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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р арх. Валери Петков Иванов 

катедра „Градоустройство“, Архитектурен факултет, УАСГ 

Относно: Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен 

„Доктор“ по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ и 

научна специалност „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“. 

Автор на дисертационния труд: ас. урб. Виргиния Кръстева Симеонова – 

докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита със Заповед № 

757/26.09.2017 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 рецензията: Заповед № 825/12.10.2017 на Ректора на 

УАСГ за назначаване на научно жури и решение на първото заседание на Научното 

жури. 

Обща характеристика на труда 

Дисертационният труд съдържа 242 страници, от които 219 страници основен 

текст, структуриран в седем части.Представени са 38 таблици, 78 фигури и 13 

приложения. 

Актуалността на изследването се определя от няколко основни фактора: 

  радикалните промени в структурата на производството в страната в условията 

на преход към пазарна икономика доведоха до маргинализиране на производствени 

територии без ясна и аргументирана теза за бъдещето им; 

  демографските процеси на намаляване на населението причиниха икономическо 

„свиване“ на градовете, а от там и деградиране на производствени територии; 

  поради проблеми от различно естество /най-вече свързани със собствеността/ 

съвременният бизнес предпочита изграждането на производствени мощности на 

свободни терени, а не на нефункциониращи производствени територии с изградена 

инфраструктура. 

Аргументирано формулираните от автора цел и задачи изясняват основните 

акценти в труда: 

  разработване на модел за конверсия на нефункциониращи производствени 

територии, приложим в България; 

  създаване на практически насоки, възможности и инструменти за конкретно 

прилагане на модела в средните български градове; 

Предложените аналитико-синтезни методи са избрани правилно и логично в 

съответствие с формулираните цел, задачи, обект, предмет и обхват. 

 

Съдържание на труда 

Трудът, както беше посочено, включва седем части – въведение, пет основни 

глави и заключение. 
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В главата Теоретична постановка. Конверсия на производствени територии 

като механизъм за интензивно градско развитие особено ценни са: 

  изведените социални, икономически и пространствени характеристики на 

градовете през аграрната, индустриалната и информационната епохи от развитието на 

човечеството; 

  формулираните негативни въздействия върху градовете на производствените 

територии в упадък в периода на индустриализация синтезирани в няколко аспекта: 

икономически, социален, екологичен, пространствен; 

  обосновката на необходимостта от прилагане на интегриран подход при 

витализирането на производствени територии в упадък. 

В следващите две глави задълбочено, компетентно и професионално е изследвано 

развитието на: 

  България по време на индустриализацията, деиндустриализацията и 

реиндустриализацията – глава 3. 

  Средните български градове по време на посочените периоди – глава 4. 

Формулирани са верни и аргументирани изводи свързани с: 

  демографското състояние, структурата на населението, а от там и с цялостното 

социално развитие на страната; 

  пространственото развитие на страната и на селищната ѝ мрежа; 

  пространственото развитие на производствените територии и оценките за 

тяхното състояние. 

В глава 5 са проучени нефункциониращите производствени територии в град 

Пазарджик. Обосновани са характеристики, които с основание могат да бъдат 

обобщени и като принципни характеристики на производствените територии в 

България и да послужат като база за аргументиране на предложения за бъдещо 

развитие. 

Особено ценно в представения в глава 6 Модел за конверсия на производствени 

територии е, че той методически е издържан на високо професионално и теоретично 

ниво като включва поредица урбанистични аспекти: пространствени и физически 

характеристики на средата, социално-икономически условия в локален и регионален 

обхват, екологични характеристики, управление, маркетинг, административна и 

законодателна рамка. 

Значимо постижение е и разработената комплексна оценка на пространствените и 

физическите аспекти при конверсия на нефункциониращи производствени територии, 

която включва три етапа: 

-  оценка на състоянието по три показателя – имоти, застрояване, инфраструктура; 

-  оценка на алтернативи включваща изследване и съпоставка на възможни 

варианти за действие при конверсия; 

-  оценка на резултати свързана с вземането на решения за целесъобразните 

дейности. 

Предложенията за приложение на модела върху конкретна територия на град 

Пазарджик са обоснован инструмент за реализация на конверсия в реални социални, 

икономически, екологични и пространствени условия. 




