г. – като асистент в катедра 
Градоустройство на УАСГ. През последните години като асистент в катедрата показва 
компетентност и задълбочени познания по преподавания материал. Отнася сериозно и с 
разбиране към студентите.  

7. Заключение  

Показаните в дисертацията резултати и приносите в нея показват, че урбанист Виргиния 
Симеонова притежава качествата на завършен учен, който е способен да формулира 
актуална научна теза, да направи проучвания, да открие взаимно свързани проблеми и да 
предложи адекватни и оригинални решения.  

Оценявам високо качествата на дисертационния труд. Направените критични бележки и 
препоръки в по-горе изложеното визират детайли и в никакъв случай не омаловажават 
качества на представения дисертационен труд. Те само илюстрират полемичността му и 
вложения от авторката стремеж към практическа приложимост.  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 Като имам предвид посочените научни постижения на кандидата;  

 Като отчитам актуалността и навременността на представения труд;  

 Като отчитам характера на неговите научни приноси за обогатяване на подходите за 
конверсия на производствени територии;   

 Като се съобразявам с факта, че основни части от дисертационния труд са 
публикувани;  

 Като оценявам професионалните качества на кандидата и познанията му в областта 
на конверсията на производствени територии;  

Предлагам на почитаемите членове на Научното жури да присъдят на кандидата урбанист 
Виргиния Кръстева Симеонова образователна и научна степен “ДОКТОР” по професионално 
направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Териториално, 
ландшафтно устройство и градоустройство”.  

 

София, 22.10.2017 

доц. д-р. арх. Милена Ташева-Петрова 


