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Въведение 

Централизирано или децентрализирано управление на територията – 
подчинено на единни принципи и критерии? Това е въпрос, чийто отговор 
продължава да се търси вече 30 години. Процесът на децентрализация в 
икономическото планиране и управление и нарастващата роля на местни-
те органи на управление, обуславят необходимост от утвърждаване в 
практиката у нас на действащи регионално обвързани стратегии за разви-
тие на всички видове територии.  

Когато се засегне темата за устройство на територията се наблюдават 
силно изявени политики на децентрализация. Това се отнася не само за 
конкретните Общински планове от високо равнище, това е проблем на 
постоянното пренасяне на отговорности в устройственото планиране към 
общинската администрация. Дали тези политики са свързани пряко или 
косвено с регулацията на инвестиционните парични потоци – може само 
да гадаем.  

Отчитайки обаче изследваните реалности в монографията и приложе-
ните примери, всеки читател може лесно да установи наличие на 
урбанистичен хаос в планирането на крайградските територии, в 
следствие на който се разпокъсват и съсипват ценни земеделски терито-
рии. Не само че такъв безкомпромисен за бъдещите поколения подход не 
гарантира устойчивото развитие на индустриалната архитектура и индуст-
риални зони, то той се явява съществена част за поддържане на 
пазарната спекула в бизнеса с недвижими имоти. 

Настоящият монографичен труд има за цел, да очертае назряващите 
вече десетилетия териториално-устройствени проблеми в планира-
нето и управлението на производствените територии на българските 
градове, и да онагледи негативните ефекти от тях върху един от най-
ценните за прехраната на бъдещите поколения ресурси – земеделската 
земя.  

Това, в което се превръщат земеделските територии в градската пери-
ферия, при наличие на публична дезинформация за мащаба на процесите, 
определя и хипотезата, че индустриализирането на тези територии е сти-
хийна интервенция, задоволяваща предимно частния интерес – за 
сметка на обществения.  
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Постигнатите резултати от проведените изследвания в труда, целят да 
докажат ирационалността в урбанистичната намеса в земеделските тери-
тории, и се очаква да послужат, за:  

• промяна в нагласите на обществото към опазването на земедел-
ските ресурси;  

• формулиране на изводи, насочващи вниманието на професио-
налните организации към проблема; 

• подобряване на контролните функции на държавните и общински 
администрации в опазването на земеделските земи, и предприе-
мане на спешни превантивни мерки. 

Трудът е структуриран в четири раздела, като в първият е представен 
комплексен анализ върху разбирането за производствената територия, 
нейното планиране, трансформиране и управление. Направени са сравне-
ния между практиките от плановата и пазарната икономика. Изследвани са 
стратегическата и законодателна рамка върху подложка от икономически, 
социални и демографски аспекти, с оглед задаване на прозрачност в про-
цеса на урбанизиране на земеделските земи в контекста на съвременната 
архитектура на производствените сгради и градоустройство.  

Във втория раздел е направен критичен анализ на новосформираните 
индустриални образувания в периферията на икономически стабилните 
български градове. Показани са примери на индустриални сгради, реали-
зирани в новообразуваните индустриални зони, локализирани в 
крайградските територии – с държавно, частно или смесено управление. 

Третият раздел представя емпирическо изследване върху 25 обекта, 
чрез което се онагледява стихийната промяна на предназначението на 
земеделските земи за индустриални цели (често със спекулативен харак-
тер). Като резултат от изследването са създадени три типа 
пространствени модели, които могат да послужат в практиката – при ана-
лизиране на съществуващото състояние на териториите и създаването 
или изменението на устройствените планове, както и при взимане на ре-
шения от централните компетентни органи. 

В последната част на труда е предложен набор от насоки за подобря-
ване и стабилизиране на територията. Те са категоризирани в три 
направления, според целевата група, към която са адресирани – законо-
дателни, административни и образователни. 
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I. АНАЛИЗ НА ПРОМИШЛЕНАТА СРЕДА 

Разрастването на градовете чрез трансформиране на земеделските зе-
ми в тяхната периферия за индустриални нужди е с най-висока степен 
комплексен архитектурно-градоустройствен, екологичен и социално-
икономически проблем, който остава нерешен на европейско, национално 
и местно равнище. 

Според основното си предназначение териториите в България са седем 
вида1, като обекта на изследване се ограничава до два от тях – урбанизи-
раните и земеделските, и по-точно – мястото на тяхната „среща“ – в 
периферията на икономически активните български градове, където се 
обособяват нови индустриални образувания. Там, където природната 
среда посреща индустриалната архитектура [1]. 

Най-интензивна промяна на предназначението на земеделските земи за 
нежилищни нужди през последните 20 години се наблюдава предимно в 
градската периферия – за преработвателната индустрия и по черно-
морското крайбрежие, в периферията на населените места и курортите – 
за туристическата индустрия. Тази теза се явява основа за определяне 
предмета на изследване – стихийната индустриализация върху земе-
делски земи с променено предназначение.  

Към 2019 г. в България не е наличен публичен източник, даващ единна 
информация за изменението на дяловете на поземлените ресурси, а ба-
лансът на земята не се използва като основа за планиране на територията 
[2]. Оттук следва, че е невъзможно отчитането на загубата на поземле-
ни ресурси за антропогенни нужди. 

На първо място е необходимо да се изясни понятийния апарат за пред-
мета на изследване, отнасящ се до тези територии. В теорията и 
практиката се използват различни термини – от класическите “градска пе-
риферия”, “контактна зона”, „градски покрайнини“, „субурбанизирани 
територии“, „крайградски територии“, „крайградска периферия“, до съвре-
менни словосъчетания от няколко думи като рурал територии (rural = 
RURal + urBAN). Въпреки че тези термини са в употреба в литературата от 
индустриалната революция до днес, с положени усилия от авторите за 
извеждане на общовалидни и понякога противоречащи си дефиниции, 
 
1 Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. 
и доп. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
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малцина са направили опит за тяхното систематизиране [3]. 

Сложността за унифициране на понятийния апарат произтича от интер-
дисциплинарния характер на явлението по разрастване на градовете 
(urban sprawl), както и от конкретния, предмет, обект и насока на всяко из-
следване. Предвид темата на монографията и изследваните в нея 
въпроси, отчитайки вече дадени насоки за устройство на земеделските 
земи, се възприема термина „крайградска територия“ [4].  

В края на второто десетилетие на XXI век в „периферията на перифе-
рията“ на големия град в България наблюдаваме акумулиране на 
значителни неравенства – социално-икономически, екологични и култур-
ни. За същия период тази тенденция е присъща за редица източно-
европейски агломерации – Букурещ, Будапеща, Прага, Белград. Към 2012 
г. в близката до България по социално-икономически показатели Сърбия, 
също се отчитат дефицити в правилата и условията за планиране на 
крайградските територии [5].  

Планирането е естествен механизъм за провеждане политиката на уп-
равляващото мнозинство във всяка страна и много съществена част от 
управлението на обществото, понякога предшестващ, понякога "фикси-
ращ" устройството на територията, но винаги свързан с нея. Дълго време 
устройството на територията се разглеждаше само като икономически ме-
ханизъм, а в последните три десетилетия придоби негативна конотация – 
по инерция и неточни аналогии от времето на плановата икономика. 

Процесът на децентрализацията в икономическото планиране и управ-
ление и нарастващата роля на местните органи на управление, обуславят 
необходимостта от утвърждаване в практиката у нас на нови, регионално 
обвързани стратегии за развитие на всички видове територии [6]. 

Социално-икономическите промени изискват преосмисляне на цялост-
ната методология за планиране и устройство на различните видове 
територии, в т.ч. и тяхното управление. 

Необходима е пряка и действена връзка между устройствените схеми и 
стратегиите и плановете за регионално развитие. Всички стратегии, вкл. 
Националната програма за развитие и Националната стратегия за регио-
нално развитие, ведно с изпълняващите ги закони следва да са 
съвършено синхронизирани, но дали това е така?  
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1. ЗАКОНИ, НОРМИ И СТРАТЕГИИ 

В Закона за устройство на територията (ЗУТ) има смесване на двете 
материи – териториално устройство (ниво регионално планиране), с по-
сериозно значение за реализацията на стратегически, мащабни инвести-
ционни програми и проекти, и селищното устройство с обхват на 
населените места и на техните землища. Има известни разминавания в 
постановките на ЗУТ и други закони: Законът за регионалното развитие, 
Законът за малките и средните предприятия, Законът за опазване на зе-
меделските земи, вкл. правилника за неговото прилагане, Законът за 
административно-териториалното устройство на Република България, На-
редба №7 2 и др., а също така и в институционалната политика на 
различните ведомства у нас. 

Новите форми на пространствена организация на индустриалните тери-
тории, не са намерили още подходящото си място в нормативно-
законодателната уредба и практиката на териториалното устройство и 
градоустройство у нас. Докато в Закона за териториално и селищно уст-
ройство и правилника за неговото прилагане (ЗТСУ и ППЗТСУ3) от 1973 г. 
тези въпроси се третираха съвсем бегло, то ЗУТ в основни линии отчита 
новите политически и икономически реалности в страната ни, новото зако-
нодателство, възстановената с реституционните и приватизационни 
закони собственост, но няма ясно и задълбочено отношение към пре-
устройството на териториите за труд. 

Понятен е стремежът в закона да има равнопоставеност на различните 
структурни части на територията, но планирането и устройството на зони-
те за труд трябва да има специфичен статут в цялостната система на 
взаимообвързаното икономическо и териториално планиране. Планиране-
то на производствените територии решава комплексни проблеми на 
селищата на различните нива – национално, регионално, локално, свърза-
ни с преструктурирането на икономиката и трудовите ресурси, промените в 
режимите на земевладение и земеползване, демократизация на управле-
нието, създаване на благоприятен климат за различни инвестиционни 
инициативи (в т.ч. с участието на вътрешни и международни капитали) и 
 
2 Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони (изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г.).  
Съкратена в труда като Наредба №7/ПНУОВТУЗ 
3 Отменени през 2001г. с приемането на Закона за устройство на територията 
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подобряване качеството на средата. Планирането на производствени те-
ритории има специфичен характер, и не може да се осъществява по 
директни аналози с устройственото планиране на останалите селищни 
територии – жилищните и обществените, основни обекти на Наредба 
№7/ПНУОВТУЗ [7]. 

Поради своята сложност и необходимостта от участие на широк кръг 
специалисти, устройствените планове на производствени зони могат да се 
сравняват само с общите устройствени планове, които всъщност са резул-
тат от по-горните нива на урбанистично планиране – териториално-
устройственото (регионално) планиране. В този процес водещата роля на 
архитекта и урбаниста в нашата практика не е достатъчно диференцирана 
и не е задължителна, както би следвало да бъде. Затова планирането на 
производствени територии, доколкото въобще го има, се извършва често 
без участието на архитекти и градостроители, което като правило води до 
неубедителни и неустойчиви резултати. 

В ЗУТ се проявява известна тенденция към налагането на императивен 
подход (задължителност) при вземането на решения за инвестиционни 
инициативи само въз основа на подробните устройствени планове, напри-
мер съгласно: 

• чл. 12, ал. 2 от ЗУТ „Застрояване се допуска само ако е предви-
дено с влязъл в сила подробен устройствен план и след 
промяна на предназначението на земята, когато това се изис-
ква по реда на специален закон.“ 

• чл. 104, ал. 3 от ЗУТ „Общият устройствен план няма пряко 
приложение за разрешаване на строителство“ 

• чл. 108, ал 1 от ЗУТ „Подробните устройствени планове конк-
ретизират устройството и застрояването на териториите 
на населените места и землищата им, както и на селищните 
образувания. Предвижданията на подробните планове са за-
дължителни за инвестиционното проектиране.“  

Това е типичен административно-регулаторен механизъм, но без гъвка-
вост в подзаконовата нормативна база (наредбите, правилниците и 
нормите за проектиране и строителство). Той е от решаващото значение 
за тромавостта на процедурите, което често води и до незаконни и 
нецелесъобразни действия на всички участници в инвестиционния процес. 
Така проведен, макар и принципно правилен и приемлив за повечето слу-
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чаи, този механизъм не се различава особено по дух от предшестващата 
практика в ЗТСУ и ППЗТСУ. Такъв подход има недостатъка конкретните 
планове да се превръщат в твърде детайлно регламентирани режими и 
мероприятия по бъдещото разполагане на обектите и съоръженията – с 
точни параметри за местоположение, вид, количество, експлоатационни 
характеристики и т.н. 

Съвременните тенденции за гъвкаво планиране изискват диференци-
ран подход и у нас към основните цели и задачи на етапите "проучване-
планиране-устройство" и олекотени процедури при фазите на одобрява-
не, в зависимост от конкретните цели. Например, при новосформиращи се 
производствени зони (образувания) е достатъчен предварителен проект с 
по-общ устройствен характер и редуциране сроковете и атрибутите на 
одобряващите процедури, и обратно – при реконструкция на съществува-
щите производствени зони е необходим задълбочен проект в две фази, 
поради сложния характер на решаваните устройствени проблеми. 

За тази цел в ЗУТ и другите нормативни документи, като Наредба №4 
от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните про-
екти и Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените планове, следва да се направят пояснения, допустимо 
ли е и в каква степен, създаването на специализирани устройствени 
планове в самостоятелна фаза или част от общите устройствени планове 
(чл. 11, чл. 103 до 107 от ЗУТ), в които не се фиксират пространствените 
параметри на застрояването, а само общите условия за развитие на тери-
торията, конкретизирани със следните нормативни индикатори: плътност 
на застрояването, характер на застрояване, максимална височина, допус-
тими производства или групи производства; обобщени технологични, 
инфраструктурни, комуникационни, екологически изисквания и т.н. – по 
аналогия на Комплексните проекти за инвестиционна инициатива (чл. 150 
от ЗУТ), но без фиксирани застроителни параметри. 

В никакъв случай не трябва да се ограничава обхватът на тези опера-
тивни устройствени планове с конкретни мащаби и граници от рода на "два 
или три квартала". При жилищните зони това има известно основание, но 
какво да кажем за "кварталите" в една производствена зона – и мащабите 
са различни, и безпарцелното застрояване е възможно. Критерият за из-
бор при допускане на опростена и по-ускорена процедура е не мащабът, 
броят и големината на кварталите, а обществената значимост на разра-
ботката. 
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Тези изисквания могат да прераснат в специфични правила и норми 
за всяка конкретна производствена територия – за зоната като цяло 
или за отделните подзони – по аналогия със специфичните устройствени 
правила и норми, разработени в последните години за градовете София, 
Пловдив, Варна, Бургас и др.  

Липсата на действен механизъм за обезпечаване с устройствени схеми 
и планове на производствените територии е в противоречие със заявената 
готовност на държавните органи за облекчаване на ограничителните и ли-
цензионни режими при устройството на териториите и инвестиционното 
проектиране. Предлаганите в ЗУТ възможности за процедиране на ПУП по 
реда на чл. 108 до чл. 114 са правилни за изградени производствени зони, 
които се реконструират и осъвременяват. Но в условията на "зелен" терен 
и неясни за инвеститора перспективи за развитие на дадена територия, 
отредена като „производствена“, със съмнителна прогноза да се сдобие с 
влязъл в сила ПУП, в рамките дори и на няколко години – тогава на всеки 
е ясно, че не това е пътят, и че трябва да се използват по-горните нива на 
планиране с техните правила и норми – чл. 104, ал.(2) от ЗУТ. Значението 
на подобно прилагане се обезсмисля с категоричната (по принцип правил-
на, но не във всички случаи) забрана на чл. 104, ал. 3 "Общият 
устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строител-
ството"! 

С други думи, същността на гореизложеното означава отказ от импе-
ративния характер на подробните устройствени (застроителни) 
планове на всяка цена и във всички случаи, поради дългия и тромав ме-
ханизъм на изработването и одобряването им и липсата на ресурси в 
общините за това. Вместо ПУП, в отделни случаи за устройство на произ-
водствените територии могат да се използват оперативни устройствени 
схеми без фиксирани твърди пространствени параметри на застройката 
(наложителни по-скоро за жилищните и обществени структури), като отго-
ворността за спазването на нормативите се поеме от авторите на тези 
схеми, под зоркия контрол на одобряващия орган. Още повече, че същест-
вуващите нормативни изисквания в основната Наредба №7/ПНУОВТУЗ са 
неприложими в повечето случаи за производствените комплекси. Това би 
ускорило реализацията на обикновено нетърпящите отлагане инвестици-
онни намерения. 

Прави впечатление, че дискусиите за бъдещето на нормативната уред-
ба засягат единствено ЗУТ, но не и редица влезли в действие 
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основополагащи наредби по чл. 13 и чл. 13а от ЗУТ. Съдържанието на ня-
кои от тях е само леко осъвременено и подредено, без особени 
революционни промени в сравнение с практиката преди години. Единстве-
но в Наредба №7/ПНУОВТУЗ са направени по-съществени изменения. 
Само там, в глава пета се прави опит за по-съществено определяне на 
мъглявите за ЗУТ територии за труд, обозначени обаче (само) като произ-
водствени и складови (П), в т.ч. чисто производствени (Пч), предимно 
производствени (Пп) и високотехнологични производствени (Пс). 

Чисто индустриални (производствени) територии (П), на практика вече 
не само няма, но и бъдещето е насочено към смесените производствени 
територии, т.е. предимно производствените ("бизнес") паркове (Пп), в т.ч. 
и към смесените (С) и централни (Ц) територии с ограничено разполагане 
на промишлени предприятия. Съмнителна е необходимостта на този етап 
от нарочното отделяне на самостоятелни зони за високотехнологичните 
производства (Пс), чието разполагане в съществуващите производствени 
зони е естествено и наложително, но не е единствената градоустройстве-
на форма. Поне засега у нас създаването на подобни чисти 
високотехнологични зони, без участието на други предприятия, е по-скоро 
изключение (Бизнес-парк "София"). 

Общата правна рамка за развитието на предприятията в България се 
характеризира с множество законови и подзаконови нормативни актове, 
регулиращи различни аспекта от тяхната дейност, както и различни сфери 
на стопанската дейност в страната. Дори беглият преглед на нормативната 
база, пряко или косвено засягаща инвестиционните инициативи за създа-
ване и легализиране на едно ново производство или реконструиране на 
съществуващо такова, е достатъчен, за да се направи извода, че те са 
прекалено много, несъгласувани и дори противоречащи си в някои тексто-
ве (вж. по-долу). Общият брой на тези нормативни документи е над 150! 
Това предопределя и необходимостта, не само от тяхното синхронизира-
не, с цел стимулиране на инвестиционната инициатива в 
производствената сфера, но и от изработването на нови, и отмяна на ос-
тарели, но действащи наредби за производствените сгради. 

Липсата на единна правна рамка силно затруднява дейността на произ-
водствените предприятия и не стимулира достатъчно развитието им и 
тяхната устойчивост [8]. Очевидно са необходими изменения и допълне-
ния в цялостната нормативна база, не само в рамките на ЗУТ, по-добра 
хармонизация между различните правни сфери както и усъвършенстване 
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на тяхното прилагане, така че да се създаде обща благоприятна среда за 
развитие на предприемачеството и да се постигне съответствие с пра-
вото на Европейския съюз. 

Една от причините, например, за незадоволителното развитие на мал-
ките и средни производства е, и сравнително късното приемане на Закона 
за малките и средни предприятия (ЗМСП), в сравнение с други нормативни 
актове, свързани с икономическото развитие на България. Като цяло нор-
мативната рамка, имаща отношение към сектора на МСП, се 
характеризира с известна непоследователност и противоречивост. Проце-
дурите, определени в нея, са дълги и сложни; лицензионните и 
разрешителни режими са прекалено много, съществуват нормативни 
празноти, липсват конкретни финансови и данъчни механизми за насърча-
ване на МСП.  

Със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), застроените части на стопанските дворове са изключени от ба-
ланса на земеделската земя. Това е друг пример за правна неяснота 
(поради различното третиране на стопанските дворове в одобрените ОУП 
и кадастрални карти). Тези зони нямат отчетливи критерии за ролята им в 
градското планиране и структура, и не се третират от ЗУТ! 

Това са някои обобщени изводи от съществените и неуредени въпроси 
за устройството на производствените територии според ЗУТ. Неговите из-
менения, допълнения и прилагане би следвало да са синхронизирани със 
стратегическите документи. По тази причина е съставен кратък преглед на 
стратегически документи, пряко свързани с темата на труда, а след това 
са разгледани по-подробно някои правила и норми, които не работят в 
единство с поставените цели и задачи на стратегическите документи. 

В Националната стратегия за регионално развитие на Република 
България за периода 2012-2022 г. е указано, че ще бъдат създадени мо-
дели за териториално-урбанистично развитие на национално и регионално 
ниво, с които ще се борави с едрата териториална структура на трите ос-
новни типа територии (природни, слабо урбанизирани и силно 
урбанизирани) и ще се помага за установяване на оптимални отношения 
между тези три типа територии, и за конкретизиране на политиките за тях-
ното устройство, опазване и развитие. Към 2019 г. такива модели не са 
официално разработени, обсъдени и приети! 

В Стратегията за комасация за България за периода 2007-2013г., бя-
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ха заложени предложения за законодателни изменения в три направле-
ния: 1) създаване на Закон за комасация на земеделските земи; 2) 
създаване на Закон за Национална компания „Земя“; 3) създаване на за-
конодателство за поземлено банкиране. Към 2019 г. постъпки за 
реализиране на законодателство в тази насока не са осъществени! 

В Стратегията за развитие на индустриалните зони (2015) и по-
точно в Раздел II.6. “Стимули за повишаване на конкурентоспособността 
на зоните” е вписано, че: „Мерките за повишаване на конкурентоспособ-
ността на зоните са неразривно свързани със стимулите за 
насърчаване на инвестициите, защото насърчителните мерки са една 
от ключовите теми за всички инвеститори, която те поставят за об-
съждане при всеки инвестиционен проект, независимо от размера на 
проекта, профила на инвеститора или мястото за реализация“.  

Последната част на това твърдение, поставено при неясни условия, 
следва да се отчете като пренебрегващо основни принципи за устойчивото 
развитие, защото размера на инвестицията, профила на инвеститора и 
мястото на реализация на проекта са ключови фактори при оптимизацията 
на инвестиционния избор. В стратегията са разгледани предимно финан-
совите стимули от страна на Държавата във всичките им разновидности, 
но това е анахроничен подход в привличането на капитали в условията на 
все по-агресивна конкуренция. Водещи стимули за насърчаване на инвес-
тициите (неразгледани обстойно) са наличието на публична информация и 
достъпност до нея, необходими в първоначалните фази на предпроектни 
проучвания. Именно този недостатък би следвало да бъде репер за адми-
нистративната и законодателна реформа.  

В същия раздел на стратегията са разгледани общи статистически дан-
ни и хипотези на икономическа база, съпоставени спрямо практиките в 
страните от ЕС. Направени са оценки на възможностите за насърчаване 
на инвестициите, а в заключение „се отбелязват редица слаби страни на 
управлението на инвестиционния процес в страната“, сред които не са 
анализирани вътрешните регулации по опазването на земеделските земи 
чрез Закона за опазване на земеделските земи и Правилника за неговото 
прилагане (ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ), предоставящи неконтролируема алтерна-
тива, пренасочваща инвестициите извън обособените индустриални зони, 
в които самата Държава влага публичен ресурс.  

Съгласно Приложение № 2 „Матрица с индикатори за развитие на ин-
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дустриалните зони“ в същата стратегия, могат да се отчетат следните 
съществени пълни или частични неизпълнения към края на 2019 г. (само 
година преди изтичане срока на действието ѝ): 

• Приемане на Закон за индустриалните зони и технологичните 
паркове и Правилник за неговото прилагане; 

• Изготвяне на методическо ръководство за създаване на индуст-
риална зона; 

• Създаване на нова и рехабилитация на съществуваща базова 
инфраструктура във всички зони (в цялост); 

• Изграждане и доизграждане на комунална инфраструктура във 
всяка от функциониращите зони; 

• Изграждане на обекти и зони за спорт и отдих във всяка от функ-
циониращите зони; 

• Изграждане на допълнителни обекти за търговски цели- ресто-
ранти, магазини, др.; 

• Индивидуално брандиране на зоните; 

• Разработване и прилагане на интернет-базирани интерактивни 
платформи за обслужване на инвестиционни запитвания и наме-
рения; 

• Поддържане и предлагане на комунално обслужване във всяка 
от функциониращите зони; 

• Поддържане на зоните за спорт и отдих и разработване на паке-
ти услуги за тяхното използване във всяка от функциониращите 
зони; 

• Създаване на информационни-консултантски център във всяка 
функционираща зона; 

• Извършване на услуги в подкрепа на интернационализацията на 
предприятията в индустриалните зони; 

• Разработване и предлагане на по-голям пакет услуги, обслужва-
щи иновативни производства. 

В България обаче, през последните 15 години поради насложени уп-
равленски дефицити, като липса на взаимна обвързаност между 
стратегиите и координация между ведомствата, липса на реален монито-
ринг върху изпълнението на стратегиите (Табл. 1), невъзможност за 
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приемане на Общи устройствени планове на малките Общини с интензив-
на инвестиционна инициатива, а оттам и невъзможност за създаване на 
национална стратегия за устройствено планиране, наложиха хаотично и 
спекулативно разрастване на т.нар. „урбанизирани територии“, осо-
бено по периферията на икономически развитите градове-ядра.  

 
Табл. 1 Стратегии и програми, отнасящи се пряко до  устройственото планиране и подоб-
ряване на инвестиционната среда  

Честите изменения в законодателството и различното им прилагане, и 
политическата нестабилност обусловиха угодна за бизнеса, но невярна за 
архитекта и урбаниста теза, че реализирането на инвестиционните 
инициативи в извънурбанизираната територия носят по-малко риско-
ве. Другата задача на бизнеса при промяна на предназначението на 
земеделските земи за неземеделски нужди е спекулативното повишаване 
на цената им на пазара на недвижими имоти. Това обстоятелство води до 
директно противоречие с чл. 1, ал. 1, изречение второ от ЗУТ.  

Съгласно глава дванадесета от Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони [7] в землищата извън границите на населените места 
и селищните образувания устройството, и евентуално застрояването на 
отделни поземлени имоти или групи от имоти се определя, ако е предви-
дено в общ устройствен план по чл. 105 ЗУТ, когато има такъв, и ако за 
тези имоти е одобрен подробен устройствен план по чл. 109 или чл. 111 
ЗУТ. 

Оттук следва да се постави въпроса „В кои общини с общи граници на 
големите населени места има одобрени, влезли в сила общи устройствени 
планове на общини (ОУПО) и в кои – не?“, и следователно да се изследва 
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налична ли е корелация между степента на инвестиционния интерес и 
темпа на приключване на процедурите по приемане и одобряване Общите 
устройствени планове. Такава статистика няма, а крайните срокове се 
удължават ежегодно от Законодателя! 

Включването на земеделски земи в границите на населените места и 
селищните образувания, както и при създаване на нови селищни образу-
вания, определени с общи и подробни устройствени планове, се 
извършва с решение на Комисията за земеделските земи по реда на глава 
пета, раздел I и подлежат на одобряване по реда на ЗУТ (чл. 3, ал. 3 
ЗОЗЗ). Остава неясно защо общите и подробните устройствени плано-
ве са с приравнена значимост според ЗОЗЗ при наличие на 
субординационна йерархичност помежду им според ЗУТ? 

Същевременно се наблюдава и конституиране на различни органи, 
взимащи значими за обществения интерес решения по Конституция – про-
мяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски 
нужди, в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на 
промяната. В случаите, когато исканата площ е до 50 дка от пета до десе-
та категория или не е поливна, и земята е в землищата на населените 
места на територията на съответната област, решенията се вземат от ко-
мисии към областните дирекции "Земеделие" (чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ), а 
останалите случаи от Комисията за земеделските земи (КЗЗ) към МЗХГ.  

Промяната на предназначението на земеделски земи за неземеделски 
нужди може да се допуска в три случая: 1) за изграждане на обекти на 
техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ; 2) за създаване на нови 
или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани 
територии (населени места и селищни образувания); 3) за създаване или 
разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 
строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населе-
ни места и селищни образувания). 

Фразата „създаване или разширяване“ в третия случай за допустимост 
за промяна на предназначението, както и липсата на аргументирана об-
вързаност между трите случая, въвежда възможност за интерпретативно 
прилагане на ЗОЗЗ. Ако текстът се прочете като „Промяна на предназна-
чението на земеделски земи за неземеделски нужди се допуска за 
създаване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън 
строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (на-
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селени места и селищни образувания)“, то възниква ключов териториал-
но-устройствен въпрос „Възможно ли е да се създават отделни 
Урегулирани поземлени имоти (УПИ) извън границите на съществува-
щите урбанизирани територии и при какви условия“? 

Според чл. 20, ал. 1 от ЗОЗЗ границите и предназначението на земе-
делските земи, които се включват в границите на урбанизираните 
територии, се определят с общ или подробен устройствен план, а според 
ал. 2 – промяната на предназначението на земеделските земи, включени в 
границите на урбанизираните територии, може да се извършва и по квар-
тали в съответствие с разработките на плана – по предложение на кмета 
на общината.  

Интересно е обстоятелството, че при никакви финансово-стимулиращи 
условия, данъчни облекчения и неясна процедура (а точно обратно, мест-
ните налози ще бъдат по-високи), е вменено задължение на 
собствениците на земеделска земя за отправяне на искане пред кмета на 
общината за включването ѝ в границите на урбанизираните територии или 
за създаване на нови урбанизирани територии и за промяна на предназна-
чението ѝ. 

В Правилника за прилагане на ЗОЗЗ (ППЗОЗЗ) се повтаря за пореден 
път обнародваната през 1997 г. „мантра“ от чл. 21 на Конституцията на Р 
България и чл. 2 на ЗОЗЗ, а именно „промяната на предназначението 
на земеделските земи се допуска по изключение при доказана нужда 
и при условия и по ред, определени с този правилник“. 

Съгласно чл. 7 от ЗУТ според основното предназначение (определено 
със схемите и концепциите за пространствено развитие и с ОУП) един вид 
от териториите в страната са урбанизираните – населени места и селищ-
ни образувания. Законова дефиниция за „урбанизирани територии“ в ЗУТ и 
наредбите към него не е налична, но в § 1, т. 11 от ДР на Закона за здра-
вето (ЗЗ), това определение е установено! Урбанизираните територии са 
„населените места и селищните образувания в определени с уст-
ройствен план строителни граници“. Съгласно § 5, т. 6 от ДР на ЗУТ 
"Територия на населено място" е селищната територия, обхваната от гра-
ниците му (строителните му граници), определени с устройствен план, без 
да се включва землището. 

Съгласно чл. 8 от ЗУТ конкретното предназначение в урбанизирани-
те територии или в отделни поземлени имоти извън тях (определено с 
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ПУП) може да бъде за жилищни нужди. От друга страна в чл. 13 от Наред-
ба №7/ПНУОВТУЗ се определя, че жилищните територии обхващат части 
от населеното място, в които са обединени урегулирани поземлени имо-
ти, предназначени предимно за жилищно застрояване. В чл. 45, ал. 1 от 
същата Наредба №7 в землищата извън границите на населените места 
и селищните образувания, устройството и евентуално застрояването на 
отделни поземлени имоти се определя, ако е предвидено в ОУП, и ако за 
тези имоти е одобрен ПУП по реда на ЗУТ. В ал. 3 на същия член от На-
редбата (при условията на ал. 1) е ясно определена допустимостта на 
видовете обекти, които могат да се изграждат в землищата извън граници-
те на населените места, а в ал. 4 се допуска изграждане на обекти за 
постоянно обитаване (т.е. за жилищно застрояване) по изключение – като 
самостоятелни обекти извън границите на населените места и селищ-
ните образувания.  

Как се определя това изключение в чл. 45, ал. 4 ЗУТ, при положение, че 
самото то е допуснато в текста на чл. 8 от ЗУТ остава неуточнено в Закона 
и е предпоставка за противоречиви тълкувания и съдебни решения.  

Пример за липсата на обществена чувствителност и разбиране на 
проблемите по темата е брокерското празнословие и липса на компетен-
ция при оферирането за „изгодни инвестиции“, наблюдавани по рекламни 
табели сред нивите и обработваемите земеделски масиви по пътищата на 
България –  гласящи гръмко „Продавам УПИ с площ 9 900 кв.м.“!  

В следствие на посочените проблеми зачестяват противоречия в прак-
тическото прилагане на професията по териториално-устройствено 
планиране между архитекти, геодезисти, ландшафтни архитекти и урба-
нисти. Това е порок, допуснат от всички – от законодателната власт, от 
изпълнителната власт, от образователните институции, от браншовите 
организации, от разбирането и познанията на проектантите за същността 
на проектантските модели [9]. Представете си какъв би бил резултатът в 
обществото ако публично възникне спор между хирурзи и анестезиолози – 
чии отговорности, задължения и познания са по-важни за успешното про-
веждане на една операция или трансплантация!? 

Един от примерите за натрупващо се напрежение в професионалните 
среди относно правоспособността за изработване на ПУП, е писмо от 2019 
г. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството, адреси-
рано до браншовите организации, с което се потвърждава становище на 
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ДНСК (изх. №СТ-309-04-465/25.10.2019г.). В последното се указва, че „ар-
хитекта не може да изработва планове за регулация и за вертикално 
планиране, поради липса на техническа правоспособност“. Това разби-
ране налага рискове от пороци в устройствените процедури, които не са 
рядкост, особено в райони с нисък административен капацитет – изработ-
ване и одобряване на: 1) частични изменения на регулационни планове 
(без съгласуване от архитект и без застроителен план); 2) изработване на 
планове за регулация извън строителните граници на населените места (с 
водещ проектант - геодезист); 3) застроителни планове, без придружаващи 
схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и др. 

Друг пример за професионални спорове са именно противоречивите 
планове за регулация за поземлени имоти извън строителните граници на 
населените места и начина им на отразяване в КК и КР. Така, в писмо на 
Изпълнителния директор на АГКК (изх. №10-22-17/15.07.2008г.) в отговор 
на запитване от Началника на СГКК - София, се указва: 1) За имоти и 
части от имоти от Картата на възстановената собственост, за кои-
то има влезли в сила решения на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ в 
КК и КР предназначението е „урбанизирана територия“; 2) Застроени 
територии без застроителен и регулационен план или околовръстен 
полигон се отразяват в КК и КР с предназначение „земеделска тери-
тория“ и начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“.  

В Класификатора за трайно предназначение на поземлените имоти към 
Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддър-
жането на кадастралната карта и кадастралните регистри, могат да 
се установят редица противоречия с териториално-устройствените норми 
и Националния класификатор на икономическите дейности [10] (в т.ч. за 
производствените територии). 

През последните години, с цел повишаване обхвата на КК и КР за тери-
торията на цялата страна, се приложи автоматичното мигриране на 
данните от КВС на землищата на населените места с оглед ускорено фор-
миране на кадастрални карти. Липсата на координирани действия между 
Общинските служби по устройство на територията, поземлените служби, 
поддържащите КВС фирми и възложителите, наложиха пренасяне на не-
актуални (грешни) данни в одобрените КККР – както за предназначението 
на имотите, така и липса на нанесени сгради. Абдикацията от професио-
нален диалог и от превантивни мерки, преди одобряване на КК и КР, има 
цена, и тя се плаща от инвеститорите и от всички данъкоплатци! Тези ира-
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ционални разходи, поради липса на административна синхронизация, и 
административен капацитет, можеха да бъдат спестени чрез навременно-
то използване на ГИС [11]. 

2. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

Като обект на социално-икономически отношения земята има три ос-
новни проявления: 1) като недвижимо имущество; 2) като стока; 3) като 
обект на инвестиционна дейност [12]. Тези аспекти са подробно изследва-
ни от други учени [4], като в настоящия труд обобщено може да се изведе, 
че земята с променено земеделско предназначение за индустриални цели 
има най-често характеристиките на стока, която получава повишена 
стойност в следствие от предвижданията на устройствен план.  

Масово в цялата страна одобряването на тези планове не гарантира ус-
тойчиво обезпечаване на имотите с транспортна и инженерна 
инфраструктура, а още повече то компрометира ефикасното ползване и 
обработване на земите в земеделския масив.  

Като недвижимо имущество все по-често тези земи участват спекула-
тивно в пазара на недвижими имоти, където частния интерес доминира 
над обществения и все по-трудно се прилагат планови, и законови инстру-
менти за уравновесяване на този социално-икономически дисбаланс. При 
липсата на законова рамка за устройството на земеделските територии и 
комасацията се наблюдават, и неблагоприятни тенденции за опазването 
на земеделските земи –  вместо като обект за реална инвестиционна дей-
ност (генериране на печалби от производствените качества на 
земеделската земя и повишаване на същите във времето), те се разглеж-
дат като потенциални терени за реализиране на индустриални 
инвестиционни инициативи – без ясен адресат и с ограничен експлоатаци-
онен живот.  

Социално-икономическите и демографски характеристики влияят пряко, 
и косвено върху инвестиционните намерения за изграждане на индустри-
ални обекти върху земеделски земи с променено предназначение. 
Показатели като брутен вътрешен продукт, естествен прираст на населе-
нието, цена на труда, икономически неравенства, образованост на 
населението, необходимо време за започване на бизнес, административни 
тежести, политическа несигурност и др. са взаимно свързани и се отразя-
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ват действено върху анализа на рисковете при оптимизацията на инвести-
ционния избор.  

Най-популярното средство за измерване на икономическите неравен-
ства в обществото е индексът на Джини, според който по данни на 
Световната банка, България се нарежда на последно място в страните от 
ЕС с 39,6 пункта към 2018 г. Тази стойност е съизмерима с показателя на 
Етиопия – 39,1, на Израел – 38,9 и на Мианмар – 38,1. За сравнение – за 
Индия коефициентът е 35,7, за Пакистан – 33,5, а за Египет – 31,8 [13]. 

Повишаването на икономическите неравенства пораждат вътрешни 
миграционни процеси от изоставащите икономически региони към големи-
те градове, което довежда до териториално неравенство в 
разпределението на работната сила. В общия случай това явление води 
до „омагьосан кръг“ – то определя средоточията за нови преки инвестиции 
и поддържа изоставането на слабо развитите региони.  

Според Световната банка, през 2003 г. България се нарежда на 66-а по-
зиция в световната класация според необходимото време за стартиране 
на бизнес – 39 календарни дни. Въпреки че за 15 години данните по този 
показател са редуцирани до 23 дни, то в общата класация България изос-
тава спрямо другите страни и се нарежда на 165 място, ведно с Коста Рика 
и Кения [14]. Сравнявайки България по същия показател – на географско 
равнище – с държавите от Централна и Източна Европа (CEECs), вкл. 
Гърция, Северна Македония, Сърбия и Турция, то в този случай страната 
ни се нарежда на 6-та позиция през 2003 г. и на 12-та позиция през 2018 г. 
от общо 16 държави в изследваната група [14]. 

За същия период (2003-2018 г.), сравнено с държавите от Централна и 
Източна Европа (CEECs), вкл. Гърция, Северна Македония, Сърбия и Тур-
ция, брутния вътрешен продукт на България се повишава с по-високи 
темпове (310%) от усреднения темп (251%) и се нарежда от 11-та позиция 
през 2003 г. с БВП 20,983 млрд. $ – до 8-ма позиция през 2018 г. с БВП от 
65,133 млрд. $ [15]. 

Тези данни в абсолютна стойност показват повишаването на нацио-
налния приход и продукция, но при допълнителен анализ, отнесен към 
номиналния БВП на глава от населението се наблюдават негативни тен-
денции за конкурентоспособността на българската икономика спрямо 
сродните икономики на горепосочените държави. От данните на Световна-
та банка тук може да се отчете запазване на позицията – 13-та (от 16) през 



 
 

СЪВРЕМЕННИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ИНДУСТРИАЛНАТА АРХИТЕКТУРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 

20 
 

2003 г. – с 2 699 $ на глава от населението и 13-та позиция през 2018 г. –  
9 273 $. Последната стойност е близка до средно-претеглената стойност 
за всички държави в света през 2008 г. [16]. 

Отчитайки изследваните три икономически параметъра – при повишена 
продуктивност на обществото като цяло, с отчетени повишаващи се нера-
венства и относително дълго време за започване на бизнес, може да се 
твърди, че успехът на политиките за децентрализиране на индустрията и 
подобряване на регионалното развитие на изоставащите региони са пос-
тавени на кръстопът. Както е известно, през 2019 г. един от европейските 
гиганти – производител на автомобили не избра България като дестинация 
за реализиране на мегазавод на автомобилната индустрия, а се спря в 
друга държава. 

В края на 2011 г. на проведения в София Европейския конгрес на Све-
товната федерация за недвижими имоти (FIABCI) и XVII конференция на 
Централноевропейската мрежа на агенциите за недвижими имоти 
(CEREAN) на тема „Демографските тенденции в Европа – предизвика-
телства и възможности“, бе представено резюме на обобщаващия 
доклад на тема „Влияние на демографските тенденции в Европа в реги-
оналното и градско развитие, изготвен в рамките на унгарското 
председателство на ЕС“, от който могат да се приложат следните изводи 
за целите на труда: 

• измененията в демографската структура (количествени и възрас-
тови) са основна заплаха за пазара на труда и играят решаваща 
роля в засилването на междурегионалната сегрегация; 

• в зависимост от демографската характеристика и икономическа-
та активност на населението, могат да се формулират три 
основни типа градове: 
- с голяма икономическа мощ и силно увеличаване на населе-

нието – динамично развиващ се град; 
- със стабилна икономика и стабилни стойности на население-

то (с леки понижавания или повишавания) – стабилен град; 
- с ясно изявено демографско свиване и/или застаряване и в 

икономически упадък – свиващ се град; 
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През 2006 г. д-р Торстен Вийхман 4 дефинира термина „свиващ се 
град“ като „урбанизирана територия (градове и села) с минимален брой 
обитатели от 10 000 души – с проявления на намаляване на население-
то, в период по-дълъг от 2 години и протичащи икономически 
трансформации с признаци на структурна криза“ [17]. В изследваните от 
него 100 населени места, гр. Видин попада на 12-то място. Статистически-
те данни в България потвърждават негативната демографска обстановка, 
която влияе върху икономическата и социалната активност в селищата, а 
оттам и върху характеристиките и качеството на селищната среда [18].   

Повечето българските градове попадат в третия тип – „свиващи се“. Ос-
вен политика към икономическо възстановяване (ревитализиране и 
регенерация на бившите производствени зони), тези градове следва да се 
адаптират към частичния срив на излишната инфраструктура, излишните 
жилища и намалените потребности в сферата на обществените услуги.  

Забавянето на необходимите действия за адекватно проучване на 
проблематиката и разработване на приложими политики за облекчаване 
на последиците, ще задълбочи проявленията. Като начало е необходимо 
запознаване с направените проучвания и анализи в световен мащаб, 
включващи и нашата страна. Необходимо е да се обърне сериозно внима-
ние на демографската структура и динамика, икономическата активност на 
пазарите, прогнозите в икономическите отрасли. Ясни и структурирани ме-
тодики не са изведени. Това се дължи на спецификата и уникалността на 
всеки един проблемен обект. Без навременната реакция от страна на 
професионалистите в сферата на урбанизма и градското планиране ще 
бъдем свидетели на следното причинно-следствено развитие на събития-
та: свиващи се населени места → свиващи се региони → свиваща се 
държава [18]. 

Дори в Актуализираната национална стратегия за демографско раз-
витие на населението в Република България (2012-2030 г.)5 беше 
поставена цел към 2030 г. населението на България да възлиза на 7 млн. 
души, но указа се, че още през 2019 г. по данни на НСИ населението е на-
маляло под целевата стойност (10 години по-рано). Притеснителен факт, 
който би следвало да наложи актуализация или цялостна ревизия на стра-

 
4 Торстен Вийхман (Thorsten Wiechmann) е професор към Техническия университет в Дрез-
ден, работещ в областта на урбанизма, пространственото, и регионалното планиране и др.  
5 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=778 
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тегията и съответно нейния хоризонт да се разшири до 2040-50 г. 

Терминът „свиване“, било то на пазари, сфери на влияние, територии, 
влошен финансов ресурс и други, се използва с негативна конотация. 

Идеята за свиване на градовете все още не е припозната като реалност 
за българския град, въпреки наличието на основните характеристики – 
постсоциалистическо общество, след радикална смяна на политическата 
система, с доказана тенденция за силно намаляващо и застаряващо насе-
ление и де-индустриализация след 1989 г. Свиващите се градове и 
градоустройствените мерки за ревитализация и регенерация на територи-
ите в тях, все още се разглеждат бегло в образователния процес. 

Усвояване на нови територии за експанзивното застрояване на пери-
ферни райони за обитаване, пътна инфраструктура и фаворизиране на 
личния автомобилен транспорт в градската среда [19], са проявления на 
една неустойчива тенденция на развитие. Идеята за експанзия е дълбо-
ко вкоренена в съвременната българска урбанистична практика – няма 
урбанистична стратегия, устройствена схема или план, без предвиждане 
на териториални разширения с цел урбанизация на селищата.  

Необосновано нарастват застроените площи – за обитаване, труд, тър-
говия, инфраструктура по време, в което България няма икономически 
приоритети в дългосрочен план. Идеите за градско обновяване и структур-
на реконструкция, се възприемат като една пожелателна практика, но не и 
задължително условие. Ролята на пряко засегнатите от процесите на сви-
ване е неясна. Липсва стратегия за приобщаване на хората към 
проблемите на населеното място. Не е приложена политика за инициира-
не на промени на принципа „отдолу – нагоре“. 

Изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) от 2017 г. анали-
зира трансформациите в националната икономика през последното 
десетилетие [20] и дава ясни насоки за стабилизиране на българското 
производство. При трайно свиване на населението в трудоспособна въз-
раст, сериозната конкуренция за работна сила в отворения и все по-
мобилен общ европейски пазар на труда, и достигнатите вече рекордни 
коефициенти на заетост, предизвикателството е да се увеличават инвес-
тициите в такива производства и услуги, които създават по-висока 
добавена стойност. Това са най-общо дейности, които създават високо 
ценени от глобалния потребител продукти и услуги с модерни технологии, 
и висококвалифицирани и производителни работници. Тези обстоятелства 
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за конкурентна среда са плод на модерната индустриализация [21] [22].  

Сред водещите експортни стоки се появяват и изцяло нови за българс-
кия индустриален пейзаж продукти. Това е ефектът от много нови 
инвестиции „на зелена поляна“ или от възстановяване, и многократно 
разширяване на капацитета на заводи, които допреди пет или десет годи-
ни са изнасяли минимални обеми. Те включват пъстра палитра от изделия 
– от осветителни тела, резистори и компоненти за изграждане на електри-
чески инсталации, през каучукови маркучи до електрически велосипеди и 
мотопеди [20] (вж. Раздел II). 

Един от ключовите маханизми за привличане на чуждестранни инвести-
ции е достъпът на публична информация, отнасяща се до поне 
двуезично приложение/платформа предоставяща данни за инвеститора, 
като: 1) предлагани терени за изграждане на предприятия и техните техни-
чески, и устройствени характеристики; 2) приблизителни пазарни цени на 
имотите и процедури за тяхното придобиване; 3) срокове и условия за 
процедурите по разрешаване, и одобряване на устройствените планове за 
конкретните имоти; 4) срокове и условия за разрешаване на строителство-
то; 5) срокове и условия за въвеждане в експлоатация на строежите; 6) 
потенциалните рискове (предварителен дю-дилижънс) за инвестиционната 
инициатива в конкретната зона според обхвата/мащаба на инвестиционна-
та инициатива.  

В случай, че тези данни са оповестени на поне три езика (освен българ-
ски), например английски, руски, испански, то следва потенциалът за 
привличане на чуждестранен интерес да бъде силно повишен. 

Проведеното проучване установява, че ако търсещият локация за раз-
витие на производство предприемач не владее български език, то той не 
би могъл да се ориентира за възможностите по горе поставените парамет-
ри. Още повече на интернет страницата на НКИЗ6 е публикувано 
съобщение за подаване на заявление за инвестиционно намерение само 
на български език със следния текст „Заявления за инвестиционни наме-
рения към НКИЗ се приемат само на място в офис на компанията, като 
се изисква да бъдат в оригинал, с подпис и печат. До един месец от по-
даването на Заявлението е необходимо да се предприемат стъпки за 
сертифициране от Българска агенция за инвестиции. В рамките на до 

 
6 http://nciz.bg/uvedomleniya/podavane-na-zayavlenie-za-investitsionni-namereniya-11289 
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два месеца след подаване на Заявлението, се подписва предварителен 
договор между инвеститора и НКИЗ. При условие, че не се подпише 
предварителен договор в този период, избраният терен се обявява за 
свободен. Картата на заетите и свободни площи в ГИС е ориентиро-
въчна и може да съдържа неактуални към съответния момент данни. За 
точна информация се свържете с нашия екип!“. 

При опит за откриване на публичен регистър на земеделските земи с 
утвърдени площадки за промяна на предназначението и регистър на зе-
меделските земи с променено предназначение се установи, че такива не 
се поддържат (или не са част от общодостъпните регистри).  

От публикуваните на интернет страница7 на МЗХГ 98 бр. решения на 
Комисията за земеделските земи (КЗЗ), взети в периода 28.10.2016г. – 
30.07.2019 г. и след авторски анализ се установи, че през 2017 г. КЗЗ е 
провела 23 заседания, на които се е произнесла с 1349 решения за промя-
на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и 
утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земе-
делски земи. Почти 400 от решенията се отнасят за утвърждаване на 
площадка за изграждане на обекти с жилищно предназначение, а около 
350 от решенията се отнасят за реализиране на обекти със складово 
и/или производствено предназначение.  

Значителен порок на взетите решения може да се отчете положително-
то произнасяне по предварителни проекти за ПУП – Планове за 
регулация и застрояване за над 600 от предложенията за утвърждаване 
на площадки. Общоизвестно е че регулационните планове се разработват,  
одобряват и прилагат за имоти, попадащи в строителните граници на на-
селените места (урбанизирана територия). В този смисъл утвърждаването 
на площадка за ПУП-ПРЗ би следвало да се предхожда от решение на КЗЗ 
за разрешаване включването на имотите в строителните граници на съот-
ветното населено място по реда на чл. 20а, ал. 2 от ЗОЗЗ и чл. 3, ал. 3 
ППЗОЗЗ, когато имотите граничат със строителните граници на населено-
то място (освен ако това не е предвидено с ОУПО). Така разработването, 
процедирането и одобряването на ПУП при хипотезата за прилагане на 
първа регулация съгласно чл. 16 на ЗУТ би уредило дългосрочно и устой-
чиво интересите на всички заинтересовани страни. В случаите, когато 

 
7 https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/komisiya-za-zemedelskite-zemi/resheniya-
komisiyata-zemedelskite-zemi/  

https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/komisiya-za-zemedelskite-zemi/resheniya-komisiyata-zemedelskite-zemi/
https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/komisiya-za-zemedelskite-zemi/resheniya-komisiyata-zemedelskite-zemi/
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имотите са отдалечени от строителните граници на населеното място би 
следвало КЗЗ да ги утвърди като ПУП-План за застрояване (без регулаци-
онна част), защото същите най-малко не биха имали възможност да бъдат 
включени в административните граници на населеното място след реали-
зирането на инвестиционната инициатива.  

От анализираните решенията на КЗЗ за 2017 г. е видно, че процедурата 
по чл. 20а, ал. 2 ЗОЗЗ е приложена само в 8 случая. В четири от случаите 
(общ. Самоков – 3 и общ. Горна Малина – 1) е приложено разширяване на 
строителните граници за имоти с жилищно предназначение. В четири от 
случаите (Пещера – 2, Самоков – 1 и София – 1), Законът е приложен за 
разширяване на строителни граници за имоти със складово-
производствено предназначение. Оттук следва да се допусне с категорич-
ност, че почти всички от решенията на КЗЗ за утвърждаване на площадки 
с разгледан ПУП-ПРЗ от предходни години са одобрени в съответната об-
щина без прилагане на първа регулация в законовата последователност, 
въпреки заявената в инвестиционното намерение регулационен план.  

През 2018 г. анализът на протоколите на КЗЗ потвърждава фактите от 
2017 г., дори при засилени инвестиционни намерения – с проведени 27 
заседания, на които се е произнесла с 1714 решения (ръст с 27% на го-
дишна база) за промяна предназначението на земеделски земи за 
неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектира-
не на обекти в земеделски земи. Тенденцията в отношението между броя 
на утвърдените площадки за жилищно строителство и за складово-
производствени нужди се запазва, но с ръст в броя на утвърдените пло-
щадки с 50 на 100. Така през 2018 г. КЗЗ е утвърдила около 600 площадки 
за жилищно строителство.   

Процедурата по чл. 20а, ал. 2 от ЗОЗЗ е приложена само в 6 случая – 
три в Община Марица, един в Община Родопи (за жилищни нужди), един в 
Община Горна Малина (за жилищни нужди) и един в Община Смолян.  

И през 2017 г. и през 2018 г. прилагането на процедурата за разширя-
ване на строителните граници на населените места е приложена за 
сравнително големи терени (над 15 дка.) само за земеделски земи, които 
са общинска собственост. Оттук може да се направи извод, че институции-
те не успяват да контролират процесите по разрастване на населените 
места, и да стимулират инвеститорите и Общините да прилагат чл. 20а от 
ЗОЗЗ. И през 2018 г. в протоколите и решенията на КЗЗ са описани над 
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500 проекта за ПУП с регулационен план.  

Анализът е направен само върху двугодишната инвестиционна актив-
ност за 2017 и 2018 г., откъдето се вижда, че над 500 са утвърдените 
площадки за складово-производствени дейности в земеделските земи, от 
които единични са случаите на обектите за общински или държавни нужди 
в контекста на създаването индустриални зони.  

Интересно е обстоятелството, че не е развита хипотезата за създа-
ване на селищни образувания при условията на ЗОЗЗ с цел 
урегулиране на индустриални зони по реда на чл. 16 от ЗУТ. Често но-
вообразуваните индустриални зони са локализирани отдалечено от най-
близките населени места, така че от урбанистично-пространствена и ад-
министративно-управленска гледна точка решението за разширяване 
границите на населеното място може да се отчете като ирационално, осо-
бено в случаите, когато имотите попадат в територията на няколко 
землища или области.  

Видно от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 
г. около 50 на сто от приходната част на бюджета на МЗХГ е съставена от 
държавни такси – 72 млн. лв. Липсва публична информация каква част от 
тях се сформира от такси за промяна на предназначението на земеделски 
земи за неземеделски нужди, но предвид анализираните решения на КЗЗ и 
тарифата за размера на таксите по чл. 30, ал. 1 ЗОЗЗ (Приета с ПМС № 
112 от 31.05.2002 г., изм.и доп. ДВ бр.35 от 8 Май 2012г.), този дял е зна-
чителен. Същевременно за персонал институцията е планирала разходи в 
размер на 107 млн. лв. Фактите показват значителна финансова зависи-
мост на МЗХГ от процедурите за промяна на предназначението на 
земеделските земи и невъзможността за алтернативни решения, оптими-
зация и обективно прилагане на съществения текст от чл. 2 на ЗОЗЗ 
„Земеделските земи са основно национално богатство и се използват 
само за земеделски цели.“  

Определянето на таксите за промяната на предназначението на земе-
делските земи е тема, която е трудно разбираема не само за 
професионалистите архитекти и урбанисти, но още повече и за заинтере-
сованите лица, желаещи да използват предоставената възможност в 
закона.  

Според Тарифата за размера на таксите, които се заплащат при промя-
на на предназначението на земеделските земи, приета с ПМС № 112 от 
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31.05.2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 35 от 8 май 2012 г., размерът на таксите 
се определя по формулата: 

Т = СББ * Кплощ * Кк * Кпол, 
където: 

„Т“ е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земе-
делска земя (лв.); 
„СББ“ – среден бонитетен бал за съответната категория земе-
делска земя при неполивни условия; за некатегоризуема земя 
„СББ“ е 2,5; 
„Кплощ“ – коефициент за площта на земята, необходима за 
обекта; 
„Кк“ – коефициент за категорията на населеното място; 
„Кпол“ – коефициент за поливност. 

Коефициентът за площта на земята (Кплощ) се определя в зависимост 
от размера на земята (площта), необходима за обекта, и от вида на обек-
та.  

Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Тарифата, за търговски обекти, произ-
водствени обекти, складови обекти, административни обекти, курортни 
обекти, туристически и спортни обекти, жилищни и вилни сгради, паркинги 
и гаражи, „Кплощ“ е както следва: при площ до 1 дка вкл. – 2,00; при площ 
над 1 дка до 5 дка вкл. – 3,00; при площ над 5 дка до 10 дка вкл. – 4,00; при 
площ над 10 дка – 5,00.  

Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Тарифата, за публични държавни и об-
щински обекти, за здравни обекти, за обекти на науката, образованието и 
културата, за обекти на енергетиката и транспорта, за обекти със соци-
ално предназначение, за обекти за опазване и възстановяване на 
околната среда, за обекти свързани с отстраняване на природни бедствия 
и аварии, за обекти на отбраната и националната сигурност, за обекти, 
свързани с производството, съхранението и преработката на селскосто-
панска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата 
промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и живо-
тинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на 
селскостопанска техника; за обекти на хидромелиоративната инфраст-
руктура и за игрални полета на игрища за голф, независимо от площта на 
земята, която се засяга, „Кплощ“ е 2,00. 

Налични са неясноти около определянето на „Кплощ“, защото не винаги 
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е необходимо предназначението на целия земеделски имот да бъде про-
менено, и следователно трябва да се уточни методиката, реда и 
условията за създаване на новообразуван поземлен имот. Практиката со-
чи, че процесът е механичен, съобразявайки се с изискванията за 
минимални размери на земеделски имоти, но неотчитайки изискванията за 
конфигурация, площ, транспортна достъпност, застроителни параметри и 
изисквания за инфраструктурна обезпеченост според ЗУТ.  

Така например много често се наблюдават новообразувани маломерни 
имоти за обекти на техническата инфраструктура с одобрени планове за 
застрояване, които не подлежат на бъдещо урегулиране по реда и изиск-
ванията на ЗУТ. Още повече, за подобни обекти (ветрогенератори, мачти, 
базови станции, съоръжения на мобилни оператори и др.) следва да се 
разработват парцеларни планове съгласно изискванията на ЗУТ и ЗОЗЗ, 
а не планове за застрояване, каквато е масовата практика. 

В допълнение текстът на т. 3 от чл. 5, ал. 2 в Тарифата за размера на 
таксите, гласи „за имоти, които са разположени в едно и също землище и 
за които предложения за промяна на предназначението са внесени от 
един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, 
коефициентът за площ по т.1 се определя въз основа на сумата от 
площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях 
подробни устройствени планове“. Неясно е защо текстът не засяга имо-
тите за изграждане на обекти по т. 2, както и случаите, при които са 
налични комбинации от имоти с конкретно предназначение по двете точки. 
Например по каква методика би се отчел „Кплощ“ за два имота, единият от 
които е с конкретно предназначение според ПУП „за предприятие на хра-
нително-вкусовата промишленост“, а другият е с отреждане „за складови 
нужди“. Неопределеностите и различните тълкувания за провеждане на 
процедурите по определяне на таксите за промяна на предназначението 
на земеделските земи се увеличават, когато към казусите са включени и 
процедури по одобряване на парцеларни планове за надземна техническа 
инфраструктура (публична общинска собственост, но инвестирана от част-
ни лица) и то в условия на публична дезинформация. 

Изчислението на таксата според т. 3 от чл. 5, ал. 2 на Тарифата лесно 
може да се избегне чрез машинации с прехвърляне на собствеността на 
различни юридически и физически лица. Тези подходи често се прилагат 
при новообразувани поземлени имоти с площ до 10 дка с цел избягване на 
задължителната оценка за въздействие на околната среда – за ваканци-
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онни селища и хотелски комплекси (вж. т. 21 на Приложение №1 към чл. 92 
от ЗООС). Примерите за подобни случаи (новообразувани поземлени имо-
ти между 9 и 10 дка) са много и могат да се проучат чрез КАИС в 
землищата на крайградската периферия, предмет на емпирическото изс-
ледване на Раздел III от монографията. При влязъл в сила ПУП и 
променено предназначение на земеделската земя, собствениците често 
прибягват към процедура за изменение на ПУП, която според практиката 
протича с по-ниска интензивност на публична заинтересованост. 

Коефициентът за категорията на населеното място (Кк) се определя в 
зависимост от групата по категория на населеното място8 и от вида на 
обекта (Табл. 2). За линейните обекти Кк е 1,00. 

 
Табл. 2 Определяне на коефициента за категория на населено място (Кк), служещ за из-
числение на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя 

Коефициентът за поливност (Кпол) при поливни условия е 1,20, а при 
неполивни – 1,00. 

Като експеримент на автора, доказващ пороци в методиката (тарифата) 
за определяне на таксите за промяна на предназначението на земеделски 
земи за индустриални цели, извеждащи липса в целесъобразността за 
опазване на природния ресурс, могат да се покажат три примера: 

Пример 1: За промяна на предназначението на плодородна земеделска 
земя от III категория с площ от 10 дка в землището на с. Мусачево (Общи-
на Елин Пелин) с цел изграждане на предприятие от хранително-вкусовата 

 
8 Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на Министъра на РРБ (обн. ДВ, бр. 
66, 28.08.2012 г., неофициален раздел) 
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промишленост (или предприятие за поддържане и ремонт на селскосто-
панска техника), общата държавна такса според Тарифата възлиза на 
1200 лв. Същевременно за промяна на предназначението на земеделска 
земя от ниска VII категория с площ от 10 дка в землището на с. Яна (Сто-
лична община), находяща се в непосредствена близост до металургичния 
комбинат „Кремиковци“, с цел изграждане на друг индустриален (произ-
водствен, складов, търговски и административен) обект, общата държавна 
такса според Тарифата възлиза на 18 200 лв. Оттук следва, че определе-
ната такса от Държавата за промяна на предназначението на земеделска 
земя за изграждане на индустриален обект върху нискокатегорийна земя с 
компрометирани характеристики, разположена в близост до бивш мета-
лургичен комбинат е с 1500% по-висока от таксата за промяна на 
предназначението на плодородна висококатегорийна земеделска земя със 
същата площ за изграждане на аналогичен по вид индустриален обект.  

Пример 2: За промяна на предназначението на най-плодородна земе-
делска земя от I категория с площ от 10 дка в землището на с. Крумово 
градище (Община Карнобат) с цел изграждане на предприятие от храни-
телно-вкусовата промишленост (или предприятие за поддържане и ремонт 
на селскостопанска техника), общата държавна такса според Тарифата 
възлиза на 950 лв. Същевременно за промяна на предназначението на 
земеделска земя от ниска VI категория с площ от 10 дка в землището на с. 
Равнец (общ. Бургас), находящо се в непосредствена близост до „Лукойл 
Нефтохим“, с цел изграждане на друг индустриален (производствен, скла-
дов, търговски и административен) обект, общата държавна такса според 
Тарифата възлиза на 16 200 лв. Оттук следва, че определената такса от 
Държавата за промяна на предназначението на земеделска земя за изг-
раждане на индустриален обект върху нискокатегорийна земя с 
компрометирани характеристики, разположена в близост до нефтохими-
ческа рафинерия е с 1700% по-висока от таксата за промяна на 
предназначението на плодородна висококатегорийна земеделска земя със 
същата площ за изграждане на аналогичен по вид индустриален обект на 
територията на същата област.  

Пример 3: За промяна на предназначението на най-плодородна земе-
делска земя от II категория с площ от 10 дка в землището на с. Войсил 
(Община Марица), с цел изграждане на предприятие от хранително-
вкусовата промишленост (или предприятие за поддържане и ремонт на 
селскостопанска техника), общата държавна такса според Тарифата въз-
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лиза на 850 лв. Същевременно за промяна на предназначението на земе-
делска земя от ниска VI категория с площ от 10 дка в землището на гр. 
Пловдив (интензивно урбанизирана територия нарушено земеползване), с 
цел изграждане на друг индустриален (производствен, складов, търговски 
и административен) обект, общата държавна такса според Тарифата въз-
лиза на 23 400 лв. Оттук следва, че определената такса от Държавата за 
промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на ин-
дустриален обект върху нискокатегорийна земя с компрометирани 
характеристики, разположена ведно с втората по големина индустриална 
структурна единица, е с 2700% по-висока от таксата за промяна на пред-
назначението на плодородна висококатегорийна земеделска земя със 
същата площ за изграждане на аналогичен по вид индустриален обект на 
територията на същата област. 

Влезлите в сила подробни устройствени планове и техните бъдещи 
строителни реализации биха компрометирали еднакво земеползването – и 
при промяна предназначението на нискокатегорийна земеделска земя, и 
при промяна на предназначението на плодородна земя, но срещу много 
по-ниска такса! При тази загуба на ценен земеделски ресурс не се отчита 
по-никакъв начин социално-икономическия ефект за обществото като цяло 
и за региона в частност. А може би, това е целенасочено? Отделен е въп-
росът, че земята е невъзстановим ресурс, особено плодородната, поради 
което нейното опазване е сред главните цели на устойчивото пространст-
вено планиране. 

Втора проверка за прилагане на Тарифата за определяне на таксите 
е направена за еднакви видове производства и за земи с еднакви техни-
чески показатели, като за всеки от трите казуса променливите се отнасят 
до площта на имота и категорията на земята. Във всеки от трите казуса са 
включени по два обекта, които са разположени в крайградската периферия 
(Табл. 3). От направеното изследване могат да се изведат два значителни 
въпроса към Министерски съвет и отговорните институции: 

• Защо с отдалечаване от строителните граници на големия 
град, при равни други условия, таксата за промяна на пред-
назначението на земеделската земя за 1 кв.м. намалява?;  

• Защо с увеличаване площта на преотрежданата земя (до 50 
дка) и намаляване категорията на земята, при равни други 
условия, таксата за 1 кв.м. се увеличава? 
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Табл. 3 Анализ на таксите за промяна на предназначението на земеделска земя за промиш-
лено предприятие в крайградската периферия 

От направения преглед на социално-икономическата и демографска 
картина, предвид концентрацията на капитали в големите градове на Бъл-
гария и увеличаването на икономическите неравенствата в регионите, 
може да се очертае, че голяма част от трансформациите за изграждане на 
промишлени предприятия се базират на новоизградени мощности върху 
земеделски земи с променено предназначение (greenfields).  

Тези обекти се явяват предпочитан механизъм за реализиране на ин-
вестиционните инициативи, пред ревитализирането на съществуващите 
индустриални територии с амортизиран сграден фонд (brownfields) в стро-
ителните граници на населените места, поради съществени социално-
икономически неопределености, отнасящи се до липса на координирани: 

• мерки за устройствено третиране на разрастващия се град; 

• правила и норми за разрешаване строителството и експертизата 
спрямо опазването на околната среда; 

• мерки за превенция от спекула в пазара на имоти 9; 

• средства за достъп до квалифицирана работна ръка; 

• действия за публичност и информираност до регистрите за зе-
меделски земи с променено предназначение; 

• условия и ред за определяне на таксите за промяна на предназ-
начението на земеделските земи според баланса между 
обществения и частния интерес, и според степента на инфраст-
руктурна изграденост. 

 
9 http://www.geoimot.com/index.php?lang=bg&page=taxi 

http://www.geoimot.com/index.php?lang=bg&page=taxi
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3. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ 

Производствените територии са специфични площи, върху които е 
организирано производството в предприятията, разположени самостоя-
телно или групирано. Тяхната пространствена организация осигурява една 
от основните антропогенни потребности – човешкият труд. 

Такава територия включва преди всичко производствената технология с 
твърде специфични изисквания, разположена на определен терен с него-
вите конкретни дадености. Затова устройството на производствените 
територии налага да се решават редица проблеми, свързани с технологи-
ята и с терена. Това им позволява да изпълняват успешно своето 
предназначение, като зони за труд [23]. 

Насочването на едно ново предприятие с набелязана производствена 
програма към даден географски район, селище или поземлен имот, които 
предоставят най-подходящите условия и ресурси за неговата дейност е 
първия проблем, с който се срещат проектантите [23], [24]. 

Териториално-устройственото планиране в България може да се разг-
леда в две основни постановки според времето, в което се осъществява 
(или се е осъществявало). При едната постановка планирането е в усло-
вия на планова икономика (1945-1989г.), а при другата – в условията на 
пазарна икономика (до 1945г. и след 1989г.). 

Още през 1897 г. в глава V на Закона за благоустройство на населените 
места в България се обособяват три вида промишлени зони: вън от града 
(на 6 км от него), край града и вътре в града. От тогава, в продължение на 
един век, при промяна на няколко политико-икономически системи в Бъл-
гария, принципът за локализация на индустрията спрямо жилищната 
територия на населените места беше ясно регламентиран с общи или 
подробни санитарно-хигиенни режими отнесени към устройството на тери-
торията. Днес подобни изисквания са пренесени в нормативите към 
законодателството по опазване на околната среда и здравните норми, без 
ясна корелация с постановките за териториално-устройственото планира-
не. Произнасянето по екологосъобразността, здравната защита и 
земеползването е централизирано, докато произнасянето по законосъоб-
разността на устройствените планове е децентрализирано. Това е един от 
първите установени проблеми във вътрешните административни отноше-
ния и методология за локализиране на индустрията, които априори засягат 
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неблагоприятно инвестиционната инициатива и привличането на капитали. 

За съжаление към 2019 г. политиките и методологиите за ускоряване на 
процесите по устройствено планиране не са синхронизирани, а още пове-
че, при наличие на негативни демографски тенденции, се стимулира 
изграждането на производствени мощности върху земеделски земи – из-
вън рамките на съществуващите и занемарени индустриални градски 
райони. Този процес следва да се отчете като неустойчив, поради разру-
шаване на едно от националните богатства – земята, поради 
неефективното използване на вече изградени енергийни мощности и инф-
раструктура, поради общото увеличаване на неравенства в обществото и 
невъзможност на Държавата за справяне с обезлюдяването на цели реги-
они.  

Социално-икономическите промени у нас налагат преосмисляне на 
цялостната методология на планиране и устройство на териториите 
за труд, както и на редица термини свързани с тях, наложили се в научна-
та литература и практиката – „производствена/промишлена зона, район, 
комплекс”, „производствена/промишлена сграда” и др. Промяната на зако-
нодателната и нормативната база, новите управленски и икономически 
стратегии водят до нови форми на пространствена организация на тези 
територии, предмет на изследване от съвременното териториално уст-
ройство и градоустройство. 

В такива територии ролята на индустриалните производства е водеща, 
и по подразбиране се приема тяхното название „индустриални зони”. Дори 
и да го допуснем като общо събирателно понятие за територия от града, 
заета преимуществено с индустриални предприятия, то не отразява „ша-
рения” характер на производствените територии с допустимото от 
Наредба №7/ПНУОВТУЗ присъствие на други „непроизводствени“ обекти.  

В теорията на локализацията са известни основно "подчинената ин-
дустрия" и "свободната индустрия". Първата е зависима в значителна 
степен от първичните производствени материали, енергийните ресурси, 
транспортната мрежа, наличието на сериозни водоизточници и възмож-
ността за отвеждане на промишлените води, пазара на произведена 
продукция и т.н., докато при втората много от тях имат несъществено зна-
чение за крайния резултат. В първия случай се налага локализация в 
географски регион, богат на суровинни ресурси, вода и водни пътища, же-
лезопътни ареали, пътни комуникации, силно развита техническа 
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инфраструктура и енергийна мрежа. Обобщен израз на тази материална 
концентрация са големите агломерации и градове. Във втория случай ло-
кализацията може да се реализира и извън тях, включително и в 
периферията на региона [25]. 

Децентрализацията, свързана с индустриалната локализация около 
икономически стабилните градове на България е трудна задача, понякога 
непоносима и за агломерациите на развитите страни. Тя от своя страна е 
свързана с трансформацията, усъвършенстването и развитието на регио-
налната градоустройствена мрежа. Концепцията за полицентричния град 
на Сър Патрик Абъркромби10 може да се прилага за различните планови 
форми според степента и тенденциите за развитие на градския организъм. 
В този смисъл полицентричната система е използвана през годините и на 
по-високи регионални равнища – с пряко отношение към избора за локали-
зация на индустрията (Фиг. 1). 

 
Фиг. 1 Класификация по Матвеев на полицентирчна градска система 
а – голяма; б – средна; в – малка; 1- град-център (над 500 хил. жители); 2 – среден град-център 
или подцентър на голяма система (100-500 хил жители); 3 – град център или подцентър на сред-
на система (под 100 хил жители); 4,5,6 – условни изохрони на системите, съотвено – големи (80-
150 км.), средни (40-80 км.) и малки (20-40 км.) [26] 

През периода на деиндустриализация на България (след 1989 г.) осо-
бено перспективна при новите пазарни условия се оказа свободната 
локализация на индустрията, която на теория не гравитира към големите 
урбанизирани центрове и е основно средство за стабилизиране на мигра-
 
10 Сър Патрик Абъркромби (Patrick Abercrombie) е английски урбанист (1879-1957), работил 
върху планирането на Плимут, Хъл, Единбург, Лондон (след II-та световна война) и др. Той 
е първият Президент на Международния съюз на архитектите (UIA). 
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ционните процеси и повишаване на жизненият стандарт в периферията на 
региона, а оттам и в контактните зони между отделните региони. На прак-
тика обаче, негативните социално-икономически аспекти през последните 
две десетилетия (разгледани по-горе), предопределиха изолирани иконо-
мически ядра, концентриращи локалното поддържане на стабилни местни 
икономики, но не и дисперсна мрежа от градове-репери на устойчивото 
регионално стабилизиране. 

Независимо, че локализацията на нови индустриални мощности не но-
сят изключително големи печалби, те допринасят в значителна степен за 
повишаване на социалния статус, просперитет и стандарт на живеене в 
региона. На този факт се гради стратегията на индустриална експанзия в 
Европейските страни след края на втората световна война [25].  

 
Фиг. 2 Комбинирана теоретична карта на икономическите ядра в България по класифика-
ция на Матвеев и ареалите на икономическите центрове според изследване на ИПИ, 2017  

През 2017 г. в изследване на Института за пазарна икономика е създа-
дена карта на икономическите центрове в България, според която същите 
са класифицирани в три групи: 1) големи – със силно ядро и голяма пери-
ферия (София, Пловдив, Варна, Бургас); 2) малки – с ограничена 
периферия (Русе, Плевен, Шумен); 3) специфични - без периферия (Габ-
рово-Севлиево, Стара Загора, Казанлък, Раднево, Козлодуй). Интересно е 
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обстоятелството, че в районите от втората и третата група не се наблюда-
ва интензивен интерес за индустриално строителство в земеделски земи, 
така както в териториите около крайградските територии на центровете от 
първата група. Някои от причините за това явление, са: 1) наследството на 
подчинената индустрия – за икономическите центрове около енергийните 
обекти и други специфични производства в извънурбанизираната терито-
рия (Козлодуй, Раднево, Казанлък и др.); 2) недостатък на квалифицирана 
работна ръка в ареала (Русе, Плевен, Велико Търново); 3) липсата на 
добре развита транспортно-комуникационна мрежа (за ареалите в Север-
на България) (Фиг. 2). 

При съпоставяне на теоретичния модел за полицентричната мрежа и 
практическата снимка на икономическата действителност (картата по-горе) 
са видни индустриалните „пустини“ в България. 

За избор на район за промишленост в условията на планова икономика 
(в миналото) и пазарна икономика (днес) се използват различни методоло-
гии за изясняване на няколко фундаментални въпроси. В първия случай се 
търсеше мястото на системата „труд“ в Единния териториално-
устройствен план (ЕТУП) на страната, където бяха маркирани факторите и 
степените на оценка на условията в територията за разполагане на про-
мишленост. Това ставаше чрез подробни проучвания и анализи от 
висококвалифициран персонал в сферата на териториално-
устройственото планиране. 

Днес е осъзната и научно, доказана необходимостта от аналог на ЕТУП 
[4]. След дългогодишни дебати идеята за Национална комплексна уст-
ройствена схема (НКУС), която трябваше своевременно да определи 
„начините за постигане на целите и задачите за устройство на тери-
торията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-
икономическо развитие“, беше отречена и своевременно заменена от На-
ционалната концепция за пространствено развитие (НКПР) (2013-2025) – 
основна устройствена макрорамка. 

На следващото ниво на устройствено планиране (като секторна страте-
гия и ЗРР) са т. нар. регионални схеми за пространствено развитие, 
чрез които следва да се определят индустриалните зони с национално, 
регионално и местно значение, и зоните с висококатегорийни земеделски 
земи с важно значение за региона. Твърде често Общите устройствени 
планове на Общини не кореспондират с тези схеми (ако са разработени) 
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или механично са приложени като планов инструмент, без необходимите 
аналитични проучвания и прогнози в крайградските територии.  

В тази връзка към 2017 г., научно е доказана методология за прилагане 
на плановите инструменти към ОУПО, чрез която се предлагат нормативни 
правила (критерии), отчитащи възможностите за определяне на три групи 
устройствени зони на земеделските територии в ОУП, в зависимост от 
тяхното местоположение спрямо границите на урбанизираните територии 
и спрямо спецификата на бъдещото планиране [4]. Предложените три гру-
пи земеделски земи, са (Фиг.  5): 

• Земеделски земи в урбанизирана територия (група I); 

• Земеделски земи в крайградска територия (група II); 

• Земеделски земи извън урбанизирана територия (група III). 

Първата група не е в обхвата на настоящия труд. Попадайки в строи-
телните граници на населените места, тези територии следва да се 
третират по правилата на урбанизираните територии и основния и специ-
алните закони и норми за устройство на територията. Не е задължително 
те да се устройват като производствени територии, защото градската 
структура разполага с множество изоставени промишлени зони за ревита-
лизация и регенерация, която може да се реструктурира според 
потребностите и размера на населеното място [27]. Подходящо е тази гру-
па територии да се предвижда за градско земеделие, рекреация, 
образование, култура, спорт или със смесени функции – според потреб-
ностите на обществото. 

Втората група би следвало да се регулира чрез план-схема за устройс-
тво на крайградските територии. Най-важната роля за проектанта е 
определяне обхвата и границите на крайградската територия, а на второ 
място, задаването в нея чрез план-схемата видовете зони – без право на 
застрояване и с право на застрояване. В първата зона следва да попаднат 
всичките масиви с висококатегорийни земеделски земи (осигуряващи важ-
ни ползи за населението). Във втората зона – предвидена с възможност за 
застрояване (в т.ч. на индустриални обекти), следва да се предвиди в 
план-схемата за необработваеми земеделски земи и земи от ниска катего-
рия, която не може да осигури важни за населението ползи. Авторът не 
споделя предложението (Ярловска,2017) за максимално допустим баланс 
между обхвата на зоната с възможност за застрояване – до 50% спрямо 
зоната със забрана за застрояване. Видно от емпирическото изследване в 
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Раздел III на труда при повишаване на дела на преотредените земеделски 
земи (над 30 на сто) от площта на крайградската територия косвено се на-
рушава възможността за обработване и комасация на използваемите 
земи. В тази връзка следва към всяка план-схема и ОУП да се задават 
специфични норми за максимално допустимия дял от зоната в крайградс-
ката територия с възможност за промяна на нейното предназначение. От 
друга страна част от аналитичната работа на проектанта е да определи 
подзониране в зоната с възможност за промяна на предназначението (до-
пустимо строителство). Така например балансът 50/50, а дори и повече 
70/30 в полза на земите с възможност за промяна на предназначението, 
следва да се определя за масивите, които са непосредствено до строи-
телните граници на населеното място, и там ОУП следва да отрази 
възможности за разширяване на строителните граници. Така, пропорцио-
нално – за земеделските земи в крайградската територия, отдалечаващи 
се от строителните граници, би следвало да се предвиждат подзони с на-
маляващ дял на максимално допустимите площи с възможност за 
преотреждане спрямо тези със строителна забрана (до 20 към 80). Важен 
аргумент за последното предложение е отдалечаването от обектите за 
инфраструктурна обезпеченост и обществено обслужване, а оттам пови-
шаване на разходите за реализиране на инвестиционната инициатива и 
намаляване на обществените ползи за сметка на частните ползи. 

Третата група от земеделски земи е извън урбанизираната територия и 
извън крайградската територия, без наличие на реализирани индустриал-
ни и инфраструктурни обекти. Тук е мястото да се наложи крайната 
необходимост от разработване на специализирани устройствени пла-
нове за земеделските земи. Към 2019 г. такива не се разработват, поради 
комплексни причини и най-вече поради липса на правила, ред и условия за 
тяхното процедиране. Специализираният устройствен план следва да 
предвижда също две зони – без право на застрояване и с право на застро-
яване – за нискокатегорийни или необработваеми земеделски земи. Във 
втората зона следва да се допуска промяна на предназначението само за 
нуждите на селскостопанските обекти, земеделието и други обекти от на-
ционално, регионално или местно значение, в т.ч. индустриални обекти, 
които доказано по екологични и здравни причини, следва да са на отстоя-
ние от населеното място.  

За избора на район за развиване на индустрия са общовалидни изиск-
ванията, за: природно-климатичните и топографските условия на мястото; 
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инженерно-геоложката и хидроложката характеристика; възможностите за 
водоснабдяване на обектите и за отвеждане на замърсените води; изиск-
ването за удобна връзка с железопътната мрежа и с автомобилните 
артерии; възможностите за енергоснабдяване; конкретните изисквания на 
преобладаващите предприятия, които ще се разположат в района, и тях-
ното бъдещо развитие [23].  

В миналото (преди 1989 г.) при избора на район за промишленост се 
прилагаха задължителни изискванията за терена, като: да е неблагоприя-
тен за селскостопанска дейност (по възможност необработваеми земи); да 
бъде с наклон в границите 0.3 - 0.5% за оттичане на повърхностните води; 
да е с възможно натоварване най-малко 1,5 daN/cm²; подпочвените води 
да са на повече от 5-7 м дълбочина, и редица други.  

Днес не са регламентирани подобни ограничения, което се явява част 
от спекулата в промяна на предназначението на големи масиви земеделс-
ки земи за индустриални нужди. 

На базата на стотици примери на реализирани промишлени зони в Бъл-
гария и страните от източна Европа, и Русия за локализацията на 
индустрията спрямо жилищните територии бяха изведени теоретични мо-
дели, които през годините се следваха в планирането на нови 
индустриални територии в крайградската тъкан (Фиг. 3) (Фиг.  4). 

 
Фиг. 3 Теоретични схеми за разположение на производствените територии спрямо жилищ-
ните територии на населените места  
а – периферна; б – диаметрална; в – секторна; г – централна; 1 - индустриална зона; 2 - самос-
тоятелни предприятия; 3 – градски център; 4 – взаимовръзки [26] 

Актуалните изисквания на предприемачите при избор на район за 
развитие на индустрията се доразвиват в следните насоки: информацион-
на сигурност; бързо административно обслужване; финансови облекчения; 
защита на авторски права и лични данни; достъпност до социална инф-
раструктура за семействата на служителите и работниците в 
предприятието. 
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Фиг.  4 Принципи на разположение и взаимовръзки в урбанизираната територия и нейната 
периферия 
а) агломерация; б) група от населени места; 1- промишлена зона; 2 – жилищна зона; 3- градове 
и села; 4 – взаимовръзки на трудови маршрути; 5 – взаимовръзки на производствени маршрути; 
6 – взаимовръзки на социално-културни маршрути; 7 – взаимовръзки на социално-битовите мар-
шрути [26]; 

В Западно-Европейската устройствена политика, често се налагат гъв-
кави методи на планиране, особено умело съчетаващи различни цели не 
само на икономическото управление и подпомагането на бизнеса, но и на 
последователното, и устойчиво развитие на териториите с комплексно 
усъвършенстване на всички компоненти на пространствената (физическа-
та) среда [28], [29]. При преобладаваща цел – формулиране на насоки на 
бъдещото развитие, с планове от по-общ характер. 

Отначало под формата на експеримент, а по-късно и като обичайна 
практика, в редица европейски страни се прилагат т.нар. "празни" планове 
(Empty plans), с по-обобщен характер, при които детайлното разработване 
се осъществява непосредствено преди реализацията на дадена инвести-
ционна инициатива, с което се осигурява голяма свобода при вземане на 
управленски решения. Използват се също и т.нар. "неофициални" местни 
планове, които нямат гражданския статус на официални документи, разра-
ботват се по опростени процедури и се използват за решаване на 
конкретен проблем или за водене на преговори между заинтересовани 
страни, вместо прилагането на твърд регламент. Те са полезно допълне-
ние към официалните планове или предхождат съставянето им. 

Характерното в случая е, че отговорността за осъществяването на уст-
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ройствените проекти се носи не само от местните, регионални и държавни 
институции, но и от консорциуми между тях и частни фирми и лица, с което 
се привличат ресурси за реализацията им. Взаимна обвързаност между 
планирането и финансирането се търси по пътя на преговори, и сключване 
на договори между заинтересованите страни за определен срок (обикно-
вено 3-5 години). Проучванията за определени териториални единици, 
важни артерии и т.н. се възлагат на заинтересовани надеждни инвестито-
ри (не само държавни, но и частни или смесени консорциуми), и се 
разглеждат публично от одобряващите - административни и експертни ор-
гани. 

Целта на тежките градоустройствените процедури се състои в правна-
та защита на имуществените интереси на граждани, юридически лица и 
публични субекти. Устройственият план е с регламентиращ характер, кое-
то често остава неразбрано от обществото. Типичен пример за липса на 
обществен „усет“ по тези проблеми, са политическите сблъсъци и искани 
оставки в район Младост на Столична община за издадени разрешения за 
строеж по влязъл в сила ПУП за обекти в междублоковите пространства. 
Аналогични са множество примери за обществени бружения по издадени 
разрешения за строеж за обекти от сферата на управлението на отпадъци 
в извънурбанизирани територии на основание инвестиционни проекти, 
разработени върху влезли в сила планове за застрояване (ПУП-ПЗ). 

Преди произнасяне на общинските органи за промяна на предназначе-
нието на земеделска земя за изграждане на предприятие и съпътстващите 
го елементи на техническа инфраструктура е необходимо на първо място 
решение, становище или заключение от инспекцията по околна среда, 
здравна инспекция и областната дирекция по земеделие, а на второ място 
изходни данни от експлоатационните дружества (служещи за разработва-
не на схеми към плана), които се предоставят в общия случай от 
дружества, неподлежащи на пряк контрол от местната власт. В опита си да 
регламентира тези отношения, и с цел „облекчаване на административна-
та тежест“, през 2019 г. Законодателят прие изменения в ЗУТ. Тези 
изменения бяха наложени при вече неработещ теоретичен модел за уст-
ройствено планиране. Те засягат не само индустриалните зони, но и 
всички урбанизирани, и извънурбанизирани територии, в които е допусти-
мо изработване на подробни устройствени планове според 
предвижданията на Общия устройствен план. 

Потенциалните възможности за локализация на индустрията не водят 
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автоматично към решение за децентрализация на икономическото разви-
тие в цялата страна, а основно към нейното дисперсно изграждане в 
ареалите на икономически стабилните градове. От своя страна тази кон-
центрация в определени региони води до нарастване на социалното 
неравенство за тяхното изграждане и пълноценно функциониране, а в 
някои случаи усложнява в значителна степен условията за живеене на на-
селението. 

Примери за подобни усложнения се наблюдават в крайградските тери-
тории на София (Елин Пелин, Божурище, Костинброд), Пловдив (Марица, 
Куклен, Раковски) и прилежащите селища на входно-изходните артерии на 
Варна и Бургас.  

В прехода към пазарна икономика се наблюдава опасно безкритично 
копиране на териториално-устройствени модели от практиката на индуст-
риално развитите страни. Те трябва да бъдат внимателно изследвани, в 
контекста на възможностите за използването им в специфичните условия 
на страната ни. Позоваването на чуждата урбанистична практика, трябва 
да става не на готови решения, а по конкретни методологически проблеми. 

Градската среда, формирана в периода на плановата икономика е обект 
на критика по отношение най-вече на качествените характеристики: мо-
нофункционалност на средата, еднообразие и безсъдържателност в 
естетическо отношение, и като цяло разпадане на системния характер на 
града, най-силно проявена в развитието на големите индустриални градо-
ве у нас. Условията за мащабна намеса в градската среда са събрани с 
редица ограничения от административен, ресурсен и финансов характер. 
Известна инерция в мисленето продължава също да пречи на прилагането 
на нови устройствени модели в реалната практика. 

Интеграцията на функционалните зони в градовете изисква про-
мяна в урбанистичния подход в следните основни насоки: 

• да се редуцира площта на производствените зони в градовете, 
съобразно плановата специфика – в контекста на полицентрич-
ната структура на града, и потребностите на обитателите; 

• постепенна ревитализация на производствените зони, и промяна 
в монофункционалността на производствените микроструктури 
(предприятия или групи предприятия), чрез обогатяването им с 
офис-паркове и технопаркове, т.е. превръщайки ги от чисто ин-
дустриални в пълноценни "бизнес- и технопаркове"; 
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• реконструкция на съществуващата застройка в производствени-
те зони чрез надстрояване, пристрояване, и най-важното-
трансформиране, в т.ч. конверсия на големите предприятия в по-
малки, промяна на производственото/функционално предназна-
чение и консервация на архитектурното наследство [30] [31]; 

• разнообразяване на монофункционалната жилищна градска зона 
чрез включване на нови елементи – производствени, офисни или 
комбинирани сгради с различна етажност. Такъв характер на 
застрояването ще обогати средата в пространствено отношение, 
създавайки нов мащаб в партерната (приземната) зона; 

• въвеждане на пространствени акценти в средата за обитаване, с 
цел повишаване на градоустройствената значимост на приле-
жащите еднообразни жилищни структури в пространствен и 
естетически аспект; 

Ключът е „интеграция“, но въпросът е – в каква посока? Естествено и в 
двете главни посоки: елементи с производствен характер да навлязат в 
средата за обитаване и обратно, елементи на жилищната зона и на об-
щественото обслужване могат да навлязат в производствената. Този 
проблем има най-общ характер и може да се нарече проблем за конвер-
генцията на двете среди. 

Необходимо е да се маркират две от най-важните хипотези, засягащи 
косвено развитието на крайградската територия: 1) обогатяването на сре-
дата за обитаване, чрез ситуиране на микро и малки предприятия в нея 
или в земеделски земи, тангиращи строителните граници на населеното 
място, и 2) ревитализацията на съществуващите производствени зони. 

Разполагането на малки и средни предприятия в жилищните комплекси 
е сериозна възможност, средата в тях да бъде значително обогатена, кое-
то би довело до формално многообразие, основаващо се на 
съдържателното им развитие. Такава среда би могла да се формулира 
като „среда за обитаване, включваща елементи на индустриалния 
труд". Този подход може да бъде наречен „подход на ревитализацията", 
за разлика от концепцията за конвергенцията – взаимовръзка и взаимоп-
роникване на "производствено-селищните" или "жилищно-
производствените” структури. 

Втората концепция е реално приложима при проектирането и изгражда-
нето на нови, и пълна реконструкция на съществуващите жилищни зони, 
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но едва ли би могъл да се приложи в по-сериозна степен при съществува-
щите жилищни комплекси, където средата е по-трудно податлива на 
качествени промени. В жилищните зони е възможен по-скоро адитивния 
подход – добавяне на нови елементи, при които чисто офисните структури, 
или в по-редки случаи – смесените, вероятно ще бъдат предпочитани от 
предприемачите пред чисто производствените. 

Различните типове производствени структури имат различен потенциал 
за въздействие върху крайградската територия. Малките по застроена 
площ (до 1000 кв. м. РЗП) и застроен обем (до 10 000 м3), екологически 
безвредни според ЗООЗ предприятия, са с най-големи възможности за 
безконфликтно ситуиране в средата за обитаване или в земеделските зе-
ми в строителните граници на населените места (група I). Разполагането 
на по-големи по площ и обем предприятия е по-трудна задача, дори само 
поради факта, че намирането на подходящи площадки, непосредствено до 
жилищната среда, е свързано с решаването на по-сериозен кръг от архи-
тектурно-композиционни, транспортно-комуникационни, хигиенни и 
екологически проблеми. Ето защо, те са подходящи за ситуиране в зоните 
на крайградската територия – в непосредствена близост до строителните 
граници на населеното място. 

Последиците от прилагането на подобни възможности, са: 

• в икономически аспект – минимални средства за техническо 
осигуряване на производствения процес (изградени инфраструк-
турни мрежи). Появата на малки предприятия в чертите на 
жилищната среда би стимулирала, в известна степен, потребле-
нието, ежедневното и периодично обслужване, както и по-
бързата реализация на готовата продукция на някои производст-
ва; 

• в социален план – съкращаване на дългите, изморителни и раз-
нопосочни трудови пътувания в, и около големия град (влошен 
бюджет и влошени индикатори за екологичност). Появата на 
малките предприятия в жилищната среда би довела до увелича-
ване възможностите за избор на работа на хора с определена 
професионална квалификация. Много от безработните с по-
нисък образователен ценз, биха имали достъп до материалното 
производство; 
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• в технически аспект, разполагането на малки предприятия в 
жилищната зона (вкл. средни в крайградската територия върху 
земеделски земи), ще има за основа кооперираното използване 
на изградените вече инфраструктурни мрежи, чието натоварване 
в часовете на деня от 8-18ч. е непълно (не повече от 25~30% от 
капацитета на ВиК и Ел-мрежите, например). По своя смисъл то-
ва представлява интензивно използване на съществуващата 
градска техническа инфраструктура и стимул за нейното усъ-
вършенстване. 

Терените на съществуващи и функциониращи производствени зони 
имат сериозен потенциал за реконструиране на предприятия с ограничени 
мощности и капацитети. Те са с различна степен на изграденост и стабил-
ност на производствата им. Неусвоените терени представляват 15~20% от 
площта на промишлените зони. Част от сградния фонд в индустриалните 
зони е с висока степен на амортизация, а повечето от тях се нуждаят от 
технологично и техническо обновление. Това налага целенасочена поли-
тика за тяхната ревитализация [27] [32]. В тях трябва да се определи най-
подходящият размер на площта за отделните обекти (5-10 дка) [33] и да се 
изработят специфични за конкретната територия нормативни насоки и по-
казатели за реализация, на базата на основните законови и подзаконови 
актове. В стопанските дворове на селищата също е подходящо изгражда-
не на малки и средни предприятия.  

Специфичните композиционни проблеми, които могат да възникнат при 
разполагане на малки и средни предприятия в различни по големина, сте-
пен на изграденост и степен на завършеност производствени зони е 
изключително сложен урбанистичен проблем. Решение може да се търси 
със следните основни подходи: 

• детерминиране взаимодействието между планировъчната струк-
тура на изградената вече среда и включения в нея обект 
(принципа на интегративността). Това отразява способността 
на архитектурната форма да бъде включена в съществуващата 
среда като я обогатява, разнообразява; 

• детерминиране на възможни нови композиционни връзки на ар-
хитектурата на малките и средни предприятия в контекста на 
конкретната среда (принципа на контекстуалния/средовия под-
ход); 
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• специфично формообразуване (принципа за относителната 
самостоятелност, автономност на формата). 

Влиянието на производствената технология в малките и средни предп-
риятия не е от такова решаващо значение, както при традиционните 
големи промишлени предприятия. Присъствието на ограничен брой хора 
заети в производството води до редукция на обслужващите звена, без то-
ва да намалява ролята им. Голяма част от малките и средни производства 
на обработващите сектори са подходящи за разполагане в градска среда, 
в това число някои от тях и в жилищната зона. Много голяма част от висо-
котехнологичните предприятия са с висока степен на интегративност, 
поради екологически чистият характер на техните производства. Незави-
симо от това е необходимо сериозно проучване на степента на 
интегриране на отделните технологични производства, особено при разпо-
лагането им в групи предприятия или съвместно в многофункционални 
комплекси от една или повече сгради. Подобни гъвкави и универсални 
структури трябва да се проектират по обобщени технологични, техни-
чески и екологически изисквания, разработени на базата на секторни 
нормативни документи. 

Внимателният анализ на тенденциите в развитието на световната ико-
номика през последните 30 години, показва сериозни промени в 
структурата ù, в съотношението на промишлените производства, в харак-
тера на труда. Намалява ефективността на традиционните промишлени 
дейности (отрасли). И съответно дела на типичната за града обработваща 
промишленост – за сметка на сферата на услугите. Процесът на “деиндус-
триализация” се засилва особено през 90-те години на XX в.  

Всичко това обуславя появата на нови, регионално обвързани стратегии 
за развитие на производствените територии. Търсят се нови бизнес ини-
циативи за стартиращи технологии и новообразувани индустриални зони. 

Това налага да се приложи и нова устройствена политика на ревита-
лизация на съществуващите чисто индустриални зони, насищането 
им с други бизнес-дейности, т.е. трансформация на градообразуващата 
роля на промишлеността, за сметка на градоформиращата ù роля.  

Въпросът за взаимното разположение и връзка на промишлеността и 
града стои с цялата сложност на своите противоречиви изисквания. Въп-
реки изложените по-горе предимства за трансформации на 
съществуващите промишлени зони, изграждането на индустриални мощ-
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ности върху земеделски земи с променено предназначение трайно се ус-
тановява като предпочитан инвестиционен модел за съвременния 
предприемач – независимо от големината на предприятието или от него-
вата секторна принадлежност.  

 
Фиг.  5 Разположение на промишлените зони в урбанизираната територия и нейната пери-
ферия и теоретично зониране на земеделските земи 

а) в агломерация; б) в група от населени места; 1- производствени и смесени територии; 2 –
жилищни територии; 3 – територии за отдих и рекреация; 4 – градове и села; 5 – център на гру-
пата от населени места; 6 – второстепенни центрове на агломерацията; 7 – второстепенен 
център в групата от населени места; 8 – населено място; 9 – трудово-производствени потоци; 10 
– направления за транспортно развитие; 11 – транспортна мрежа; 12 – други пътища; 13 – гра-
ница на агломерацията/групата от населени места [26].  

На Фиг.  5 е онагледен теоретичен модел за разположението на про-
мишлеността в урбанизираната структура и примерно зониране на 
земеделските земи в два обхвата – в по-тесен, на ниво градска агломера-
ция и в по-широк – на ниво група от населени места около агломерацията. 
Схемата отразява и концепцията за общо зониране на земеделските земи 
с оглед устойчиво развитие на индустриалните зони. В рамките на строи-
телните граници (в кафяво) са разположени земеделските земи от група I – 
за градско земеделие, рекреация, разширяване на урбанизираната тери-
тория с производствени (МСП), жилищни и смесени функции – чрез 
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прилагане на чл. 16 от ЗУТ. В зелено са отразени земеделските земи от 
група II – в крайградската територия – предимно за производствени нужди, 
там където е допустимо. В тази територия се създават и подзони със заб-
ранителен режим за промяна на предназначението за висококатегорийни 
земеделски земи чрез план-схеми за устройство на крайградската терито-
рия. Третата група земеделски земи (в жълто) са с най-стриктен режим на 
опазване. Допустимото застрояване там се определя със специализирани 
устройствени планове единствено за нискокатегорийни или необработва-
еми земеделски земи с ограничение във функционалното предназначение 
на бъдещите строежи – промишлени от подчинената индустрия или със 
санитарно-хигиенни изисквания за отстояния от населените места, енер-
гийни обекти и обекти с национално и регионално значение.  

4. ИЗВОДИ 

В края на направения анализ на промишлената среда в контекста на 
индустриализацията в земеделските земи на България, се установиха 
четири основни проблема, подлежащи на допълнително изследване и 
проверка в следващите два раздела, а именно:  

• Повишена площ на земеделските територии с променено пред-
назначение с цел изграждане на предприятия или групи от 
предприятия, и други непроизводствени обекти, на фона на за-
нижен интерес за регенерация на пустеещи промишлени 
територии в границите на урбанизираната територия и при нали-
чие на „свиващи“ се населени места; 

• Дисперсно изграждане на отделни предприятия в новообразува-
ни индустриални образувания в крайградската територия на 
икономически стабилните градове на България – при липса на 
специализирани устройствени планове, в т. ч. и планове за инф-
раструктурна обезпеченост на обектите; 

• Стихийни трансформации на обработваеми земеделски земи с 
цел спекулативно повишаване на тяхната стойност на пазара на 
недвижими имоти –  при липса на публичност и информираност; 

• Затруднения при формообразуването на индустриалната архи-
тектура в земеделските земи чрез принципа на относителната 
самостоятелност на формата.  
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II. НОВИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ 

Основно качество на индустриалните зони е тяхната локация. Друго 
важно предимство на комплексните индустриални зони пред индивидуал-
ния подход е възможността за единно планиране и изграждане на 
инфраструктурата, което значително облекчава бъдещите инвеститори 
на предприятия. Световната практиката показва, че срокът за реализация 
на един проект в индустриална зона е до два пъти по-кратък, отколкото 
при инвестиция на зелена поляна. 

Подходящ пример е изграждането на десетки индустриални и логистич-
ни зони в Чехия и Полша – страни, чието стратегическо местоположение в 
Централна Европа е в добрите връзки с основната европейска транспорт-
на мрежа. В Чехия до влизането ù в ЕС с държавни средства за 
инфраструктура са обособени около 80 индустриални зони, а в края на 
2004 г. в Унгария функционират 160 индустриални зони и бизнес паркове, 
за които държавата също е съдействала при реконструкцията и обновява-
нето на производствени сгради. В северната ни съседка Румъния 
функционират над 40 индустриални зони [34].  

България също се превръща в притегателен център за чужди инвести-
ции и е една от предпочитаните дестинации за инвестиции. България 
привлича по-малки производители, които нямат нужда от огромни халета в 
старите индустриални зони в големите градове. Те търсят готови сгради – 
средни до големи площи (2 000 – 5 000 кв. м.), които отговарят на евро-
пейските изисквания, за да могат бързо да стартират дейността си. 
Основното предимство на новите индустриални зони е, че предлагат гото-
ви за строителство терени и пълен пакет от услуги и консултации за 
реализацията на проекта. По данни на Българската агенция за инвестиции 
(БАИ) 90% от външните компании се интересуват от бързо откриване на 
производство във вече съществуваща индустриална зона. 

Постепенно се създават управленски и финансови механизми за стиму-
лиране инвестиционните инициативи при създаването на индустриални 
зони. Засилва се ролята на местните органи на управление. Държавата 
също финансира различни програми и фондове за стимулиране на разви-
тието. 

Националната компания "Индустриални зони" (НКИЗ) е създадена в на-
чалото на 2009 г., като национален строителен предприемач. Дружеството 
е специализирано в проектирането и развитието на индустриални, иконо-
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мически и свободни зони, в управлението на индустриални паркове и тех-
нологични центрове, в предоставянето на индустриални терени за 
продажба и под наем и на комплексни услуги на инвеститорите. Основните 
дейности на компанията се отнасят до развитието на индустриалните зо-
ни, насърчаването на инвестициите в сектори с висока добавена стойност 
и създаване на благоприятни условия за инвестиции11.   

Индустриалните паркове представляват зони, планирани за индустри-
ално развитие. Местоположението им е обикновено в извънградски 
територии или в районите извън основните жилищни градски зони, с въз-
можност за удобно обслужване от различни видове транспорт: 
автомобилен - автомагистрали, ж.п., евентуално въздушен и воден. Индус-
триалните паркове са често със специален статут и с площ 500 - 1000 
декара [35]. 

Към 2018 г. НКИЗ разработва единадесет зони – шест опериращи (Бо-
журище, Бургас, Видин, Русе, Свиленград и Варна) и пет в процес на 
развитие (Карлово, Телиш, Варна-запад, Кърджали и Стара Загора). Всич-
ки те са с обща площ около 740 ха. В най-напреднал етап са зоните в 
Божурище, Русе, Варна и Бургас. 

По данни от каталога на индустриалните зони на Българската агенция 
за инвестиции (БАИ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) 
към момента в страната съществуват, с различна степен на изграденост и 
функционалност над 60 индустриални зони, от които 14 зони са с активни 
местни и чужди инвеститори, 21 зони с почти напълно изградена инфраст-
руктура и готови за инвестиране и около 27 зони в подготвителна фаза12 .  

Управлението на по-голямата част от тези зони е резултат от публично-
частно партньорство между общините и частни инвеститори. В това число 
се включват и реконструиращите се, съществуващи индустриални зони на 
градовете, има и частни индустриални зони.  

Индустриалните зони заемат от 25 до 40% от общата площ на градове-
те у нас. В редица от тях производствените територии надминават по 
площ жилищните. Неоправданото им разрастване се дължи най-вече на 
неефективното използване на териториите с ниска плътност на застроява-
не, която не надминава 40-50%. 

 
11 Принципите за устойчивост в работата на НКИЗ са анализирани в труда на доц. д-р арх. 
Ек. Сентова [11] 
12 http://www.investbg.government.bg/bg/destinations (Последно посетена на 20.10.2019г.) 

http://www.investbg.government.bg/bg/destinations
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Анализът на съществуващите индустриални зони в различни по голе-
мина градове у нас, води до извода, че те имат сериозен потенциал за 
развитие. Част от сградния им фонд представлява приемлива база за раз-
криване на нови производства и индустриални паркове от малки и средни 
предприятия (МСП). Те биха се превърнали в двигател за развитие на 
различните населени места. Нерешеният проблем с безработицата налага 
все по-активно търсене на алтернативи за локализиране на малкия и 
средния бизнес. 

В процеса на планирането им, освен на количествената страна за реду-
циране площите на безперспективните за производство територии, трябва 
да се акцентира на качествената страна – реконструкция и ревитализа-
ция за други обществени нужди. Редица типично "градски" производства, 
от секторите на електрониката, приборостроенето и хранително-вкусова 
промишленост са особено перспективни за разполагане в крайградските 
територии и дори в зоните за обитаване. 

Действащите обаче в момента устройствени планове в по-голямата си 
част са нереализуеми в условията на пазарните реалности, поради което 
не са активен инструмент за постигане на устойчиво развитие на общините 
и населените места. Премахването на стриктното функционално зониране 
и пространствената интеграция на различните градски зони, все още не са 
се превърнали в допустим принцип при устройственото планиране. 

В момента няма достоверна информация за обезпечеността с нови или 
ревизиране на съществуващи устройствени планове на промишлени зони 
у нас. Липсва достатъчни ресурсна обезпеченост и целеви средства на 
общините за тяхното разработване, включително, и в София. Необходим е 
специален раздел в нормативните документи за мониторинг на развитието 
на промишлените зони в перспективен хоризонт от поне 10 години: да се 
реализира ефективно териториално планиране, устройство и кооперирано 
изграждане на инфраструктурни дейности, да се повишат изискванията за 
повишаване плътността на застрояването и към качеството на благоуст-
ройствените мероприятия. 

Приоритет в градоустройствена политика следва да бъде ревитализа-
цията на съществуващите чисто производствени зони, насищането им 
с алтернативни и иновационни бизнес инициативи. 

Планирането на развитието и устройството на производствените зони, 
на малките и средни предприятия е приоритет на местните органи на 
властта. Контролът на това развитие чрез правила и норми трябва да има 
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рамкиращ, но не и ограничителен характер, като се отчитат местните 
проблеми, икономически и социални особености. Свободата на управленс-
кия избор се подпомага чрез вариантни решения, активно участие на 
инвеститорите и обществеността при изработването и реализирането на 
проектите. 

В тази връзка, през 2018 г. под ръководството на преподаватели от ка-
тедра „Промишлени и аграрни сгради“ в УАСГ, студенти от IV курс спец. 
„Архитектура“ разработиха алтернативни пространствени модели за раз-
виващата се територия на Индустриален парк „София-Изток“ в Община 
Елин Пелин (Фиг.  6). Най-добрите ескизни застроителни планове и техни-
те макети бяха публично експонирани в сградата на Община Елин Пелин. 
Очаквано, инициативата не предизвика особен интерес от бизнеса и мест-
ната общност. Това обстоятелство потвърди тезата, че устройственото 
планиране на индустриалните територии е сложен, специфичен, комплек-
сен процес, който следва да бъде иницииран отгоре-надолу, т.е. от общото 
(националната политика) към частното (местните предложения и вариант-
ни решения). 

 
Фиг.  6 Модели на Индустриален парк „София-Изток“, разработени от студенти в Архитек-
турния факултет на УАСГ през 2018 г. 

Според БТПП, БСК и НКИЗ, за перспективни се считат по-големите ин-
дустриални зони, с възможност за разширение. След направен преглед на 
68 индустриални зони чрез данни от 2018 г. на НКИЗ, БТПП, БСК се уста-
нови, че за 17 от зоните не е посочена тяхната площ. За останалите 51 
индустриални зони се установи, че сумарната площ на индустриални те-
рени възлиза на около 6 000 ха, като НКИЗ оперира с около 12% от тях 
(739 ха). Според категоризацията по площ разпределението е както след-
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ва: малки (до 10 ха) – 6 бр.; средни (от 10 до 50 ха) – 21 бр.; средно големи 
(от 50 до 100 ха) – 9 бр.; големи (над 100 ха) – 14 бр. От сравнителния ав-
торски анализ на зоните се установи, че стойността на медианата за 
площ на индустриална зона в България е 40 ха.   

Съобразно изчисленията на автора, съществуващите индустриални зо-
ни могат да се категоризират според своята площ в четири разновидности:  

• микро зони – до 100 декара (Габрово, Асеновград, Монтана, 
Кърджали, Свиленград и др.);  

• малки зони – от 100 до 500 декара (Русе, Видин, Бургас, Варна, 
Стара Загора и др.);  

• средни зони – от 500 до 1 000 декара (Карлово, София-изток, 
Раковски, Куклен и др.);  

• големи зони – над 1 000 декара (Божурище, Марица, Елин Пе-
лин, Варна-запад, Шумен и др.).  

От средните и големи зони най-добре се развиват сателитните Софийс-
ки, и Пловдивски зони, и на територията на Варна, Бургас и Русе. През 
последните години бяха инициирани няколко индустриални зони в по-
малки градове на страната, на базата на реконструкция и преструктурира-
не съществуващи зони (Враца, Монтана, Габрово, Ловеч, Ботевград, 
Добрич, Сливен, Пазарджик, Кърджали). НКИЗ предлага перспективни ин-
дустриални имоти в цялата страна, съвместно с някои общини на база 
подписани меморандуми за сътрудничество – Варна, Бургас, Видин, Вра-
ца, Кърджали, Ловеч, Дупница, Сандански, Горна Оряховица, Стара 
Загора, Казанлък и Перник.  

Най-голям потенциал, според обема на индустриалните площи у нас, и 
според търсенето на пазара, имат зоните около София, Пловдив, Варна и 
Бургас. Това е и един от аргументите за избор на обектите на емпирическо 
изследване в Раздел III. 

Развитието на зоните около столицата едва ли е изненада, но промяна-
та в Пловдив безспорно привлича внимание. Съвместната работа на 
няколко общини и обединението на индустриалните зони около Пловдив 
под емблемата „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ), дава резултат и прово-
кира интерес от други големи градове да развият, и популяризират 
собствени индустриални терени. Докато в Пловдив водещият фактор е 
частната инициатива, то в повечето други Общини инициативата е на 
НКИЗ. 
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1. СТОЛИЧНИ ИНДУСТРИАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ 

Разнообразната отраслова структура на индустрията, формирана в ми-
налото, превръща София в един от най-важните центрове на 
икономическо развитие с решаващо значение за националната икономика. 
Според изследване на ИПИ в т.нар. софийски икономически център, 
включващ 18 общини се произвеждат 43 % от общата продукция за стра-
ната (по данни към 2015 г.). В него работят 1/3 от наетите в икономиката, а 
преките чуждестранни инвестиции възлизат на 55% от всички ПЧИ в стра-
ната [36]. 

На територията на София в периода от 50-те до края на 80-те години на 
миналия век са били развити 26 производствено-складови зони, разполо-
жени около железопътните ареали и входно-изходните магистрали. Днес 
много от тях не развиват дейност, но въпреки настъпилите промени в про-
дуктовата структура и стагнацията на производството, те продължават да 
съществуват като сграден фонд и изградена инфраструктура. Делът на 
производствените територии в рамките на града е близо 20%, като сравни-
телно голяма част от тях са разположени в непосредствена близост до 
центъра. В развитите европейски столици средните стойности варират 
между 10% и 12%.  

Част от старите производствени зони, които са се оказали близо до цен-
търа или в самия център на столицата, нямат перспектива и резерви да се 
развиват. В изменението на общия устройствен план на София (2007), 
приет през 2009 г. е предвидена регенерация за шест съществуващи про-
изводствени зони, и е създадена възможност да бъде извършено 
преструктуриране на стари производствени комплекси с цел развитие на 
нови функции, насочени предимно към обслужващи дейности от сектора 
на услугите. Променя се отреждането на териториите от смесени произ-
водствени в смесени многофункционални зони (около 5% от градската 
територия). На това се дължи намаляването на производствените терито-
рии – от 10% на 7%, в компактния град. По този начин делът на 
производствените територии в града става сравним с другите европейски 
столици.  

Регенерация на производствени зони е предвидена за шест територии. 
Това са – Задгаров район (зоната зад Централна жп гара), „Захарна фаб-
рика“ – „Орион“, „Средец“, „Витоша“ („Хладилника“), „Изгрев“ и зоната на 
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Металургичен комбинат „Кремиковци“.  

Ползите от регенерацията са: освобождаване на територии в компакт-
ния град от несвойствени функции; ефективно използване на ценна земя в 
близост до центъра на града; формиране на полицентрична градска струк-
тура; създаване на качествена и разнообразна градска среда, 
икономически стимули и възможности за инвестиционни проекти. 

Според приетият ОУП на гр. София, в компактния град индустриалните 
зони се редуцират до три мащабни индустриални района, няколко подра-
йона и отделни териториални групи от предприятия. Ясно обособени са 
районите Северен и Югоизточен. Третият индустриален район е система 
от индустриални подрайони и жилищни образувания – Западен индустри-
ално-жилищен район.  

Северният индустриален район е най-старият и с най-голям икономи-
чески потенциал. Той се образува от индустриалните подрайони „Задгаров 
подрайон“, „Илиянци-запад“, „Илиянци-изток“, „Военна рампа-изток“, „Во-
енна рампа-запад“, „Хаджи Димитър-Малашевци“ и „Сгуроотвала“. 
Неговата специализация се формира от машиностроенето, леката и хими-
ческата промишленост. Към тази зона се включват и индустриалните 
селища Световрачене, Нови Искър и Кремиковци. Предвиден е като една 
от зоните за въздействие на ИПГВР-София. Развиват се две зони високо-
технологични производства в "Илиянци-изток" и "Илиянци-запад". 
Останалата част от територията се предвижда за реконструкция и модер-
низация, и запазва преобладаващия устройствен статут. 

Югоизточният индустриален район включва двете бивши зони – Източ-
на (Гара Искър) и Югоизточната – Горубляне. Обединява подрайони „Хр. 
Ботев – Слатина“, „Искър-север“, „Искър-юг“, „Изток“ и „Горубляне“. Специ-
ализацията на промишлеността се формира от предприятия и фирми с 
различен производствен профил – обработка на цветни метали, производ-
ство на целулоза и хартия, кожухарски изделия, хранително-вкусова 
промишленост, логистика и др. Районът е предвиден като втори от зоните 
за въздействие на ИПГВР-София. Предвижда се за реконструкция и обно-
вяване, като запазва преобладаващия си устройствен статут, а 
територията на подрайон "Изток" се преотрежда в смесена многофункцио-
нална зона. 

Западният индустриално-жилищен район се състои от територии с пре-
димно жилищни структури и такива с дисперсно разположени 
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индустриални подрайони: „Захарна фабрика“, „Орион – Връбница“ и „Обе-
ля“. Подрайоните „Захарна фабрика“, „Орион – Връбница“ се предвиждат 
за високотехнологични производства и услуги, и се преотреждат в смесена 
многофункционална зона.  

Предвид разрастването на столицата, в анализираните по-горе индуст-
риални зони в рамките на строителните й граници, свободните площи са 
на изчерпване или подлежат на ресурсоемки мерки за обновяване, и ре-
конструкция, поради което търсенето се насочва към новите 
индустриални образувания около сателитните селища – Божурище 
(над 3 000 дка), Елин Пелин (над 3 000 дка), Горна Малина (200 дка), Нови 
Искър. Перспективни и с достатъчна площ се считат зоните в Перник (500 
дка), Самоков (870 дка), Ботевград (за реконструкция 200 дка).  

Много инвеститори в София предпочитат да изграждат комплекси на 
чист терен (greenfield). Характерно е изместването на големите логистични 
инвестиционни инициативи в периферните райони, по протежение на се-
верната и южна тангента, по околовръстния път и по посока вход-изходите 
на магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, предимно на територията на 
общините Божурище и Костинброд – на запад, и Елин Пелин – на изток. 

 
Фиг. 7 Изграждане на допълнителни мощности към завода на Бер-Хелла Термоконтрол в 
Индустриален парк „София“, Божурище. Изображение: correctproject.com  

Индустриалният парк в Божурище е най-големият и най-бързо разви-
ващият се проект за индустриална зона на НКИЗ върху земеделски земи с 
променено предназначение за неземеделски нужди. В Икономическа зона 
София – Божурище (известен като „Индустриален парк София“) през лято-
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то на 2013 се настани първата компания (Бер-Хелла Термоконтрол) с 
размер на инвестицията 42.5 млн. лева и създадени 350 нови работни 
места. Заводът произвежда автомобилни климатични системи и е разпо-
ложен върху терен от 70 дка – със застроена площ от 15 500 кв.м. (Фиг. 7). 
Произведената продукция е предназначена за марки като Mercedes-Benz, 
Porsche, Audi. 

Към 2018 г. са реализирани и са в процес на реализация 26 нови предп-
риятия от секторите автомобилна промишленост, високи технологии, 
складова и логистична дейност. Общият размер на инвестициите към съ-
щия период възлиза на над 460 млн. лв., а очакваният брой разкрити нови 
работни места е над 1230. Индустриалната зона е притегателен център за 
инвеститори от България, Германия, Дания, Гърция и Турция.  

Една от емблематичните инвестиции в зоната е на германската група 
Мултивак (Multivac) в предприятие за производство на детайли и компо-
ненти за опаковъчни машини, с открити над 150 работни места. 
Предприятието е изградено по проект на арх. Августина Велева (Ай Пи Ес 
България), с обща РЗП от 6 900 кв.м. и е удостоено с наградата „Сграда на 
годината“ в едноименния конкурс през 2019 г. (Фиг.  8).  

 
Фиг.  8 Предприятие на Мултивак (Multivac) в Индустриална зона „Божурище“; Изображе-
ние: buildingoftheyear.bg 

През 2019 г. в Индустриален парк „София“ е открит най-големия дист-
рибуционен център в Югоизточна Европа на датската мебелна компания 
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Юск (JYSK) със РЗП от 96 000 кв.м. върху имот от 300 000 кв. м. (Фиг.  9).  

 
Фиг.  9 Дистрибуционен център на Юск (JYSK) от птичи поглед, гр. Божурище; Изображе-
ние: gradat.bg [37] 

Най-впечатляващата част в логистичния център са двете изцяло авто-
матизирани кули (т.нар. high bays), чрез които процесите по складиране, 
пренасяне и транспортиране се извършват без човешка намеса. Те са с 
дължина 166 метра, ширина 55 метра и височина 42,4 метра. 

Според локализацията на реализираните до момента и планираните в 
краткосрочен и средносрочен план инвестиции, на територията на Община 
Елин Пелин са формирани няколко добре обособени икономически ядра, 
които не са част от НКИЗ и представляват големи масиви от земеделски 
земи (предимно частна собственост) с променено предназначение за не-
земеделски нужди. 

Индустриален парк „София Изток“ е с най-добре изразена концентрация 
на предприятия със складово и предимно производствено предназначе-
ние. Комплексът е разположен между с. Гара Елин Пелин и с. Нови хан и е 
с площ от 680 дка. Паркът предлага пълна гама от решения в съответст-
вие с конкретните нужди на клиента – наем на складови площи, сгради под 
наем по поръчка (built-to-suit), както и продажба на парцели в регулация, и 
с достъп до инфраструктура, предлагани с опция за изграждане „до ключ“. 

Складово-логистичните сгради се изграждат по проект на Паладин Про-
пърти Дивелъпмънт и всяка от тях е с РЗП от 10 хил. кв.м. Проектите са 
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отличени с приз „Сграда на годината“ (Фиг. 10). Имотите в парка са инф-
раструктурно обезпечени и към 2019 г., освен складовите сгради са 
реализирани и производствени предприятия на хранително-вкусовата и 
козметичната дейност.  

 
Фиг. 10 Сграда 3 и Сграда 4 от индустриален парк „София Изток“, с. Гара Елин Пелин. 
Изображение: mck.bg   

През 2015 г. в Индустриален парк „София Изток“ е въведена в експлоа-
тация логистичната база на швейцарския гигант Триза със застроена площ 
от 3 000 кв. м.  

Три години по-късно започва работа предприятието на Талар фуудс за 
производство на салати, готови храни и консерви, разположено върху имот 
с площ от 20 дка и РЗП от почти 9 500 кв.м. Предприятието представлява 
едноетажна широкоплощна производствена сграда с метална конструкция, 
реализирана по проект на Архитаб (Фиг. 11). Сградата е със самостояте-
лен воден център, който съдържа 3 броя водни резервоари, всеки от които 
помества 100 куб.м. вода позволяващ 24 часов непрекъснат процес на 
производство.  

На територията на Индустриален парк „София Изток“ през 2019 г. се  
изгради централизираното архивохранилище на Банка ДСК с РЗП от 2330 
кв. м. по проект на DM Design, а в близост до нея се намира и логистична-
та база на търговските вериги Технополис и Практикер, разширена през 
2018 г. с 30% и така достигаща до РЗП от над 30 000 кв. м.  
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Фиг. 11 Производствена сграда от хранително-вкусовата индустрия, разположена в Индус-
триален парк „София Изток“. Изображение: buildingoftheyear.bg 

Друго икономическо ядро на територията на Община Елин Пелин е ин-
дустриална зона „Елин Пелин“ – с предвидени терени с площ над 160 ха, 
които се намират югозападно от гр. Елин Пелин и северозападно от с. Га-
ра Елин Пелин. Предвижда се зоната да се превърне в транспортно-
логистичен център с разположени екологично чисти производства от лека-
та промишленост и високотехнологични производства. Зоната има добра 
инфраструктурна обвързаност със София и страната. Имотите са частна 
собственост и са с влезли в сила ПУП-ПРЗ, инфраструктурно са частично 
обезпечени и към момента са изградени, и въведени в експлоатация ня-
колко предприятия – логистичната база на T-Market и заводът за 
рециклиране на полимери на Интегра Пластикс, разположено върху имот 
от 35 дка (Фиг. 12).  

 
Фиг. 12 Завод за рециклиране на полимери (на преден план) и логистична база (на заден 
план), индустриална зона „Елин Пелин“. Изображение: integra-plastics.com 
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Територията по протежението на с. Равно поле и сп. Верила се сфор-
мира като друго икономическо ядро, разположено непосредствено до 
източната граница на Столична община. В тази индустриална зона (Равно 
поле-Верила) са локализирани предприятия в областта на логистиката, 
хранително-вкусовата промишленост, производството на строителни конс-
трукции и др.  

Тук през 2019 г. е реализирана логистичната база на Office 1 Superstore 
с площ 8 600 кв. м и оборудвана с автоматизирана система за складиране 
и обработка на поръчки OSR, осигуряваща увеличение на продуктивността 
с 12 пъти, минимизираща грешките до 0.1% и позволяваща обработката на 
430 продуктови линии за час на работна станция [38]. С размер на инвес-
тицията от 12 млн. лв. и 80 нови работни места13 логистичният център е 
планиран за изграждане на три етапа.  

 
Фиг.  13 Складово-логистична база Блок А на "Кооперация Панда" (Office 1 Superstore) - 
монтаж на сградната конструкция (горе) и изглед от централния вход (долу), с. Равно поле. 
Изображения: mck.bg  
 
13 Бюлетин на БАИ, Брой 23, април/юни 2017, 23, V,  www.investbg.government.bg 
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Първата логистична база на Лидл (Lidl) в България е разположена също 
в землището на с. Равно поле, но югоизточно от обособеното ядро. Логис-
тичната база е с внушаващи габарити – дължина 300 м, широчина 125 м и 
застроен обем от 400 000 куб.м. Сградата е обезпечена със 116 бр. това-
ро-разтоварни рампи, от които 54 бр. са за прием на стока, 41 бр. за 
експедиране на стока и 21 бр. към хладилната зона. Подовото отопление 
във всички нехладилни помещения е с обща дължина 52 км. Складовият 
капацитет е 25 000 палетоместа.  

През 2018 г. в индустриална зона „Равно поле – Верила“ Уеърхаузинг 
енд Логистикс започна поетапно изграждане на една от най-големите ло-
гистични бази с РЗП за първите два етапа от 58 000 кв.м. (Logistics Park 
Sofia). Проектът предвижда до 2021 г. в парка да бъдат изградени четири 
сгради с РЗП от над 115 хил. кв.м. върху 20 ха трансформирани земеделс-
ки терени (Фиг. 14). 

 
Фиг. 14 Визуализация на входа на първи и втори етап на Logistics Park Sofia (горе) и сграда 
1 в строеж (долу), разположени в ИЗ „Равно поле-Верила“.  
Изображения: logisticsparksofia.com и личен архив. 
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Сформиращото се индустриално образувание  в землището на с. Стол-
ник, инфраструктурно и транспортно обезпечено от подбалканските път I-6 
и ж.п. трасе, се явява дом за предприятия от секторите на логистиката, 
машиностроенето, производството на строителни продукти и др. Реализи-
раните складови и производствени мощности върху трансформирани 
земеделски земи, са: логистична база на белгийската компания Юнивех 
(Univeg) с РЗП от 8 000 кв.м., логистична база на търговската верига Билла 
с РЗП от 28 000 кв.м. върху терен от 78 дка; както и производствените 
предприятия на Земелрок (Semmelrock) с РЗП от 3 900 кв.м. и терен от 
42,5 дка, Брамак (Bramac) върху терен от 40 дка, и Доландия (Dhollandia).  

Западно от с. Нови хан (Община Елин Пелин), в землището на с. Равно 
поле се обособява индустриална зона, която е в процес на развитие. В нея 
са реализирани логистичния парк на Ист Ринг ЛП, както и медийния парк 
Sofia Studios Complex (помещаващ едноименната къща на „Биг Брадър“) 
(Фиг. 15). На територията на Община Елин Пелин свободно са разположе-
ни и други логистични бази – на търговските вериги Фантастико и DM. 

 
Фиг. 15 Логистичен парк Ист Ринг (горе) и Медиен парк Sofia Studios Complex(горе), с. Нови 
хан. Изображения: sofiastudios.com и acbo.bg  
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2. ПЛОВДИВСКИ ИНДУСТРИАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ 

Производствена зона „Тракия“ е възникнала след 70-тe години на мина-
лия век с основна производствена специализация – електроника. Тя е 
долепена плътно до промишлена зона „Юг” в западната си част, но я де-
лят терените на ж.п. ареал и шосето Пловдив – Асеновград. 
Производствена зона „Тракия” заема площ от 308 дка и съответно 20% от 
исторически обособените производствени зони на град Пловдив.  

В град Пловдив има обособени четири големи промишлени зони, но 
нуждата от тяхната модернизация и рехабилитация възпира големите 
компании, които предпочитат да строят на зелено. Така постепенно около 
Пловдив започнаха да възникват нови индустриални зони по главните 
входни артерии на града – Карловско, Голямоконарско и Кукленско шосе, 
прехвърляйки ограничените му административни граници.  

Днес Тракия Икономическа Зона (ТИЗ) с над 20 годишен опит се явява 
най-големият индустриален проект в Югоизточна Европа с площ от 
1 070 ха и повече от 2 млрд. евро инвестиции към 2018 г. Стартирана 
официално през 2013 г., ТИЗ е модел на успешно сътрудничество между 
„Сиенит холдинг“ АД, техни партньори от Италия и Израел и една от най-
важните индустриални фирми в България – „КЦМ 2000“ АД. Проектът обе-
динява 6 нови индустриални зони – „Марица“, „Раковски“, „Куклен“, 
Индустриален парк „Пловдив“, Високотехнологичен парк „Иновации“ и Аг-
роцентър „Калояново“. Инвеститорите са привлечени от развитата 
пътнотранспортна и жп мрежа, наличието на летище и не на последно 
място – от квалифицираната работна ръка.  

Индустриална зона „Марица“ се намира в регион Пловдив, на терито-
рията на община Марица и е планирана и развита върху земеделски земи 
с променено предназначение. Развитието на зоната стартира в края на 90-
те с изграждането на индустриалните обекти на световни компании – ли-
дери в своите области, като Фереро, Либхер и Сокотаб. Площта на зоната 
е 500 ха, а преобладаващите предприятия към 2018 г. са от секторите ма-
шиностроене, електроника, хранително-вкусова индустрия и логистика.  

Логистичният център за готова продукция и следпродажбен сервиз на 
Либхер Хаусгерете е въведен в експлоатация през 2015 г. (Фиг. 16).  
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Фиг. 16 Логистичен център на Либхер в ИЗ „Марица“ край АМ „Тракия“ до с. Бенковски. 
Изображение: buildingoftheyear.bg  

Обектът се състои от три основни части – логистично хале, администра-
тивна сграда и транспортна лента с обща РЗП от 36 000 кв.м. За 
логистичната база, изградена по проект на Линднер Имобилиен Менидж-
мънт и подизпълнител Стивън Лийч Асосиейтс България, са приложени 
пасивни и активни мерки за енергийна ефективност, внедрените нови тех-
нологии за сградна автоматизация с цел оптимизация на работните 
процеси. Целият комплекс на компанията е разположен върху терен с 
площ от над 250 дка, а застроената площ е над 88 000 кв.м.   

Мащабна инвестиция в зоната е фабриката за обработка на ориенталс-
ки тютюн на американската компания Сокотаб, която е изградена върху 
имот от 135 дка и е с със застроена площ от над 54 000 кв.м.  

Някои от другите големи инвестиции, са: високо-технологичното предп-
риятие за проектиране и производство на електро-механични сензори за 
налягане на компанията Сенсата Технолоджис, което е със застроена 
площ над 10 000 кв.м. върху терен от 67 дка.; заводът за самолетни части 
на френската компания Латекоер върху терен от 37 дка и със застроена 
площ от 5 000 кв.м., където се произвеждат елементи за вратите на само-
лети Airbus 320 (330); заводът за велосипеди и детски стоки на компанията 
Макском със застроена площ от 40 000 кв.м. и годишен капацитет 400 хил. 
велосипеда (Фиг. 17). 
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Фиг. 17 Предприятия в ИЗ „Марица“ 

Индустриална зона „Раковски“ се намира в регион Пловдив, на тери-
торията на община Раковски и е планирана, и развита върху земеделски 
земи с променено предназначение. Нейното изграждане стартира през 
2004 г. благодарение на частната инициатива на фирма „Сиенит“ – Плов-
див, подкрепена от община Раковски, Българската агенция за инвестиции 
и Германско-българската индустриално-търговска камара. Според редица 
експерти това е "най-успешният досега за България логистичен проект”. 
Зоната е разположена на терен от 100 ха в землището на село Стряма и 
отстои на 14 км от Пловдив и на 8 км от АМ "Тракия". Към 2018 г. около 
85% от площта ѝ е вече заета от няколко големи индустриални инвестито-
ри в логистичния и производствения сектор (Магна, Дзобеле, Уилям Хюз, 
Бруната и др.)  

През март 2019 г. в ИЗ „Раковски“ е открито поредното разширение на 
логистичния комплекс на Кауфланд по проект на Иво Петров Архитекти. 
Базата е разположена върху терен от 155 дка и е със застроена площ от 
80 000 кв.м. На Фиг. 18 е онагледена първата логистична сграда на компа-
нията в ИЗ „Раковски“ и нейните разширения. 
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Фиг. 18 Логистична база на Кауфланд в ИЗ „Раковски“. Изображение: tez.bg  

Един от заводите на АББ в България е разположен в ИЗ „Раковски“ и 
произвежда компоненти за ниско и средно напрежение (Фиг. 19). Предп-
риятието осигурява над 800 работни места и е изградено върху обща площ 
от 35 000 кв.м., и е с около 20 000 кв.м. производствена площ. В него са 
внедрени и се поддържат интегрирани системи за управление на качест-
вото (СУК), на околната среда (СУОС), и на здравето и безопасността при 
работа (СУЗБР). 

 
Фиг. 19 Производствена база на ABB България в ИЗ „Раковски“. На заден план - една от 
сградите на логистичната база на Кауфланд. Изображение: adsbg.net 



 
 

II. НОВИTE ИНДУСТРИАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ 

69 
 

Индустриална зона „Куклен“ е ситуирана срещу Комбината за цветни 
метали, само на 10 км югоизточно от Пловдив, в Община Куклен, също 
планирана и развита върху земеделски земи с променено предназначение.  
Зоната разполага с терени с обща площ от 100 ха. Към 2018 г. основни 
инвеститори са предприятия от индустриите: механизация, химическа, ав-
томобилна, преработка на метали и логистика – Мекалит, Шпинер, Техно 
Акташ, Вили Елбе, КЦМ 2000, Одело и др. Зоната е с голям потенциал за 
развитие предвид близостта до обновеното летище. Една от водещите 
инвестиции е в завода на немската компания Мекалит за производство на 
компоненти за бяла техника и автомобили. Предприятието е ситуирано 
върху терен с площ от 24 дка, а застроена му площ е почти 6 000 кв. м. 

Индустриален парк „Пловдив“ се намира в гр. Пловдив. Зоната обх-
ваща площ от около 30 ха и в нея са разположени производствените, и 
логистични бази на фирми като Профилинк, TVT, Елко Мес, Енко, Кьост-
лер и много други. Зоната е разположена в строителните граници на 
населеното място и не е в обхвата на изследването. 

Други две зони от ТИЗ, които са в процес на равитие върху земеделски 
земи с променено предназначение, са Агроцентър „Калояново“, разпо-
ложен върху площ от 80 ха – с планирани няколко модулни логистични 
сгради с комбинирана инфраструктура – ориентирана предимно към биз-
нес, свързан с традиционното земеделие, и с биоземеделието, и 
Високотехнологичен парк „Иновации“ с площ от 260 ха, чиято основна 
цел е да се изгради като мост между Изтока и Запада. 

3. СЕВЕРОИЗТОЧНИ ИНДУСТРИАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ 

В североизточните индустриални образувания с център гр. Варна е на-
личен дефицит в предлагането на терени за индустриални нужди. Темата 
за окрупняване на земеделските земи и включването им в общ проект е 
актуална през последните 5 години, но първоначалната инициатива за из-
граждане на индустриална зона „Варна-запад“, разположена на 
територията на три общини – Суворово, Ветрино и Вълчи дол с площ 54 
ха, и възможност за разширение общо до 110 ха. беше забавена. В края на 
2019 г. се анонсира, че индустриалната зона ще бъде на територията на 
Община Аксаково, за която са предвидени терени (земеделски земи) с 
площ от 816 ха. Очаква се през първата половина на 2020 г. проектът да 
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бъде съгласуван с МОСВ [39]. Предимствата на зоната са близостта до 
пристанище, летище, жп линия, автомагистрала „Хемус“, енергийна обез-
печеност от ел. подстанция „Варна“ и наличие на довеждаща 
инфраструктура. Чрез ОУП на Община Аксаково се предвижда и пътничес-
ка релсова връзка между индустриалната зона и гр. Варна.  

„Индустриален парк Русе“ е един от успешните модели на ПЧП в Бъл-
гария. Простира се на обща площ 638 дка, около 90 дка от които са 
ангажирани с техническа инфраструктура. Очаква се да бъдат разкрити 
общо над 3 000 работни места. "Индустриален парк Русе" е удобен за по-
зициониране на производства и логистични бази. Близостта до най-
голямото българско дунавско пристанище – Русе-изток, и до моста над 
река Дунав между България и Румъния, както и наличието на жп инфраст-
руктура са главните предимства на тази територия. Тук се изгражда нов 
интермодален терминал. Част от индустриалния парк е "Логистичен парк 
Русе", който се изгражда върху терен от 54 дка.  

Втори индустриален парк – м. Слатина, Русе е в съседство с действа-
щия индустриален парк в Русе и се предвижда да бъде изграден втори, на 
терен от 1 146 дка, който в крайния си етап ще бъде два пъти по-голям от 
действащия в момента Индустриален парк. Бившата безмитна зона в Русе 
също е трансформирана в индустриална. Към момента площта ù е 370 
дка, но с възможност за нарастване до 1 200 дка. Разширяването ù е за-
почнало с изграждане на корабен претоварен комплекс, за три вида 
транспорт – шосеен, железопътен и речен. Територията на първия и вто-
рия източен индустриален парк, тази на бившата свободна безмитна зона 
Русе, формират обща ос с направление север–юг от река Дунав до жп гара 
Изток и създават предпоставки за интегрирано развитие.  

Едни от големите инвестиционни проекти върху земеделски земи са в 
областта на производството на компоненти за автомобилната индустрия. 
Такъв е заводът за авточасти на френската компания Монтюпе, разполо-
жен в източната индустриална зона върху терен от 40 дка и в 
непосредствена близост заводът на германската компания за заключващи 
системи Витте Аутомотив (Фиг. 22).  

В настоящия труд гр. Русе не се разглежда като център на североизточ-
ните индустриални образувания поради регионалните социално-
икономически и демографските проблеми, вкл. липсата на квалифицирана 
работна сила в твърде слабата периферия на града. Аналогична е ситуа-
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цията и в гр. Шумен, където се развива под формата на ПЧП индустриална 
зона в източната част на града върху земеделски земи. Това обстоятелст-
во се потвърждава и от слабия интерес (в сравнение с периферията на гр. 
Варна) към промяна на предназначението на земеделските земи за индус-
триални цели. Като свиващи се градове, се отчита, че в строителните 
граници и на гр. Русе и на гр. Шумен е налично по-високо предлагане на 
производствени терени във вече съществуващите промишлени зони. 

 
Фиг. 20 Приемно-административна част на предприятие за автомобилната индустрия на 
Витте Аутомотив край Русе. Изображение: gradat.bg 

4. ЮГОИЗТОЧНИ ИНДУСТРИАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ 

С изграждането на АМ „Тракия“ до гр. Бургас през последните 10 години 
се наблюдава интензивно развитие на югоизточните индустриални обра-
зувания с център гр. Бургас и ареал с радиус от около 80 км – на запад по 
протежението на магистралата до гр. Ямбол, на юг по протежението на 
републикански път II-99 до гр. Царево и на север по протежението на ре-
публикански път I-9 до к.к. Слънчев бряг.   

Концентрацията на индустриални зони, изградени и изграждащи се вър-
ху земеделски земи с променено предназначение се наблюдава около 
ядрото – гр. Бургас и предимно по протежението на АМ „Хемус“. В терито-
риите южно и северно от ядрото се наблюдава стихийно преотреждане на 
земеделските земи предимно за целите на туристическата индустрия. 
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В крайградската територия на гр. Бургас се развиват няколко индустри-
ални зони, от които най-интензивно развиваща се е Индустриална зона 
„Север“, стопанисваната от „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД 
(Фиг.  21), предлагаща на потенциалните инвеститори индустриални тере-
ни с обща площ от около 240 дка (цялата с площ 410 дка). Останалата 
част от територията е предвидена за озеленяване, паркинги, техническа 
инфраструктура, обществено обслужване и други обекти, свързани с ус-
пешното функциониране на зоната. Имотите са с различна големина, от 3 
до 40 дка, като в зависимост нуждите на инвеститора могат да бъдат гру-
пирани. Застроителните параметри съгласно приетият ПУП-ПРЗ на зоната 
са: максимална плътност на застрояване – 60% (минимална 40%); макси-
мална височина на застрояване – до 20 м; максимален Кинт – 2.0 [40]. 
Зоната е изградена върху земеделски земи с променено предназначение. 

 
Фиг.  21 Индустриална зона „Север“ (Бургас) в процес на развитие.  
Изображение: burgas1.org 

Към 2019 г. най-голямото предприятие в ИЗ „Север“, което е в процес на 
реализация върху имот с площ от 20 дка е на компанията Сигматек, чиято 
дейност е свързана с рециклиране, ремонт и нанасяне на защитни покри-
тия на компоненти на газотурбинни двигатели и елементи към тях, 
изготвяне, модернизация и сервизно обслужване на високотехнологично 
оборудване, използвано в аеродинамическата индустрия. 

Функциониращото предприятие на компанията Джейелпи за производс-
тво на хляб и хлебни изделия е с РЗП от 3715 кв.м. и е реализирано върху 
имот с площ от 5 дка по проект на „Акцент“ ЕООД (Фиг. 22).  
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Фиг. 22 Фабрика за производство на хляб и хлебни изделия. Изображение: burgas1.org 

Други реализирани предприятия в зоната са на компанията Метал инс 
за логистика с хранителни продукти, логистичния и сервизен център на 
Волво груп България, производствено-складовата база на "Козлодуй" 
ООД, производствената база на Булпласт БГ 1 за алуминиева и PVC дог-
рама и др. 

В началото на 2018 г. ръководството на "Индустриален и логистичен 
парк - Бургас" АД стартира реализацията на Фаза II от своето развитие. 
Новата територия е разположена в ПЗ "Юг", между пътен възел Юг и кв. 
„Меден рудник", като общата площ на зоната е от около 600 дка, а имотите 
в нея варират от 20 до 160 дка. По данни от интернет страницата на зоната 
[41] устройствените параметри са: максимална плътност на застрояване – 
60% (минимална 40%); максимална височина на застрояване – до 15 м; 
максимален Кинт – 3,0.  

Прави впечатление, че и за двете зони е наложено ограничение в мак-
сималната височина, а максимално допустимия Кинт за ПЗ „Юг“ е в 
нарушение на изискванията на глава пета от Наредба №7/ПНУОВТУЗ, къ-
дето за различните видове производствени територии максимално 
допустимия Кинт е 2,5.  

Към 2019 г. са в процедура по изграждане на нови индустриални зони – 
„Долно Езерово“ – 120 дка, „Равнец“ – 3600 дка, „Девети километър“ – 150 



 
 

СЪВРЕМЕННИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ИНДУСТРИАЛНАТА АРХИТЕКТУРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 

74 
 

дка, „Черно море“ – 327 дка, както и разширение на ПЗ „Север“ [42]. Тери-
ториите са в различни фази на процедиране по устройствените планове и 
изграждане на техническата инфраструктура. 

Както и в досега разгледаните образувания, така и тук допускането на 
промяната на предназначението на земеделските земи по реда на ЗОЗЗ, в 
близост до новоизграждащите се индустриални зони, доказва липсата на 
координация между държавните институции. Този феномен води до пре-
насочване на капитала извън планираните национални индустриални 
проекти. Така в близост до новата ИЗ „Девети километър“ са налични де-
сетки преотредени имоти, в много от които са вече изградени 
индустриални обекти предимно в областта на логистиката и услугите.  

Транспортно-комуникационната обезпеченост чрез АМ „Тракия“ позво-
лява изграждане на големи дистрибуционни центрове извън 
индустриалните зони с изохрон от 30-40 мин (70-80 км.) до индустриалното 
ядро. Типичен пример за това закономерно икономическо явление е вто-
рата логистична база на Лидл, изградена в близост до гр. Ямбол (Фиг. 23). 

Складовата база е разположена върху имот от 198 000 кв.м., а площта ѝ 
е 50 630 кв.м. Разполага със 121 товаро-разтоварни рампи и близо 29 000 
места за складиране. Логистичният център е предназначен за складиране 
на пакетирани хранителни и нехранителни стоки за срок от няколко часа 
до няколко месеца. Инвестицията е в размер над 80 млн. лв., чрез която са 
създадени 150 нови работни места в региона. 

 
Фиг. 23 Логистична база край с. Кабиле (Ямбол). Изображение: http://buildingoftheyear.bg/ 

http://buildingoftheyear.bg/
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5. ИЗВОДИ 

Анализираните производствени сгради, изградени в новообразувани 
индустриални зони в периферията на големите градове, изникват стихий-
но, предимно подчинени на частни икономически интереси, и при липса 
на наложен контрол (от страна на управляващите зоната оператори) върху 
целесъобразното развитие на територията. 

Отчита се, че тези индустриални сгради, а в някои случаи комплекси, не 
са подчинени на главните критерии за устойчиво пространствено пла-
ниране, съобразно предвидените показатели [11]. 

Критериите са ясно определени както в европейското и национално за-
конодателство, така и в образователните планове, програми и подходи за 
обучаване на студентите в областта на архитектурата, устройственото и 
пространствено планиране, благоустройството, регионалното развитие, 
географията, и екологията.  

При изследването на новите индустриални образувания се установи, че 
не са налични локализирани и единни данни, отчитащи ефектите по 
показатели, като: ръст на производството; ръст на оборота; ръст на про-
дажбите; производителност на труда; разходи за научно-изследователска 
и развойна дейност; оборот от иновации; консумирана енергия; консуми-
рани материали; емисии на парникови газове, киселинообразуващи 
вещества,  озонови прекурсори, прахови частици, тежки метали; употребе-
на вода; третирани и заустени отпадъчни води; генерирани отпадъци, в 
т.ч. опасни отпадъци и рециклирани отпадъци; предприятия с внедрени 
системи за управление на околната среда и т.н.  

Още повече, изграждащите се „на парче“ индустриални сгради върху 
земеделски земи, при често прилагани ловки проектантски и администра-
тивни похвати, обуславят отричане на основни теоретико-приложни 
принципи, отнасящи се до: организацията на транспортно-
комуникационните потоци в генералния план на предприятието; оптимизи-
рането на инфраструктурното обезпечаване; адекватното (реално) 
определяне категорията на строежа с цел избягване въвеждането му в 
експлоатация от ДПК, чрез изкуствено намаляване броя на работниците; 
ограничаване на  общественото обслужване; използване на строителни 
материали, зададени от предприемача – ограничаващи творческата изява 
на проектанта и т.н. 

Необоснованото изграждане на производствени предприятия извън 
границите на населените места е пряко подчинено основно на ирацио-
налните подходи за трансформация на земеделските земи.     
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III. ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

В теоретично отношение предпоставката, от която започва изследване-
то, е конструкцията на Пиер Бурдийо14 за връзката между физическото и 
социалното пространство. По-точно тезата, че социалното пространство 
(структурата на отношенията между различните видове капитали) се обек-
тивира във физическото пространство, което се представя като 
“разпределения на различни видове блага и услуги, както и на достъпа 
на заинтересованите лица до тях, в зависимост от физическото им 
разположение” [43]. 

Основанието за избор на „промяната на предназначението на земе-
делски земи за неземеделски нужди“ като метамодел на една нова 
пост-индустриална философия за икономическо развитие, възник-
нала през новото хилядолетие в ареалите на развиващите се български 
градове, се корени в конституционната парадигма от една страна, че „зе-
мята е основно национално богатство“, а от друга, че промяната на 
нейното предназначение „се допуска само по изключение“ 15.  

Неформално отречените от близкото минало принципи за субординира-
но устройствено планиране – чрез кооперирано (споделено) и 
балансирано разпределение на ресурсите, доведоха до стимулиране на 
стихийни урбанистични проявления със сложна конфигурация  в 
земеделските масиви, и водени предимно от пазарната спекула – без 
опит за намиране на синхрон в планирането на териториалните подсисте-
ми – икономически, социални, екологични, технически, културни. Така, 
анализираните в предходните раздели на труда проблеми, не само оста-
ват нерешени, но и задават последващи стратегически въпроси с неясен 
отговор за бъдещите поколения. 

Продължаващото отлагане от законодателя на крайните срокове за 
одобряване на Общи устройствени планове на общините (ОУПО) и въз-
можността за раздробяване на обработваемите земеделски масиви чрез  
процедурите на ЗОЗЗ, доведе до друг териториално устройствен парадокс 
– реверсивно подчинение на предвижданията на проектите за ОУПО 
спрямо вече одобрени ПУП за индивидуални имоти, разработени с цел 
промяна на конкретното предназначение – за неземеделски нужди. 
 
14 Пиер Бурдийо (Pierre Bourdieu) е френски социален учен, професор по социология в 
Колеж дьо Франс (1930-2002).  
15 Чл. 21 от Конституцията на Република България 
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1. ИЗБОР НА ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

В трудът „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в 
Република България“ [44], издаден от Националния статистически инсти-
тут през 2016 г. е направен подробен анализ на демографските тенденции 
в развитието на населението на България и сравнителен анализ на соци-
ално-икономическото развитие на 17 ареала и техните градове – центрове. 

Прави впечатление, че в приложението към труда Urban Atlas, отразя-
ващо профилът на земното покритие и земеползване в ареалите, не са 
разработени едни от икономически най-активните територии в България – 
Пловдив, Варна и Бургас. Тази необоснована липса в графическото изра-
жение в труда, както и пропуски в профилите на земното покритие в 
крайградските територии, е първата обосновка за избор на обектите на 
настоящето изследване. 

Втората обосновка за избора на обектите на изследване e авторски 
сравнителен анализ на коефициентите на естествен прираст по ареали и 
техните градове-ядра. Подбрани са обекти, локализирани в териториите с 
най-висок средно-аритметичен коефициент за града и неговия ареал. От 
изследването са изключени териториите в ареала на гр. Сливен, поради 
крайното отклонение в средногодишния механичен прираст на население-
то в ареала -6,14 ‰. (Табл. 4) 

 
Табл. 4 Демографски сравнителен анализ по ареали и техните градове-ядра за избор на 
обектите на емпирическо изследване  [44] 
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Видно от Табл. 4 е, че именно в периферията на градовете с висок ко-
ефициент на естествен прираст по ареали се наблюдава (а и се очаква в 
бъдеще) концентрация на инвестиционен интерес, най-вече поради дос-
тъпността до работна сила. 

Хипотезата се потвърждава и от твърденията в заключението на изс-
ледването на НСИ от 2016г. [44], а именно, че намаляването на 
населението ще забави формирането на ареални общности и ще се от-
рази неблагоприятно върху въздействието на градските центрове 
върху останалата територия и ресурсите, включени в тях. Възможно е 
да настъпи неравномерно икономическо развитие и стабилност между 
централните, силно урбанизирани територии с наличие на големи градове, 
и периферните слабо урбанизирани територии без такива градове. Прео-
доляването на тези различия е пряко свързано с една от стратегическите 
цели в „Националната концепция за пространствено развитие на страната 
за периода 2013 - 2025 година“, която е насочена към укрепване на умере-
но полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество на 
градската среда, способстващо за постигане на балансирано териториал-
но развитие и намаляване на неравенствата между централните градски и 
периферните селски райони. 

Постепенно тези натрупвания на неравенства доведоха до пространс-
твена сегрегация, до генериране на отрицателни ефекти и проблеми със 
социалното включване на обитателите, до образователен, технологичен и 
технически анахронизъм, въздействащ пряко върху поведението на града 
и отразяващ се негативно за националната конкурентоспособност на реги-
онално и европейско равнище. 

Ролята на държавните институции в този процес е да намерят най-
точните и оптимални решения, за да се преодолее негативният дисбаланс 
при развитието на страната.  

Това означава да не се допуска създаването на територии от страната, 
където просперитетът съжителства наред с бедността. Това съвсем не 
означава, че трябва да доминира принципът на егалитарността. По-скоро 
става дума за основополагащи политики, чрез които се търси оп-
тималност, рационалност и ефективност на използваните 
ресурси. 
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2. ЕМПИРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

За избор на най-подходящи обекти на изследването, в периода 2016-
2019 г. бе проведено емпирическо-урбанистично изследване за над 30 
крайградски територии на шест от големите български градове, разполо-
жени в над 50 землища. 

Изследването е подчинено на четири основни критерии: отдалече-
ност на преотредените имоти до строителните граници на населеното 
място; предназначение на имотите; конфигурация на преотредените имо-
ти; близост до транспортната инфраструктура.  

Поради недостъпността до подробни данни, главните показатели за съ-
поставка по критериите са графически онагледени от автора схеми, 
отличаващи категорично мащаба на трансформацията на земеделски 
земи спрямо прилежащата урбанизирана територия16. Чрез схемите, из-
ведени предимно от КАИС и от публично достъпни ОУП , са визуализирани 
и анализирани единно кадастрални, устройствени и географски данни.  

2.1. СОФИЙСКА ПЕРИФЕРИЯ 

 
Фиг. 24 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
на с. Нови хан, Община Елин Пелин (Обект 1.1.) 

На Фиг. 24 графически е онагледено отношението между земеделските 
земи с променено предназначение за неземеделски нужди спрямо мащаба 
на урбанизираната територия на с. Нови хан, Община Елин Пелин, явява-
що се крайградска територия за гр. София. В землището е локализиран 
 
16 вж. § 1, т. 11 от ДР на Закона за здравето 
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„Индустриален парк София Изток“ , с площ около 70 ха, за който е при-
ложен регулационен и застроителен план, тангиращ до строителните 
граници на с. Гара Елин Пелин, попадащ практически в кв. 80 на с. Гара 
Елин Пелин, но непопадащ в строителните му граници. Село Нови хан е на 
25 км от гр. София и е с население от 2 659 жители по данни от ГРАО 
(2015) – пример за разрастваща се урбанизирана структура. Видно от гра-
фиката, площта на земеделските земи с променено предназначение 
надвишава общата урбанизирана площ на селището.  

Пространственият модел на преотредените земи (маркирани в зелено) 
може да се определи като дисперсен, без преобладаващо конкретно пред-
назначение на имотите. При липса на влязъл в сила Общ устройствен 
план към 2019 г., налични са преотреждания за жилищни, производствени, 
складови, смесени и други функции. 

Порок на процедурите по „урбанизирането“ на територията от обект 1.1. 
на изследването, са поне: 1) одобряване на ПУП без спазване изисквания-
та на чл. 108 от ЗУТ, и придружен от транспортно-комуникационни схеми, 
инженерно-геоложки проучвания, схеми за инфраструктурата на линейни-
те обекти; 2) непълно прилагане на чл. 16 от ЗУТ, т. нар. „първа регулация“ 
и обособяване на публични терени за обществено обслужване, спорт и 
рекреация; 3) неприлагане на чл. 20а от ЗОЗЗ за разширяване на строи-
телните граници на населените места или създаване на селищни 
образувания при условията на чл. 24 на Закона за административно-
териториалното устройство на Р България. 

 
Фиг. 25 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землищата 
на с. Равно поле, с. Мусачево и гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин (Обект 1.2.) 
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На Фиг. 25 графически е онагледено отношението между земеделските 
земи с променено предназначение за неземеделски нужди спрямо мащаба 
на урбанизираната територия на с. Равно поле, обл. Софийска (Обект 
1.2.).  

Поради своята непосредствена близост до АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ и 
на отстояние 15 мин. от гр. София, селото е с нарастващо население. Към 
2015 г. по данни на ГРАО регистрираните жители са 1 445.  

Своевременно, в непосредствена близост източно от с. Равно поле са 
локализирани незастроени терени (земи с променено предназначение), 
отредени за изграждане на „Индустриален парк Елин Пелин“ с площ от 
160 ха. Поради отдалечеността му от главните трасета на техническата 
инфраструктура, спорно приложена първа регулация по чл. 16 ЗУТ, липса-
та на лицензия като индустриална зона, част от НКИЗ и по други 
устройствени причини, засилен инвестиционен интерес се наблюдава по 
протежението на пътя между сп. Верила и с. Равно поле. Там са в процес 
на изграждане на нови жилищни квартали (за които не е приложен чл. 20а 
ЗОЗЗ) и терени с конкретно предназначение за складови и производствени 
дейности. Пороци на новите индустриални образувания са освен указани-
те за землището на с. Нови хан, но и също локализиране на обекти в 
защитени екологични територии, за което компетентните институции са 
издали необходимите разрешения, и сертификати за инвестиционен клас 
по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. 

И за Обект 1.2. моделът на урбанистично развитие може да се опреде-
ли като дисперсен. 

На Фиг. 26 графически е показна съпоставимостта между площта на 
земеделските земи с променено предназначение за неземеделски нужди 
спрямо площта на урбанизираната територия на с. Григорево и частично 
на с. Мусачево и с. Столник. Село Григорево отстои на 20 км от гр. София, 
а населението му по данни на ГРАО от 2015 г. възлиза на 524 жители. На 
с. Столник населението наброява 739 жители. 

Положителни страни на територията, подходяща за локализиране на 
икономически ядра, са близостта до първокласния републикански път I-6, 
близостта до подбалканската ж.п. линия и до А.М. „Хемус“. През територи-
ята на землището преминава и магистрален газопровод, а в с. Столник е 
разположена една от най-големите електрически подстанции в България. 
Това са достатъчни предпоставки за развитие на промишлени предприя-
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тия от т.нар. „подчинена индустрия“ – с необходимост от големи енергийни 
мощности.  

 
Фиг. 26 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
на с. Григорево, Община Елин Пелин (Обект 1.3.) 

Според статуса на местоположението на земеделските земи с проме-
нено предназначение, може да се твърди, че Обект 1.3. притежава 
характеристиките на дисперсен модел на урбанистично развитие.  

Налични са обаче и големи (компактни) масиви от преотредени терени 
северно от подбалканския път, които са предназначени за привличане на 
крупни инвеститори. Някои от инвестициите са в процес на реализация.  

 
Фиг. 27 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
между с. Гурмазово и гр. Божурище, Община Божурище (Обект 1.4.)  
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На Фиг. 27 е указано графически съотношението между площта на зе-
меделските земи с променено предназначение за неземеделски нужди 
спрямо площта на урбанизираната територия на с. Гурмазово. Обектите 
отстоят на около 15 км от гр. София и непосредствената им близост до 
„Индустриален парк София“ ги превръщат в привлекателна дестинация 
както за жилищни, така и за обслужващи дейности. Населението по данни 
на ГРАО към 2015 г. на с. Гурмазово наброява 353 жители, а на гр. Божу-
рище – 5 425 жители.  

През втората половина на 2019 г. Общият устройствен план е в процес 
на одобрение. Анализът сочи, че поради също дисперсния начин за про-
мяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди 
(освен групираните като селищно образувание терени на индустриалния 
парк) е приложен реверсивен подход за зониране на ОУПО според вече 
одобрените ПУП за конкретно предназначение на имоти както за жилищни, 
така и за складови, производствени, търговски и обслужващи дейности. 
Така, според предвижданията на ОУПО, по периферията на двете населе-
ни места се обособяват две големи зони, които са планирани за включване 
в бъдещите строителни граници. Това обстоятелство поставя много въп-
роси, свързани с конкурентоспособността на НКИЗ в пазара на недвижими 
имоти за индустриални цели в този ареал. Първо процедурата по придо-
биване на имоти извън индустриалната зона е по-бърза, и второ, 
бъдещите предприемачи не поемат дългосрочни ангажименти към Държа-
вата, независимо от предложените облекчения според ЗНИ. 

 
Фиг. 28 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
около с. Храбърско, Община Божурище (Обект 1.5.) 
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Графическата съпоставимост на площта на земеделските земи с про-
менено предназначение за неземеделски нужди спрямо площта на 
урбанизираната територия на с. Храбърско, Община Божурище, онагледе-
на на Фиг. 28, показва голям брой земеделски поземлени имоти, които 
са с променено конкретно предназначение чрез план за застрояване – 
дисперсно и на хаотичен принцип според инвестиционната инициатива на 
отделните собственици.  

По данни на кадастрално-административната информационна система 
(КАИС), преобладаващите имоти са предвидени за „друг вид застрояване“ 
и за ниско жилищно строителство. Според предвижданията на публикува-
ният на страницата на Община Божурище проект за Общ устройствен план 
се вижда, че принципът на реверсивно прилагане на зони с общо предназ-
начение не е приложен. Не са предвидени и възможности за разширяване 
на строителните граници на селото към терените южно и северно от насе-
леното място. Оттук възниква въпросът как ще се разрешава 
строителството при условията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ, особено за случаите с 
предвидено жилищно застрояване в извънурбанизирана територия.   

Село Храбърско отстои на 27 км от гр. София и е с население от 631 
жители според преброяването на ГРАО от 2015 г. Населеното място се 
явява привлекателна дестинация за задоволяване на жилищни нужди в 
контекста на процесите по децентрализация в обхвата на софийската аг-
ломерация.  

 

Фиг. 29 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
около с. Алино и с. Белчински бани, Община Самоков (Обект 1.6.) 
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Според последното преброяване по данни от ГРАО към 2015 г. населе-
нието на с. Алино (Община Самоков) възлиза на 299 жители и е на 
разстояние от гр. София на около 50 км (едночасов изохрон). Природо-
географските и климатични характеристики на територията (извън грани-
ците на гр. Самоков), благоприятстват за повишаване на търсенето на 
имоти за реализиране на жилищни сгради в контекста на естествените 
процеси по децентрализация южно от столицата в рамките на нейната аг-
ломерация. Чрез графическата съпоставимост на площите на 
земеделските земи с променено предназначение за неземеделски нужди 
спрямо обхвата на урбанизираната територия на с. Алино (Фиг. 29), лесно 
може да се установи големият инвестиционен интерес (или спекула) в 
един дисперсно-хаотичен модел, разпокъсващ масивите обработваема 
земя. Важно е да се отчете, че за тази територия не е наличен действащ 
ОУП към 2019 г., а по данни от КАИС конкретните предназначения на пре-
отредените имоти са за „друг вид застрояване“, ниско жилищно и вилно 
застрояване. Вероятно бъдещите предвиждания на ОУПО ще отчетат 
одобрените планове за застрояване, но трудно би се предположило какъв 
режим на територията би бил зададен при такава „пъстрота“ от предназ-
начения. При наличие на имоти за жилищно застрояване хипотезата за 
предвиждане на селищно образувание се изчерпва поради функционална-
та несъвместимост с чл. 24 от ЗАТУРБ и следователно остават двете 
допустими хипотези – разширяване границите на населеното място по ре-
да на ЗОЗЗ или оставяне на „застроителни петна в полето“!  

 
Фиг. 30 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
около гр. Костинброд, Община Костинброд (Обект 1.7.) 
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За обект 1.7. анализът е направен комплексно – по данни от КАИС и 
данни от ОУП на гр. Костинброд и неговото землище. През последните две 
десетилетия гр. Костинброд се развива като място за разположение на 
индустриални мощности на хранително-вкусовата индустрия и логистика в 
извънурбанизираната територия.  

Видно от схемата на Фиг. 30 площта на земеделските земи с променено 
предназначение за неземеделски нужди има по-скоро компактен харак-
тер около транспортно-комуникационните артерии. Така обособени тези 
икономически ядра (с добра техническа и инфраструктурна обезпеченост) 
се явяват в пряка конкуренция с „Индустриален парк София“ в Божурище 
при избора на локация за разположение на нови предприятия.  

Град Костинброд е на 16 км от гр. София, с население по данни на 
ГРАО от 2015 г., наброяващо 11 744 жители и е с относително добре раз-
вита социална инфраструктура. 

2.2. ПЛОВДИВСКА ПЕРИФЕРИЯ 
Другата група обекти на изследването обхваща ареала на гр. Пловдив. 

В процеса на проучването се установиха несъответствия в данните от ка-
дастралната карта и предвижданията на ОУП.  

На Фиг.  31 е направена графическа съпоставимост в площта на земе-
делските земи с променено предназначение за неземеделски нужди (или с 
възможност за промяна според ОУП) спрямо обхвата на урбанизираната 

 
Фиг.  31 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землища-
та на и около с.о. „Индустриална зона Марица“, Община Марица (Обект 2.1.) 
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територия на с. Войсил, с. Бенковски, с. Радиново, с. Царацово и с. Кости-
ево, Община Марица (Обект 2.1.). Отстоянието на селищното образувание 
„Индустриална зона Марица“ (ДВ, бр. 49/2012 г.) до гр. Пловдив е 6 км. 

Развитието на територията започва в края на 90-те години с промишле-
ни обекти на няколко чуждестранни компании, като „Ферерро”, „Либхер” и 
„Сокотаб”.  

Успешното развитие на ИЗ “Марица” се дължи на отличните комуника-
ционно-транспортни дадености, включващи АМ „Тракия”, добре развитите 
пътни връзки към Смолян и Карлово и преминаващата железопътната ли-
ния Пловдив – Панагюрище. Връзката с централния газопровод за Южна 
България и изградената електрическа подстанция 110кV осигуряват енер-
гийната обезпеченост на зоната. Площта на ИЗ „Марица“ е около 500 ха и 
същата е част от Тракия икономическа зона (ТИЗ). Общото население на 
петте села по данни на ГРАО от 2015 г. възлиза на 6 807 жители. В зоната 
са локализирани предприятия от секторите инженеринг, електроника, хра-
нително-вкусова промишленост, логистика. 

Земеделските земи с променено предназначение в землищата между с. 
Калековец, с. Трилистник, с. Скутаре, с. Войводиново, с. Желязно и с. 
Крислово (Община Марица) са предвидени за изграждане на Парк „Ино-
вации“ с площ от 260 ха, локализиран от двете страни на АМ „Тракия“. и е 
част от ТИЗ (Фиг. 32).  

 
Фиг. 32 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
около с. Калековец – в ареала на АМ „Тракия“, Община Марица (Обект 2.2.) 
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Отстоянието на новообразуваната индустриална зона до гр. Пловдив е 
15 км. Общото население на шестте села по данни на ГРАО от 2015 г. 
наброява 8 797 жители.  

Парк “Иновации“ има за цел да бъде мост между Китай и Европа. Той е 
важна част от китайската стратегия „Икономически пояс по пътя на копри-
ната“ и се планира да бъде логистичен хъб на стоки от Китай към Европа 
и обратното.  

На Фиг. 33 е онагледена графическата съпоставимост на земеделските 
земи с променено предназначение (или с възможност за промяна според 
ОУП) спрямо обхвата на урбанизираната територия – гр. Куклен, Община 
Куклен. Отстоянието на новообразуваната Индустриална зона „Куклен“ 
(100 ха), част от ТИЗ, до гр. Пловдив е 8 км и е на същото разстояние до 
гр. Асеновград. Населението на гр. Куклен по данни на ГРАО от 2015 г. 
възлиза на 6 046 жители. Територията на ИЗ „Куклен“ е обособена като 
селищно образование (ДВ, бр. 56/2011г.).  

В непосредствена близост до зоната се намира Летище Пловдив, което 
осигурява възможност за логистика на хора и товари по въздух. До зоната 
преминава и железопътната линия Пловдив – Асеновград, като има изгра-
дена спирка – „Маврудово”, което прави възможен железопътния превоз 
на стоки/суровини и пътници. Зоната е енергийно обезпечена. В нея са 
локализирани предприятия от секторите машиностроене, химическо про-
изводство, логистика, металургия. 

 
Фиг. 33 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
около гр. Куклен, Община Куклен (Обект 2.3.) 
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2.3. ВАРНЕНСКА ПЕРИФЕРИЯ 
Следващите две групи от обекти на изследването (от 3.1. до 4.7.) са 

разположени в близост до гр. Варна и гр. Бургас. Безспорно е обстоятелс-
твото, че в тях засиления интерес към промяна на предназначението на 
земеделските земи се обуславя не само от близостта им до морски градо-
ве, но и поради растежа на туристическата индустрия и благоприятните 
природо-географските дадености на черноморското крайбрежие.   

На Фиг. 34 е направена съпоставимост на една агресивно „разпокъса-
на“ земеделска територия, установена за землището около с. Рогачево, 
община Балчик, обл. Добрич (20 км от гр. Варна). Населението на с. Рога-
чево по данни на ГРАО от 2015 г. възлиза на едва 321 жители. Към 2019 г. 
се наблюдават реализирани редица комплекси от т нар. „затворен тип“. 

Според предвижданията на ОУП на Община Балчик от 2017, повечето 
от имотите с променено земеделско предназначение, разположени южно 
от урбанизираната територия на с. Рогачево, са нанесени като индивиду-
ални имоти с конкретно предназначение „за жилищни нужди“, без да са 
обозначени в обособена зона с режим на застрояване или без да е пред-
видена възможност за разширяване на строителните граници на селото и 
прилагане на първа регулация при условията на чл. 16 от ЗУТ.  

В процеса на изследване бе открит интересен пример за големи масиви 
от земеделски земи с компактно променено предназначение в територията  

 
Фиг. 34 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
около с. Рогачево, Община Балчик (Обект 3.1.) 
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на с. Калиманци, община Суворово, обл. Варна (Фиг. 35). Целта на уст-
ройственото мероприятие е изграждане на „сателитно селище“ – жилищен 
комплекс „Варна грийн“ върху площ от 50 ха, който е на 21 км от гр. Варна.  

През 2009 г. е публикувана информация в gradat.bg17 за обхвата и съ-
държанието на проекта без да е пояснено дали е приложен чл. 20а от 
ЗОЗЗ за създаване на нови урбанизирани територии. Към 2019 г. реализи-
рането на проекта не е осъществено.  

Населението на с. Калимаци по данни на ГРАО от 2015 г. възлиза на 
366 жители. Аналогичен пример е наличен и край с. Изгрев в същата Об-
щина.  

 
Фиг. 35 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
източно от с. Калиманци, Община Суворово (Обект 3.2.) 

В територията на с. Близнаци, Община Аврен, обл. Варна се наблюда-
ват аналогични на Обект 3.1. тенденции за дисперсно преотреждане на 
земеделските земи, но със значително по-слаба степен (Фиг. 36). Към 
2018 г. Общината не разполага с действащ ОУП, което е предпоставка да 
се продължи хаотичната промяна на предназначението на индивидуални 
поземлени имоти до 01.01.2021 г. съгласно чл. 109 от ЗУТ.  

Село Близнаци по данни на ГРАО към 2015 г. наброява 979 жители и е 
на отстояние от 24 км от гр. Варна. Според информацията от КАИС конк-
ретното предназначение на повечето от имотите е предвидено за ниско 
жилищно застрояване, но са налични и такива за комплексно, и складово. 

 
17 https://gradat.bg/news/2009/01/20/618106_satelitno_selishte_varna_griin_nikne_krai_selo  

https://gradat.bg/news/2009/01/20/618106_satelitno_selishte_varna_griin_nikne_krai_selo
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Фиг. 36 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землищата 
около с. Близнаци, Община Аврен (Обект 3.3.) 

В землището на с. Църква, Община Балчик се наблюдават и двата 
следствени модела от промененото предназначение на земеделските зе-
ми – компактно (около строителните граници на селото) и дисперсно в 
останалите части на землището (Фиг. 37).  

 
Фиг. 37 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
около с. Църква, Община Балчик (Обект 3.4.) 

И тук доминират преотредени имоти за жилищни нужди, което в първия 
случай е добра предпоставка за разширяване строителните граници на 
селото по реда на ЗОЗЗ, а за дисперсно разположените имоти – според 
предвижданията на ОУПО.   
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Фиг. 38 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землищата 
около Летище „Варна“, Община Варна и Община Аксаково (Обект 3.5.) 

Селото е на 32 км от гр. Варна и 8 км от к.к. Албена, а населението му 
по данни на ГРАО от 2015 г. възлиза на 344 жители.  

Източната периферия на гр. Варна – в контактната зона с терените на 
Община Аксаково, надлъжно и двустранно по трасето на АМ „Хемус“, и 
дисперсно около терените на летище „Варна“, се развива като активна 
разрастваща се територия върху земеделски земи с променено предназ-
начение – предимно за складово-производствени, търговски и други нужди 
(Фиг. 38). Аналогична е тенденцията и в извънурбанизираните територии 
на гр. Бургас по протежението към АМ „Тракия“ (Фиг. 46).  

Предвидените в ОУП терени за складово-производствени и търговски 
дейности, проникващи в кв. Владиславово и тангиращи двустранно бул. 
„Цар Освободител“ към 2019 г. наподобяват със своето устройство и облик 
по-скоро маргинализирана градска територия, напомняща по своята същ-
ност на части от кв. Горубляне в Столицата.  

Тази територия е с потенциал за развитие на „вход-изход“ на гр. Варна с 
наситени ансамблови градоустройствени решения за нови бизнес-
насочени структури, което е благоприятствано както от енергийната и ко-
муникационната обезпеченост, така и от непосредствената близост до 
летището. 

Друг  обект  с  висока  наситеност  на  земеделските  земи  с  променено  
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Фиг. 39 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
около с. Кичево, Община Аксаково (Обект 3.6.) 

предназначение за неземеделски нужди се установява в землището по 
периферията на кв. Виница на гр. Варна и около с. Кичево, Община Акса-
ково (Обект 3.6.), които отстоят на 10 км от гр. Варна. Населението на с. 
Кичево по данни на ГРАО от 2015 г. възлиза на 999 жители (Фиг. 39).  

Към началото на 2019 г. реализирането на инвестиционните намерения 
е несъществено, така че следва да се отчете, че тук моделът на дисперсно 
разпокъсване на земеделската земя е по-скоро част от пазарната спекула 
с цел повишаване стойността на земите. Конкретното предназначение на 
повечето имоти според данните на КАИС е за реализиране на ниско жи-
лищно застрояване, а малкото имоти за нежилищни нужди граничат 
непосредствено до жилищните.  

За Обект 3.7. промяната на предназначението на земеделските земи се 
наблюдава в голяма територия източно от с. Шкорпиловци (Община Долни 
чифлик), която с годините започва да придобива компактна конфигурация 
(Фиг. 40). Независимо от това площта й е значителна и достига размерите 
на урбанизираната територия. Селото е на 40 км южно от гр. Варна, а на-
селението му по данни на ГРАО от 2015 г. възлиза на 766 жители.  

В най-източните имоти, допиращи се до плажната ивица са изградени 
хотелски комплекси от затворен тип, но само за част от преотредените 
имоти. Наблюдава се дисперсна структура на реализираните обекти, със 
спорна техническа обезпеченост и при липса на информация за прилагане 
на процедурата по чл. 20а от ЗОЗЗ.   
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Фиг. 40 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
между с. Шкорпиловци и черноморското крайбрежие, Община Долни чифлик (Обект 3.7.) 

2.4. БУРГАСКА ПЕРИФЕРИЯ 
Съпоставяйки всички изследвани обекти, може да се обобщи, че в зем-

лищата на атрактивните територии от бургаския ареал се наблюдава най-
агресивно прилагане на ЗОЗЗ за промяна на предназначението на земе-
делските земи – най-често за обекти на туристическата индустрия, 
жилищно застрояване и по-рядко за индустриални цели (в непосредстве-
ната периферия на гр. Бургас). 

Първият изследван обект обхваща землището – източно от гр. Поморие, 
Община Поморие (Фиг. 41). Наблюдава се както силно дисперсно струк-
турно разчленяване на земеделските земи, така и хаотично пунктово 
изграждане на строежите с неясно прилагане на ЗУТ в частта му за прила-
гане на първа регулация, и за техническата обезпеченост.  

Практиката показва, че за всеки обект се изработват парцеларни пла-
нове (ПУП) за линейните обекти на техническата инфраструктура с 
утвърждаване на трасе по реда на ЗОЗЗ.  

Когато обаче, не се прилага единна пространствена концепция за раз-
витие на територията, експлоатационните дружества задават мощности и 
капацитет, задоволяващ само конкретните инвестиционни намерения. По 
този начин, при липса на кооперираност между инвеститорите и Общината 
или Държавата, изграждането на обектите се оскъпява, затрудняват се 
експлоатационните характеристики, а цените на пазара на недвижими 
имоти нараства нецелесъобразно поради допълнителните първоначални  
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Фиг. 41 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
източно от гр. Поморие, Община Поморие (Обект 4.1.) 

инвестиционни разходи за изграждане на пътища, водопроводи/сондажи, 
кабелни трасета и трансформаторни постове към тях. Този анализ е об-
щовалиден за всички обекти на настоящето емпирическо изследване. 

Както и в другите разгледани дотук Общини със силно изявен инвести-
ционен интерес за строителство върху земеделски земи с променено 
предназначение, към 2019 г. в Община Поморие не е наличен одобрен 
ОУП. Още повече, в становище от МОСВ с изх. № НСЗП-236/15.06.2018 г. 
относно проекта на ОУП са направени предписания, отнасящи се до спаз-
ването на екологичната нормативна уредба.  

Град Поморие е на 17 км от гр. Бургас, а населението му по данни на 
ГРАО от 2015 г. възлиза на 13 919 жители.  

Община Несебър към 2019 г. няма одобрен ОУП. Това обстоятелство 
допусна изследваната територия между гр. Несебър и с. Равда да се пре-
върне в съвършен пример за ирационално устройствено планиране след 
1989 г. в условията на разрастваща се урбанизирана територия. Аналоги-
чен е примерът и с терените около к.к. :Слънчев бряг. От графическата 
съпоставимост на земеделските земи с променено предназначение за не-
земеделски нужди спрямо обхвата на урбанизираната територия (Фиг. 42) 
е видно сливане на двете населени места при липса на информация за 
прилагане на чл. 20а от ЗОЗЗ. Дългогодишно натрупаните териториално-
устройствени проблеми тук биха могли да бъдат обект на отделен научен 
труд. Село Равда е с 2 724 жители и отстои до гр. Бургас на 29 км.  
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Фиг. 42 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землищата 
между с. Равда и гр. Несебър, Община Несебър (Обект 4.2.) 

В ОУП на Община Созопол от 2016 г. изследваното землище е отреде-
но като вилна зона. При анализ на данните от КАИС и конкретното 
предназначение на самостоятелни ПИ, отчитайки вече реализираните 
обекти се вижда противоречие в предвижданията на плана и реалното 
застрояване. Това обстоятелство е предизвикано от невъзможността за 
справяне на териториалното зониране – post factum допуснатите и одоб-
рени устройствени планове от по-ниско равнище. Проблемите тук са 
аналогични с тези на Обект 4.2. Територията е на отстояние 35 км. от гр. 
Бургас.  

 
Фиг. 43 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
южно от гр. Созопол, обхващащо м. Буджака, Община Созопол (Обект 4.3.) 
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Фиг. 44 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
около с. Кошарица, Община Несебър (Обект 4.4.) 

Конфигурацията на земеделските земи с променено предназначение за  
неземеделски нужди в землището на с. Кошарица (Община Несебър), 
онагледено на Фиг. 44, напомня дисперсния модел, установен за земли-
щата на с. Рогачево (Община Балчик) и на с. Нови хан (Община Елин 
Пелин).  

И тук се наблюдава липса на реализирани инвестиционни намерения 
върху имотите с вече променено предназначение. Причините са много, но 
като основна може да се изтъкне, че поради хаотично създадената конфи-
гурация е невъзможно коопериране между заинтересованите страни за 
изграждане на обща инфраструктура и обособяване на терените като част 
от населеното място или селищно образувание по реда на ЗОЗЗ.  

Нерешен остава и въпросът, дори и хипотетично ако допуснем, че всич-
ките инвестиционни намерения бъдат реализирани, как ще се обработват 
земеделските земи между тези имоти? 

По данните от КАИС преобладаващото конкретно предназначение на 
имотите е за курортно-рекреационни и жилищни нужди. При условие, че 
имотите са разпръснати без никаква устройствена логика, на твърде голе-
ми разстояния от изградена техническа инфраструктура, следва да се 
поставят въпроси с неясен отговор относно обхвата и конфигурацията на 
бъдещото зониране според предвижданията на ОУП.  

По данни на ГРАО от 2015 г. населението на с. Кошарица наброява 
1325 жители и отстои до гр. Бургас на 43 км., а до гр. Несебър – на 15 км.  
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Фиг. 45 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
между с. Тънково и яз. Порой, Община Несебър (Обект 4.5.) 

Друго населено място в Община Несебър, в чието землище се наблю-
дават стотици земеделски имоти с променено предназначение за жилищни 
и туристически нужди е с. Тънково. Поради големия териториален обхват 
на инвестиционния интерес не само в посока яз. Порой, но и към к.к. 
Слънчев бряг, не всички преотредени имоти са онагледени на Фиг. 45. С 
цел избягване на задължителна Оценка на въздействието на околната 
среда някои от новообразуваните имоти са с площ от 9 999 кв.м. по данни 
от КАИС. Населението на с. Тънково по данни на ГРАО от 2015 г. е 1 243 
жители и отстои до гр. Бургас на 32 км.  

В северозападната периферия на гр. Бургас – двустранно по протеже-
нието на бул. Стефан Стамболов (начало а АМ „Тракия“) и в околовръст 
до строителните граници на града се наблюдават множество земеделски 
земи с променено предназначение (Фиг. 46).  

Първоначално те са процедирани дисперсно, но с течение на времето 
конфигурацията започва да придобива линейно-компактен характер. Тази 
тенденция се установява и от предвижданията на ОУП, където се наблю-
дава реверсивния подход на планиране –  „от ПУП към ОУП“.  

Този подход е интересен за българската градоустройствена теория и 
практика. В прилаганата урбанистична логика за субординирано планира-
не инвестиционния избор се прави на база предвижданията на подробните 
устройствени планове, които от своя страна се съобразяват с предвижда-
нията на ОУП. В дотук разглежданите обекти на емпирическото 
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изследване обаче логиката е обратна – инвестиционния избор налага из-
работване на ПУП в земеделски земи, след което предвижданията на ОУП 
се съобразяват с множеството ПУП.  

Видно от схемата на Фиг. 46  и по данни от КАИС площта на тези имоти 
многократно надвишава площта на „Индустриален и логистичен парк 
Бургас“ (24 ха). Индустриалният парк е част от ПЗ „Север“ на Бургас и е 
съвместен проект на НКИЗ и Община Бургас. Паркът е стратегически ситу-
иран в урбанизираната територия – до Товарна гара, разполага с директна 
ЖП линия до Порт Бургас, което е удобство и за логистичните компании. 

Аналогично и на други примери около новообразувани индустриални 
зони, може да бъде зададен въпроса за допускането от страна на институ-
циите създаване на конкурентни терени в близост до зоните с 
преотредени земеделски земи със сходно предназначение – за складови, 
производствени, търговски и обслужващи дейности.  

Интересно обстоятелство за разглежданата периферия на гр. Бургас е 
липсата на публична информация за разширяване на строителните грани-
ци на северозапад по реда на чл. 20а от ЗОЗЗ или с ОУП. При посещение 
на място следва да се обърне внимание на новото местоположение на 
табелата за вход-изход на населеното място откъм АМ „Тракия“! 

 
Фиг. 46 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
северозападно от гр. Бургас (изход към София и АМ „Тракия“), Община Бургас (Обект 4.6.) 
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Фиг. 47 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
между гр. Царево и с. Лозенец, Община Царево (Обект 4.7.) 

В последния изследван обект – пример за стихийна промяна на пред-
назначението на земеделски земи за неземеделски нужди – локализиран 
между гр. Царево и с. Лозенец, се установява вече образувана компактна 
линейна структура от стотици имоти (Фиг. 47).  

По аналогия на примера между гр. Несебър и с. Равда и тук инвестици-
онната инициатива довежда до сливане на две селищни структури 
успоредно на черноморското крайбрежие. Конкретното предназначение на 
имотите предвидено за курортно-туристически и жилищни нужди и също са 
налични новообразувани имоти с точна площ до 10 дка с цел избягване на 
процедурите по задължителна ОВОС.  

2.5. БЛАГОЕВГРАДСКА ПЕРИФЕРИЯ 
С изграждането на АМ „Струма“ землището между промишлената зона 

на гр. Благоевград и магистралата се обособи като територия с голяма 
наситеност на земеделски земи с променено предназначение с цел бъде-
що изграждане на обекти с различни функции – от складови и 
производствени до жилищни (Фиг. 48).  

Видно от ОУПО и тук се прилага реверсивния подход за планиране на 
зоните според концентрацията на ПУП в извънурбанизираните територии. 
Обособеният към момента модел има дисперсен характер, но видно от 
конфигурацията, тенденцията е моделът да се превърне в компактно-
линеен – двустранно на входните артерии към гр. Благоевград. Времевото 
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отстояние до гр. София е силно редуцирано – около 1 час (95 км).  

 
Фиг. 48 Земеделски земи с променено предназначение за неземеделски нужди в землището 
между гр. Блаоевград и АМ „Струма“ (Обект 5.1.) 

По данни на МЗХГ (Дирекция „Поземлени отношения и комасация“) в 
землищата на гр. Благоевград, с. Изгрев и с. Еленово в периода 2007-2014 
г. общата площ на земеделските земи с променено предназначение въз-
лиза на 115 ха., от които 68% са локализирани в крайградската територия. 
От общия дял на земите с променено предназначение, 27% са неполивни 
и 73% - поливни [4].  

Дванадесет на сто от площта на трансформираните земи в крайградс-
ката територия са с решение от КЗЗ към МЗХГ, а останалите – по решение 
на комисията по чл. 17а от ЗОЗЗ. Най-голям дял на преотредени земедел-
ски земи принадлежи на тези от IV категория – 27%, V категория – 26%, VI 
категория – 14% и IX категория 19%.  

Прави негативно впечатление разрешаването за промяна на предназ-
начението на над 20 дка плодородни земи от I, II и III категория!  

По отношение на новото конкретно предназначение на тези имоти, до-
минират имотите за жилищно строителство (57%), за обществено 
обслужване (22%) и складово-производствени нужди (18%).  

Интересно е обстоятелството, че гр. Благоевград има по-скоро характе-
ристиките на свиващ се град, а земеделските земи променят 
предназначението си за производствено и жилищно строителство!  
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3. РЕЗУЛТАТИ  

Данните от графичните резултати по-горе наложиха експериментален 
анализ по данни на БАНСИК, от който се установи, че за 18 години в пери-
ода 2002-2019 г., площта на земята със селскостопанско предназначение е 
намаляла с 573 хил. ха. (от 5 796 хил. ха до 5 223 хил. ха) (Фиг.  49).  

 
Фиг.  49 Обобщена диаграма за заетостта на земеделската територия в България за перио-
да 2002-2019 г. по данни на БАНСИК 

Земята със селскостопанско предназначение представлява сбор от не-
обработваемата земя и използваната земеделска площ. Допълнително 
изследване за същия 18 годишен период, показващо дела на земята със 
селскостопанско предназначение спрямо територията на България отчита 
тревожни резултати. През 2002 г. селскостопанската земя е представля-
вала над 52% от територията на страната, през 2007 – 51%, през 2012 г. – 
49%, а през 2019 г. – 47%. За онагледяване мащаба на тази загуба на 
селскостопанската земя в България за по-малко от 20 години ( - 573 
хил. ха), площта може да се съпостави с площта на всичките използвани 
земеделски земи през 2019 г. за целия Югозападен регион (595 хил. ха).  

Отвореността на градската система трябва да бъде основен критерий 
за определяне на устойчивостта. Ако градът е безразличен към влиянието 
си върху други системи, то той се превръща в неустойчив град. Правилна-
та посока, която трябва да се поеме е към превъзмогване на всички 
проблеми чрез интелигентно и устойчиво управление на земните ре-
сурси. Ако се погледне на града като на глобална и огромна екосистема, 
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която расте или се свива и се адаптира и която се нуждае от всичко жиз-
неноважно, за да оцелее, то нашите идеи за пространство ще се изменят 
драстично. Това ще позволи на града да функционира като развиващ се 
интегриран организъм вместо като статична структура!  

Като резултат от емпирическото изследване, отчитайки състоянието на 
индустриалните зони, натрупаните проблеми, следва да се изведат прост-
ранствени модели, които биха подпомогнали изработването на планове от 
по-високо равнище и процедурите по съгласуване и одобряване на плано-
вете от по-ниско равнище. 

От изследването на 25-те обекта по индуктивен път може да се обобщи, 
че са налични бъдещи рискове18, като: 

• Невъзможност за единно устройствено планиране на територия-
та и включването й в строителните границите на населеното 
място с всички присъщи структурни елементи, по правилата за 
прилагане на първа регулация и застрояване (техническа инф-
раструктура, рекреация, обществено обслужване и др.); 

• Загуба на огромни обеми ценен хумусен слой, в случаите когато 
не се прилагат ефективни мерки и правила за неговата употреба; 

• Загуба на водни ресурси – в масовия случаи, при отдалеченост 
до водопроводната мрежа на населеното място, водоснабдява-
нето се осигурява чрез сондажи; 

• Рискове от замърсявания на подпочвените води и водни басейни 
от отпадъчните битови и производствени води. При липса на 
специализирани устройствени планове, парцеларни планове, от-
далеченост от населените места, абдикиране от коопериране и 
търсене на възможности за ПЧП, канализационни мрежи в тези 
територии не се изграждат!; 

• Нарушения в биологичното разнообразие и екосистеми (в слу-
чай, че третираните и одобрявани „на парче“ инвестиционни 
намерения бъдат реализирани); 

• Невъзможност или драстично намаляване на ефективността при 
селскостопанското обработване на запазените земеделски земи, 
явяващи се „острови между преотредени имоти“. 

• Пропуснати ползи за местните общности, защото местните нало-
зи за обектите извън урбанизираните територии са редуцирани; 

 
18 Предпоставка за възлагане на SWAT анализ от МЗХГ 
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Преди обобщаване на видовете пространствени модели и средствата 
за тяхното устойчиво трансформиране като части от селищните структури, 
следва да се посочат минималните условия, гарантиращи задоволяване 
интересите на всички страни в процеса и възможност за успешна реализа-
ция на инициативата. 

Първото условие е да бъде възложен от страна на Общината, коопера-
ция, ПЧП или друг заинтересован субект, разработването на урбанистичен 
анализ за засегнатата територия във всичките му измерения – география, 
климат, релеф, демография, биологично разнообразие, околна среда, са-
нитарно-хигиенни ограничени, инфраструктурна и енергийна обезпеченост, 
нагласи и потребности на жителите и пр. (при условията на действащ ОУП, 
за изменени на ОУП или разработване на ПУП в случаите на липса на 
ОУП). 

На следващо място, следва да се установи вида на собствеността, а с 
проактивното участие на Общината – да се осъществи пряк контакт със 
всеки собственик или ползвател на имоти в засегнатата територия, с цел 
намиране на предварително съгласие от всички – по отношение на градо-
устройствената трансформация (вариантни решения, условия за 
обезщетяване, обсъждания в по-широк или по-тесен кръг, преговори, ме-
диация и др.). 

На трето място е необходимо формалното съгласие между всички 
страни за прилагане на чл. 16 от ЗУТ и промяна на предназначението реда 
на ЗОЗЗ, вкл. избор на хипотеза за прилагане на чл. 20а ЗОЗЗ според 
местоположение, конфигурация, предназначение на новото образувание. 

Тези условия е препоръчително да бъдат изпълнени преди започване 
на административните процедури с оглед минимизиране на рисковете от 
възражения и съдебни процеси, и ускоряване сроковете за одобряване на 
плана. 

Въз основа на направеното емпирическо изследване, предвид посоче-
ните по-горе условия, и анализ на фактическата обстановка за развитие на 
земеделските имоти с променено предназначение, се очертават три типа 
пространствени модели за крайградската територия. Моделите са раз-
работени на база обектите от емпирическото изследване, при равни 
условия за: 1) екологосъобразност; 2) категорийност на земеделската зе-
мя; 3) функционално предназначение; 4) наличие на физически 
ограничения – антропогенни и природни. 
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Дисперсните модели имат  две съществени разновидности – отдале-
чени от строителните граници на селището или допрени до строителните 
граници на селището (Фиг.  50); 

 
Фиг.  50 Дисперсни модели на трансформирани земеделски земи 

Легенда: 1- урбанизирана територия; 2 – земеделска територия с променено предназначение; 3 
– крайградска зона - до строителните граници ; 4 – периферна зона (извън крайградската); 5 – 
земеделски земи – зона с ограничения в промяна на предназначението; 6 – транспортно-
комуникационни артерии; 7 – строителни граници на населеното място 

Първата разновидност на дисперсния модел предполага по-добри 
възможности за развитие на индустриални зони. Отдалечеността на 
имотите от строителните граници на населеното място позволява оси-
гуряване на санитарно-хигиенна зона до жилищната територия и 
остава възможност за бъдещо разширяване на строителните граници 
за жилищни, обществени и рекреационни нужди. При този случай обаче 
са налични два съществени проблема – от една страна, транспортно-
комуникационната и инфраструктурна обезпеченост, и от друга – ус-
ложненото градоустройствено структуриране на територията като част 
от прилагането на първа регулация за задоволяване интереса на всич-
ки собственици и ползватели, в т. ч. отреждане на функционално 
предназначение на зоната като част от населеното място или като от-
делно селищно образувание. Проблемът е съществен, защото в общия 
случай имотите са частна собственост и са налични крайно разнопо-
сочни бъдещи визии за тяхното развитие от страна на собствениците! 

Втората разновидност е подходяща за разполагане на малки и сред-
ни предприятия с безвредни технологии, но поради стихийното и 
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спекулативно преотреждане на земеделските земи тук се наблюдават 
аналогични проблеми като в първия случай. Обезпечаването с техни-
ческа инфраструктура е по-малък проблем, поради близостта до 
селищните мрежи, но без включването на тези територии в строител-
ните граници на населеното място след прилагане на чл. 16 от ЗУТ и 
трансформирането на модела от дисперсен в компактен, то задачата 
би останала нерешена за устойчивото развитие на територията. 

Компактните модели се характеризират с четири съществени разно-
видности – отдалечен от строителните граници на селището и от 
пътищата; отдалечен от строителните граници на селището, но тангиращ 
по пътища; допрян до строителните граници на селището; допрян до стро-
ителните граници на селището и по протежение на пътища (Фиг.  51). 

 
Фиг.  51 Компактни модели на трансформирани земеделски земи 19 

 

 

 
19 Вж. легендата на Фиг.  50 
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Компактните модели имат по-голям потенциал за развитие на индуст-
риални зони в сравнение с дисперсните, но видно от изследваните 
примери те се срещат рядко в чиста форма.  

Компактните модели се явяват доразвит стадии на дисперсните моде-
ли. За съжаление при тях прилагането на първа регулация, 
структурирането и реконфигурирането на имотите с подходяща форма и 
инфраструктурна обезпеченост – за директно реализиране на строителст-
вото –  се наблюдава само в случаите, където са намесени дългосрочни и 
реални инвестиционни намерения с един или няколко собственици (опера-
тора) – по примера на ИЗ „Божурище“, ИЗ „Марица“, ИЗ „София-изток“. В 
общия случай обаче, независимо, че имотите са допрени един до друг, но 
при наличие на много собственици, които не могат да се кооперират по 
отношение на изграждането на инфраструктурата, както и при запазване 
на имотните граници и конфигурация на земеделските земи (най-често ни-
ви с издължена форма или ливади с неправилна форма), то проблемите 
на тези модели не се отличават съществено от проблемите на дисперсни-
те модели. Съществена положителна страна на компактния модел спрямо 
дисперсния е опазването на ефективното земеползване на съседните 
обработваеми земеделски земи.  

Смесените модели могат да се характеризират с не по-малко от осем 
разновидности – комбинации между дисперсните и компактните модели. 

Смесените модели на трансформирани земеделски земи се явяват но-
сители на негативните перспективи и на компактния, и на дисперсния 
модел за устойчиво планиране на територията. Указаните на Фиг.  52 
вариации са комбинации от първите два – без претенции за изчерпател-
ност. Всичките смесени модели се срещат сред 25-те обекта на 
емпирическото изследване – в територии с одобрени ОУП и в такива без 
одобрен ОУП. 

Актуален и неразрешен остава въпросът за начина на прилагане на 
професията от съвременния български урбанист, архитект и геодезист, 
които чрез своите професионални компетенции имат директен принос за 
създаването на този териториално-устройствен хаос.  

Верифицираните подробни устройствени планове в извънурбанизирана 
територия, непопадащи в обособени индустриални зони, с цел изграждане 
на индустриални обекти, за които не е осигурена инфраструктура и не е 
доказана друга възможност за опазване на земеделската земя, би следва-
ло да бъдат отчетени като дефекти, чрез които да се изключат напълно 
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или частично постигнати критерии по индикатори за устойчива архитектура 
след реализирането на бъдещия индустриалния обект [29]. 

 

 
Фиг.  52 Компактни модели на трансформирани земеделски земи20 

 
20 Вж. легендата на Фиг.  50 
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IV. НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ 

Уповавайки се на направените диагноза и изследвания, отчитайки съв-
ременния социокултурен пейзаж и ценности на българите [45], според 
автора, прогнозата за бъдещото развитие на индустрията в извънурбани-
зираните територии може да се характеризира като стихийна 
интервенция, раздробяваща земеползването – задоволяваща предим-
но частния интерес, и пренебрегваща социокултурните, и екологически 
обществени интереси.  

Разпокъсването на земеделската земя и земеползването може да се 
възприема и като незачитане на Конституцията (чл. 21) и Законът за уст-
ройство на територията (чл. 1), а оттук и потъпкване на един от четирите 
основни компонента на демократизма – върховенството на закона [46]. 

Предвид горното, законодателната власт неотложно следва да вземе 
мерки за изменение и допълнение на законите и да насърчи тяхното синх-
ронизирано прилагане. С оглед подпомагане процеса по стабилизиране 
устройството и управлението на извънурбанизираните територии, вкл. 
тяхното целесъобразно планиране и трансформиране, а оттам и открито 
подобряване на конкурентоспособността на българското производство, 
логично е да се споделят, анализират, критикуват и доразработят по-долу 
описаните идеи – резултат от настоящия труд. 

Чрез използваните дедуктивни подходи в Раздел I и Раздел II се напра-
ви разрез върху законодателната, практическата, теоретичната и 
приложната рамка в тенденциите за разрастване на „урбанизираната“ те-
ритория чрез трансформации на земеделски земи, а чрез емпирическото 
изследване в Раздел III и приложения дедуктивен подход, се даде увере-
ност във формулирането на насоки за устойчива и конкурентоспособна 
индустриализацията на крайградските територии в ареала на икономичес-
ки стабилните български градове. 

Устойчивата индустриализация произтича на първо място от целесъоб-
разното и законосъобразното устройствено планиране, което би 
подпомогнало значително подходите за естетизация на индустриалната 
архитектура от по-високо равнище, и би улеснило прилагането на компо-
зиционните средства за хармонизация на индустриалната зона и 
промишлена сграда в частност. Съвременна индустриална сграда е мо-
нотонна – тип „кутия“, подчинена предимно на финансовите ограничения – 
неотразяваща технологичната иновация върху нейния архитектурен 
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облик (видно от посочените примери в Раздел II) [47]. 

Насоките за стабилизиране на извънурбанизираната територия за ин-
дустриални нужди се отнасят, от една страна до регулиране на процесите 
по промяна на предназначението на земеделските земи (с или без дейст-
ващ ОУПО), и от друга страна – до стимулиране на инвестиционния 
интерес към вече обособени индустриални зони (по примера на ТИЗ) с 
планирана и развита техническа инфраструктура, което би подобрило об-
щия архитектурен облик на производствената среда.  

Насоките са категоризирани в три направления, според целевата група, 
към която са адресирани и имат препоръчителен характер: законодателни; 
административни; образователни и квалификационни. 

1. Законодателните насоки са отправени към българския парламент и 
професионални организации и се отнасят до инициатива за изменения и 
допълнения на Закона с оглед преодоляването на стихийните и спекула-
тивни трансформации на земеделските ресурси (земи): 

• Спешно възлагане и разработване на експертно проучване от-
носно необходимостта от: 1) създаване на Закон за 
индустриалните зони, или 2) мерки за изменения и допълнения 
на действащата нормативна уредба – най-вече в ЗУТ, Наредба 
№7/ПНУОВТУЗ, ЗНИ, ЗООС, ЗОЗЗ, ЗООС и ЗЗ, чрез което да се 
облекчи административната тежест за реализиране на инвести-
ционните проекти за индустриални обекти. Предвид бързата 
изменчивост в условията на динамичен технологичен прогрес (в 
контекста на изкуствения интелект, киберфизичните системи и 
Индустрия 4.0) не е потребно формулиране на конкретни законо-
ви термини за индустриалните зони, образувания и др.;  

• Проучване на възможностите и обществените нагласи за облек-
чаване на процедурите по ЗОЗЗ (чл. 20а, вкл. в ППЗОЗЗ) и в 
ЗАТУРБ (чл. 19, чл. 20), или изменения и допълнения в тях, чрез 
които да се установят ясни правила, ред и условия по разширя-
ване на строителните граници на населените места и създаване 
на селищни образувания. Практиката показва, че за предприема-
чите това е крупно административно начинание, което може да 
се „заобиколи“ непретенциозно само с одобрен план за застроя-
ване – срещу пропуснати ползи за сметка на местната 
общественост; 
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• Изработване на анализ от високо равнище върху дохотомията 
„технократски и номократичен  подход“ за урбанистичното пла-
ниране на територията [48]. Приоритизирането чрез 
стратегическите и законодателни инструменти за начина на пла-
ниране според вида и предназначението на територията би 
довело до нейното устойчиво развитие. Препоръчително е тех-
нократския подход да се приложи при планирането на 
земеделските територии, предназначени за изграждане на ин-
дустриални обекти, особено за пространствените модели, при 
които преотредените земеделските земи са отдалечени от стро-
ителните граници на населеното място. Когато обаче, 
планирането се разглежда като единичен цикъл на демократич-
ното управление и е насочено за устройство на урбанизирани 
територии – в непосредствена близост до битието на обитатели-
те – не само е необходимо, но задължително е да се приложи и 
номократичния подход [49];  

• С отдалечаване на процедираните земеделски имоти от строи-
телните граници на населеното място е необходимо да се 
възлага изработване на план-схеми за устройство на крайградс-
ката територия, а с отдалечаването на имотите от тази 
периферия (в обхвата на населени места в ареал до 50 км.), как-
то бе описано по-горе, е крайно необходимо разработване и 
одобряване на подробни регионални схеми за пространствено 
развитие и специализирани устройствени планове. Предвид 
опазването на земеделските земи, РСПР трябва да се осланят 
повече на технократския модел (по аналогия на ЕТУП). Пренеб-
регването на тази насока неизменно би довела до поредни 
примери (вж. емпирическото изследване), където при обособени 
индустриални зони, но поради косвените разходи и усложнени 
процедури по придобиване на активи, предприемачите биха 
предпочели локализиране на производството си в близост до зо-
ната, а не в нея – за сметка на обществения интерес (по примери 
от Елин Пелин, Костинброд, Несебър);  

• Разработване на конкретни изменения и допълнения в ЗОЗЗ, от-
насящи се до всички допрени до строителните граници на 
населените места земеделски имоти (по примера на пространст-
вени модели д2, к3, к4, д1-к3, д1-к4, д2-к2, д2-к3, д2-к4) – при 
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утвърждаване на площадки за промяна на предназначение и/или 
преди заплащане на такса по чл. 30 от ЗОЗЗ , да се постави ус-
ловие за предварително прилагане на чл. 20а ЗОЗЗ, т.е. 
разширяване на строителни граници по инициатива на носители-
те на вещни права (съгласувано от съответната община), а не по 
инициатива на Кмета на Общината (както повелява ЗOЗЗ към 
2019 г.); 

• Успокояване на номократичния подход за устройствено планира-
не посредством изменения в ЗУТ за редуциране броя на 
обявяванията на процедурите за одобряване на ПУП – от три – 
на две. Съгласно Закона към момента се обявяват: 1) акта за 
разрешаване изработването на ПУП или негово изменение; 2) 
Проекта за подробен устройствен план (преди или след неговото 
приемане от ЕСУТ); 3) акта за неговото одобряване. Ако двуфаз-
ното разработване на ПУП  придобие задължителен характер, 
т.е. предварителният проект бъде минимално изискване за раз-
решаване на неговото изработване и бъде обявен на 
заинтересованите страни заедно с административния акт за раз-
решение (допускане), то процедурата ще се ускори съществено. 
За такава мащабна промяна ще е необходимо да бъде наложен 
технократския модел за планиране срещу така, или иначе масо-
вия и неразбираем за обществото в момента номократичен 
подход. Така, при липса на възражения, би следвало проектът за 
ПУП да се приема от ОЕСУТ като окончателен проект –  без съ-
ществени отклонения от допуснатия предварителен проект. 
Оттук, логично ще последва само второ обявяване – на акта за 
одобряване на ПУП. В този случай цялата процедура би се сък-
ратила като време с от 30% до 50%;  

• Синхронизиране на допустимите обекти за застрояване в чл. 45, 
ал. 3 на Наредба №7/ПНУОВТУЗ с тези от чл. 109, ал. 3 на ЗУТ и 
отмяна на ал. 4 в чл. 45 на Наредба №7/ПНУОВТУЗ; 

• Изменение на Наредба №19 с цел повишаване максимално до-
пустимата плътност на застрояване спрямо строителната 
площадка в земеделски земи (без промяна на предназначението 
по реда на ЗОЗЗ) или отмяна на Наредбата, а поставените в нея 
ограничения да бъдат разписани чрез ясен ред, правила и усло-
вия като отделна глава на ЗОЗЗ (ППЗОЗЗ).   
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2. Административните насоки се отнасят за подобряване прилагането 
на действащите норми и се отправят към изпълнителната власт, в т.ч. 
местната власт и експлоатационните дружества. 

• Актуализация на ПМС 112/2002 г. с цел диференциране размера 
на коефициентите за промяна на предназначението за имоти, 
които се отреждат за производствено-складови и търговски дей-
ности, в т.ч. повишаване на размера на таксите посредством 
допълнителен коефициент, отчитащ възможностите за инфраст-
руктурна обезпеченост; 

• Значително повишаване размера на местните такси за издаване 
на разрешения за строеж в територии извън строителните грани-
ци на населените места. Допълнително събраните средства е 
препоръчително да се използват целево за изграждане на необ-
ходимата инфраструктура, което е задължение на местната 
власт като носител на вещни права върху публичната инфраст-
руктура. Общоизвестно е, че към момента предприемачите 
изграждат инфраструктурните обекти за собствена сметка, а 
след въвеждането им в експлоатация, активите се прехвърлят на 
съответната Община и/или оператор. Разсъждавайки в същата 
посока, логично е да се търси редуциране на таксите за разре-
шаване на строителството в индустриални зони, работещи в 
сътрудничество с НКИЗ и редуциране на таксите за строежи в 
изоставени промишлени зони с цел стимулиране на тяхното ре-
генериране и ревитализиране; 

• В контекста на последното, с цел стимулиране процесите по ре-
витализиране на промишлените зони в населените места, е 
препоръчително съответните Общини да инициират и одобрят 
„отворени планове“ за тези територии, в които да се зададат ми-
нимални изисквания за имотите по отношение на застроителните 
параметри и ограничения – да се зададе предварителна гъвка-
вост при инвестиционния избор за локализиране на максимална 
разновидност от производствени, обслужващи, административ-
ни, смесени и дори жилищни функции; 

• Чрез данните от кадастралната карта и кадастралните регистри 
за териториите извън строителните граници на населените мес-
та, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (съвместно с 
МЗХГ) да създаде публичен регистър на всички земеделски земи 
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с променено предназначение, организиран по землища, общини, 
области, категория на земеделската земя, площ, решение на 
компетентния орган;  

• С оглед облекчаване координацията между институциите при 
одобряване, съгласуване и разрешение на проекти в обхвата на 
обектите от национално значение, по инициатива на МРРБ, МТ и 
МИ следва да се разработи общодостъпна онлайн ГИС система 
(с различни нива на достъп, по аналогия на КАИС), в която да 
бъдат нанесени всички (в процес на реализация, процедирани и 
планирани) национални обекти на линейната инфраструктура, а 
защо не и всички разрешения за строеж, в т.ч. и всички планира-
ни, в процес на реализация или реализирани инвестиции от 
инвеститори с придобит клас според ЗНИ. 

3. Образователно-квалификационните насоки се отнасят към висши-
те училища, обучаващи бъдещите специалисти (архитекти, урбанисти, 
геодезисти, ландшафтни архитекти), и към осигуряващите професионал-
ната правоспособност и преквалификация браншови организации (КАБ, 
КИИП, КИГ). 

• Отчитайки изискванията на Наредба № 35 от 01.07.2010 г. за 
придобиване на квалификация по професията „Геодезист", във 
връзка с необходимостта за познаване от геодезиста на сградите 
и техните елементи, е препоръчително в учебните планове на 
обучението по специалност „Геодезия“ да бъде предвидена за-
дължителна учебна дисциплина отнасяща се до архитектурната 
типология на сградите и съоръженията. Същата насока е валид-
на и за специалност „урбанизъм“, защото е под въпрос 
способността за разработване на устройствени планове от висо-
ко равнище за различни видове територии без да са натрупани 
познания за основните планировъчни елементи, функционални 
схеми, физически характеристики и изисквания за конкретния тип 
и вид сгради; 

• Отчитайки изискванията на Наредбата за държавните изисква-
ния за придобиване на висше образование по специалността 
„Архитектура" на образователно-квалификационна степен „ма-
гистър" с професионална квалификация „архитект", във връзка с 
минималните изисквания за задължителен аудиторен хорариум 
по обособени области е препоръчително да се намери място, за: 
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1) включване на задължителна дисциплина в учебния план, от-
насяща се до прилагане на принципите за устройствено 
планиране на всички устройствени равнища в контекста на ус-
тойчивото развитие, екологосъобразност (ОВОС) и опазване на 
природните ресурси според българското и европейско законода-
телство [50]; 2) подобряване на учебната програма в областта на 
икономическите науки –  за оценката на жизнения цикъл и дъл-
госрочната отговорност на проектанта върху разпределението на 
обществените блага, в т.ч. умения за водене на преговори, мето-
ди за оптимизация на инвестиционния избор, методи за оценка 
на риска и др. [11] [51]; 3) подобряване на учебната програма в 
областта на вещното право базови познания в Закона за собст-
веността, Закона за държавната собственост, Закона за 
общинската собственост, Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи и др.;   

• Въвеждане на свободноизбираеми, факултативни дисциплини 
и/или специализирани курсове за преддипломантите, засягащи 
подробно изработването, съгласуването, приемането и одобря-
ването на Общи устройствени планове, специализирани 
устройствени планове, подробни устройствени планове и план-
схеми – съвместно с преподаватели и специалисти от сходни 
технически университети, експлоатационни дружества и адми-
нистрацията (районна, общинска, областна, централна). Тази 
насока е от съществено значение за подобряване практикуване-
то на професиите от всички специалности в професионално 
направление „Архитектура, строителство и геодезия“, а в част-
ност, за специалност „Архитектура“ е въпрос на допълнително 
изследване, дали минималният хорариум от 180 часа за „Профе-
сионална практика за усвояване на професията“ е достатъчен за 
качествената подготовка на бъдещите архитекти; 

• На основание чл.5, т. 11 от Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране, спешно следва да 
се организират и проведат поддържащи професионалната ква-
лификация по устройствено планиране – за всички специалисти 
– отнасящо се до изработването на подробни устройствени пла-
нове и специализирани устройствени планове в териториите 
извън строителните граници на населените места. Необходима е 
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действена връзка между осигуряващите проектантска правоспо-
собност организации и одобряващите устройствени планове и 
инвестиционни проекти органи. Днес, „срещата“ на тези субекти 
се осъществява единствено чрез експертните съвети по устройс-
тво на територията. Практиката показва, че без да бъде 
създаден механизъм за сътрудничество между тези органи с цел 
стимулиране подаването на сигнали към браншовите организа-
ции за неизпълнение на професионалните задължения на 
правоимащите, то участието в експертните съвети на браншови-
те организации ще продължи да се утвърждава предимно като 
механизъм за политическо или лично влияние върху вземането 
на решения на общинско, областно и национално равнище. Вре-
ме е, осигуряващите поддържаща професионална квалификация 
камари да използват вмененото им право за саморегулация, като 
приложат практиката от други Държави за реален подбор и оцен-
ка за издаването на проектантска правоспособност! 
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Заключение 

Продължаващото стихийно и хаотично раздробяване на земеделските 
земи в България, без синхронизирано управление на защитения по Конс-
титуция земеделски ресурс е териториално-устройствена интервенция, 
чрез която се създават неустойчиви индустриални зони и обекти на 
промишлената архитектура в съвременните крайградски територии на 
икономическите ядра в България. 

Предвид наличието на свиващи се градове и демографска криза, 
вместо стимулиране на ревитализация на хиляди хектари пустеещи, но 
инфраструктурно обезпечени промишлени зони в урбанизираните терито-
рии, съвременната имотна спекула, финансова арогантност, национална 
култура, а вероятно и скрита политическа и/или икономическа целенасо-
ченост, подтикват все повече предприемачи към реализация на 
строителни инвестиционни намерения в периферията на големия град 
чрез промяна на предназначението на земеделските земи (поведение ха-
рактерно за разрастващите се урбанистични структури, но не и за 
свиващите се).  

Дори и при установена целесъобразност за разрастване на градовете, 
усвояването на земеделските земи за антропогенни нужди следва да се 
извършва при законово установени и ясни правила, и най-малко при 
наличие на планове за инфраструктурна обезпеченост, специализирани 
устройствени планове, план-схеми, хидрогеоложки и екологически плано-
ве, приложена първа регулация и регламентирани финансови 
ангажименти, доказващи баланса между разходите и ползите за общест-
вото като цяло, доказващи равновесието между частния и обществения 
интерес. Устойчивостта в развитието се планира! 

Дисперсното изграждане на отделни предприятия в новообразувани ин-
дустриални зони в крайградската територия на икономически стабилните 
градове, създава непреодолими проблеми както за ефективното земепол-
зване и обработване на земеделските имоти, попадащи в т. нар острови 
между преотредени имоти, така и за единното устройствено планиране 
на територията и включването им в строителните границите на населеното 
място с всички присъщи нему структурни елементи (техническа инфраст-
руктура, рекреация, обществено обслужване и др.). Естествено, оттук 
произтичат редица затруднения при формообразуването на индустри-



 
 

СЪВРЕМЕННИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ИНДУСТРИАЛНАТА АРХИТЕКТУРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 

118 
 

алната архитектура в земеделските земи чрез принципа на относителна-
та самостоятелност на формата и мащаба. 

По емпирически път, чрез анализ на финансовия механизъм (тарифа за 
ценообразуване на таксите за промяна на предназначението на земеделс-
ките земи), беше доказано, че с отдалечаване от строителните граници на 
големия град, при равни други условия, таксата за преотреждане за 1 кв.м. 
земеделска земя намалява, както и, че с увеличаване площта на преот-
режданата земя (до 50 дка) и намаляване категорията на земята, при 
равни други условия, таксата за 1 кв.м. се увеличава.  

Тези две корелации обясняват неработещия механизъм в опазването 
на земята, а това се потвърди и от факта, че загубата на селскостопанска-
та земя в България за по-малко от 20 години възлиза на над 500 хил. ха. 

Изследването на площта на индустриалните зони показа, че оптимал-
ната територия на българската индустриална зона в края на второто 
десетилетие на XXI век е с площ от 40 ха. Преглед на индустриалните 
зони обуслови категоризация според тяхната площ в четири групи: микро 
зони – до 10 ха; малки зони – от 10 до 50 ха; средни зони – от 50 до 100 ха; 
големи зони – над 100 ха. 

Бурното провеждане на процедури за промяна на предназначението на 
земеделски земи, при липса на публичност и информираност (чрез единни 
регистри и ГИС), доведе до заплахи и за други системи (все още неизвест-
ни за широката общественост) – екология, биоразнообразие, водни 
ресурси, чистота на въздуха, транспорт, административно обслужване, 
ресурсни политики като цяло.  

В монографията са представени три типа пространствени модели за 
крайградската територия – дисперсни, компактни и смесени. Те бяха 
изведени по индуктивен път от изследване на 25 конкретни територии в 
обхвата на крайградските ареали.  

За същите ареали са представени и анализирани съвременните приме-
ри на ситуираната в преотредена земеделска земя индустриална сграда 
– самотна и привидно чужда за околната среда „кутия“ ! 
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CONTEMPORARY FEATURES OF  
THE INDUSTRIAL ARCHITECTURE IN AGRICULTURAL AREAS  

Abstract  

This book examines the theoretical and applied aspects of the planning process of 
industrial zones in Bulgaria. Emphasis is placed upon the development of emerging 
economic hubs in the rural areas near major Bulgarian cities (Sofia, Plovdiv, Varna, 
Burgas) and the sites, which are being built on lands with transformed agricultural 
land use. 

The main research is based on the author's observations based on his professional 
experience in the areas of urbanism, architecture, ecology, geography and econom-
ics. The book addresses the source of the accumulated problems in post-industrial 
Bulgaria that is related to the shortcomings in the regulatory framework and the way 
it is implemented as well as the effect of transforming agricultural lands on market 
speculation, financial aggression and the lack of administrative capacity. 

The first chapter presents a comprehensive analysis on the understanding of an 
industrial area and its planning processes, territorial transformations and urban 
management. A comparative analysis between the planning process of industrial 
areas in Bulgaria in the Soviet times and nowadays is presented. The major accent 
is placed on the strategic and legislative framework taking into consideration the 
economic, social and demographic problems. 

The second chapter examines and analyzes appropriate examples of industrial 
buildings that are implemented in the newly formed Bulgarian industrial zones. All of 
them are located in suburban areas with state, private or mixed management. 

The third chapter presents an experimental study on 25 suburban areas that pre-
sent a clear-cut pattern of the rapid change in agricultural land use and its 
transformation for industrial purposes. As a result of the research, the author has 
created three types of spatial models that can support the processes of urban plan-
ning and design. 

In the fourth chapter recommendations for stabilizing the investment environment in 
Bulgaria and particularly in the field of advisable planning of industrial areas and 
subsequent construction of industrial plots in the semi-urban agricultural periphery 
are made. 

The work is intended for specialists in the business and administration who are 
working in the field of regional development, spatial planning and buildings invest-
ment as well as the students in urbanism, architecture and geodesy.  
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