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Лекцията разглежда въпроси, свързани с актуалното състояние на неефективно 

функциониращи индустриални сгради и територии и възможностите за тяхното устойчиво 

интегриране в съвременните условия. Разглеждат се конкретни подходи за регенерация в 

контекста на устойчиво развитие на населените места и са изведени основните насоки за 

развитие. 
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1. Състояние на промишлените територии и насоки за развитие 

Индустриализацията на българските градове има два големи периода на подем:  

 след Освобождението (края на XIX в.) - характерни за този период са малкият по 

мащаб промишлени сгради, тяхното централно разположение в съвременните 

градски зона, както и разнообразните типове строително-конструктивни решения. 

Тези производства рядко са били високо технологизирани и представляват по-скоро 

един преход от занаятчийската към индустриална фаза на развитие. По-голяма част 

от тях са с липсващи или затихващи функции, а сградният фонд често е деклариран 

със статут „Паметник на културата“. Местоположението им в близост до 

централните градски части ги прави много подходящ обект на всякакви програми за 

градско обновяване свързани с нови културни функции, но това е силно затруднено, 

тъй като в повечето случаи, в резултат от процесите на приватизация и реституция, 

те са с неизяснена или разпокъсана собственост.; 

 след Втората световна война (50-те до 80-те години на XX в.) - свързано с 

индустриалния подем на България по време на социализма. В политиката за 

социално-икономическо и архитектурно-градоустройствено развитие е бил заложен 

най-вече принципа за разделяне на града на функционално „чисти“ зони (т.е. 

отделни зони за обитаване, отдих, труд и т.н.). Отличителни принципи на 

промишлените райони и територии са високата степен на организация, общото 

планиране, общата инфраструктура. Те най-често са разположени в широката 

периферия на града и представляват големи, енергоемки и замърсяващи комбинати 

от 60-те и 70-те години на XX в.  или обекти, разположени извън града, които са 

свързани с добива и обработката на ресурси. Често недостатъци на такива зони са 

тяхната отдалеченост от централното градско ядро, в повечето случаи - изолираност 

от околните квартали, както и големите замърсявания, които поставят сериозна 

пречка пред бъдещето им развитие. Тук идва необходимостта от предварително 

изследване и екологично възстановяване на тези нарушени райони, преди 

започване на проекти за тяхното бъдещо развитие. В тези времена изграждането на 

нови и разширяване на съществуващите селища са се извършвали на база  

комплексна  методика,  в  основата  на  която  стои  настоящият  и перспективно 

планираният абсолютен брой на населението и вида на населението, изразяващ се  

в  относителния  дял  разделен  по  групи  в  зависимост  от  икономическата  

активност. 

В периода след 1989г. промишлените зони претърпяват различни трансформации. Към 

настоящият момент средно между 25 и 40% от площта на големите градове в България е 

заета от зони с промишлени функции, като близо половината от тези територии при 

повечето градове в България са със затихващи или липсващи функции. От друга страна все 

повече се обособява тенденцията за застрояване на „зелени“ неурбанизирани територии в 

градските покрайнини за производствени дейности. Това противоречи на идеите за 

устойчиво развитие, тъй като представлява т.н. екстензивно развитие, т.е. едно 

безконтролно разширяване на града, вместо пълноценно използване на вече 

урбанизираните промишлени територии. В основата на тези тенденции стоят следните 

проблеми пред които се е изправило развитието на индустриалните зони: 
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 липса на конкретна политика от страна на държавата/общината, което води до 

липса на интерес и от страна на бъдещите инвеститори; 

 намаляване и застаряване на населението, особено интензивно наблюдаващи се в 

малките населени  места 

 неизяснената собственост при процесите на реституция/приватизация, тъй като 

повечето зони имат единна инфраструктура и социално обслужване; 

 замърсяванията, тъй като България трябва да покрива високите европейски 

стандарти, а не се влагат средства за изследване на екологичния микроклимат, както 

и не се предвиждат законови улеснения за собствениците на замърсени терени. 

 липса или лошо състояние на инфраструктурата. 

Промените, които през последните десетилетия претърпява българската индустрия водят 

до  необходимостта  от  нейната  нова  локализация,  с  която  да  се  обезпечи  развитието  

на населените места, предоставяйки на жителите на различните по големина и характер 

селища възможности за повишаване на социалните условия и стандарт на живеене. 

Концентрацията на индустрията в големите  градове  е  една  от  основните  причини  за  

миграцията  на населението  към  тях.  В резултат малките населени места остават 

необезпечени с човешки ресурси и с много ниска икономическа заинтересованост за 

инвестиции.   

Логичните възможности за справяне с тези проблеми са две:  или да  се  осигури  достатъчен  

човешки ресурс  за  съживяване  на  производствените  мощности, т.е.  да се предприемат 

мерки за увеличаване броят на населението, или да се смени предназначението на  

запустяващите промишлени зони. И двата варианта са свързани с преструктуриране на 

селищните единици, изразяващи се както в промени в плановата структура и 

функционалната организация, така и в даване на нов живот на имащия потенциал за 

развитие индустриален сграден фонд.  

Тенденции, с които следва да се съобразяваме при развитието на промишлените 

територии: 

 деиндустриализация - изместването на по-трудоемките производства от 

индустриализираните страни към развиващите се. В следствие на научно-

технологичния прогрес, значително се намаляват обема на необходимите 

индустриални площи, работна ръка, както и замърсяванията от всякакви видове 

производства; 

 устойчиво развитие - процесът на съживяване на промишлените зони в градските 

територии е пряко свързан с постигането на целите на устойчивото развитие. 

Създават се много организации, както на международно, така и на държавно и 

регионално ниво, чиято цел е да се оползотвори потенциала на западналите 

производствени зони. Тази политика е залегнала и във всички програми за 

регионално и градско развитие, в общите устройствени планове и други нормативни 

документи; 
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 опазване на индустриалното наследство – засега като индустриално наследство се 

припознават обектите изградени от началото на индустриалната революция до 

ранните десетилетия на XX в. За тяхното експониране като такива и придобиването 

им на нови функции има редица примери във всички индустриализирани страни, но 

едва през последните няколко години започва да се говори за обекти с културна 

стойност от втората част на миналия век. UNESCO вече разпознава тези обекти 

като важен момент от човешката история. От декларираните 690 обекта на 

световното наследство 28 са такива на индустриалното наследство, а 22 от 

тях се намират в Европа. 

Всички действия, свързани със съживяването на промишлените територии,  тяхното 

преструктуриране, както и инвестиционното проектиране, строителство и преустройство на 

попадащия в тях сграднен фонд, трябва да бъдат строго съобразени с принципите за 

устойчивото развитие и опазване на индустриалното наследство. 

Задачи,  които се налага да бъдат решавани в процесите на развитие на 

вътрешноградските индустриални структури в съвременните условия: 

 оптимизиране на съществуващите територии и намаляване на тяхното процентно 

съотношение към общата площ на града; 

 преструктуриране на индустриалните мощности съгласно съвременните тенденции 

на икономическо развитие и растеж на градовете; 

 подобряване на архитектурно-естетическите и социално-пространствените 

характеристики на градската среда; 

 устойчиво развитие, екология и охрана на природата. 

При изпълнение на тези задачи е необходимо да се извършат дейности по: 

 смяна на предназначението на част от вътрешноградските производствени зони 

 внедряване на високотехнологични производства (бизнес и техно-паркове) и 

повишаване на обслужващите функции в териториите; 

 преустройство на големите предприятия за нуждите на малките и средни 

предприятия (МСП); 

 преструктуриране на големите предприятия с по-висок брой работници в зони с по-

подходяща транспортна инфраструктура (в зоната на повече достъпни спирки на 

обществения градски транспорт или метро); 

 коопериране на складовите, логистични и инфраструктурни предприятия; 

 намиране на нови функции за неизползваемия сграден фонд и територии; 

 екологично обновяване на замърсяванията в промишлените територии. 

2. Подходи за регенерация (съживяване на индустриалните сгради и територии) 

В зависимост от намесата върху съществуващия сграден фонд възможностите за 

регенерация на изоставените промишлени сгради и/или територии могат да се степенуват 
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от реставрация и консервация до напълно разрушаване и изграждане на нови сгради и 

инфраструктура с различни функции: 

 

Тази степен на намеса е в голяма степен пропорционална, както в частност на принципите 

за устойчивост в развитието на териториите, така и най-вече на средствата необходими за 

реализиране на регенерацията.  

При строителство на ново предприятие стойността на строително-монтажните 

работи представлява до 70 % от инвестираните средства, при разширение – 60 %, 

докато при реконструкция те възлизат на под 30 %. Така тази икономия на финансови 

ресурси може да се реализира в по-модерно и ефективно технологично оборудване и 

повишаване качеството на продукцията. При преустройство и реконструкция 

направените инвестиции се връщат 2-3 пъти по-бързо спрямо новото строителство. 
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Консервация 

Подходът към консервация на индустриални сгради най-общо следва да бъде прилаган при 

сграден фонд в състояние на потенциално бъдещо развитие. Често липсва яснота относно 

възможностите за финансиране на това развитие, както и категоричност в рентабилността 

на неговото естеството. Поставени в изолация, такива промишлени обекти попадат под 

негативното въздействие на разнообразни строително-технически, природни и човешки 

фактори, което води до тяхното преждевременно амортизиране, а оттам и постепенна 

загуба на потенциала за тяхното съживяване. С приемане на различни мерки по 

поддръжката на физическото състояние на такъв сграден фонд, се запазва неговият 

моментен архитектурно-строителен капацитет, което ще благоприятства значително в 

бъдеще, когато бъде постигнат евентуален консенсус, например за избора на негова нова 

функция. Друг съществен момент в този подход е да бъде правилно избран характера и 

количествата на тези мерки, така че техният обем да бъде съобразен с устойчивите 

принципи за използваемостта на ресурсите в жизнения цикъл на сградите. 

 

Реставрация 

Този подход е сходен на предишния, със значително по-съществени и детайлни намеси по 

сградния фонд, които следва да се извършват с цел пълно или близко до такова 

възстановяване на архитектурно-строителните качества на обекта. Тук се акцентира върху 

културно-историческите аспекти на индустриалното наследство. В основния случай 

обектите подходящи за реставрация са вече паспортизирани за паметници на културата 

такива, но подобни мерки могат да се окажат подходящи за прилагане към всеки един 

архитектурно-строителен продукт, който притежава дадена архитектурно-историческа и 

културна особеност. 

 

Ревитализация 

В литературата понятието „ревитализация“ най-често се описва като съживяване на 

градското пространство, в което съществуват обекти подлежащи на реконструкция и 

преустройство. В настоящата лекция терминът е употребен във връзка с дейностите по 

изграждане на по-привлекателна, облагородена, функционална, комфортна, социална и 

съвременно изглеждаща визия на прилежащите околни пространства към индустриалните 

територии. Това е свързано с различни мероприятия третиращи вертикалната планировка 

(изграждане на достъпна среда, направа на нови настилки и др.), изграждане на нови 

съоръжения и елементи на градското обзавеждане, обособяване на нови функционални 

зони и елементи (атракционни, сцени, детски площадки, паркинги за велосипеди и 

автомобили, рекреационни зони и т.н.), озеленителни мероприятия (засаждане на дървета, 

храсти и цветя). Към ревитализационните дейности тук се включват и архитектурно-

строителни дейности по осигуряване на естетическите качества и визуалното възприятие на 

сградния фонд на индустриалните сгради (напр. ремонт, освежителни дейности, 

пребоядисване на фасади). 
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Реновация 

В различните световни източници този подход се разглежда най-общо като действия върху 

сградния фонд водещи до създаване на особена зона на стабилност на архитектурно 

пространство и подобряване на качествените му характеристики. Често терминът 

„реновация“ се използва в по-широко значение, като включва в себе си същността на вече 

представеното тук понятие за регенерация и по-долу разгледаното – конверсия. В 

авторската типология този подход е употребен най-вече в същността му на термин описващ 

действията по подобряване на строително-техническото състояние на сградите. Би могло да 

се каже, че до голяма степен реновацията е представена със значението на друг 

съществуващ и широкоизползван термин - „саниране“. Към реновирането на промишлени 

сгради авторът отнася следните дейности: подмяна на дограми и стъклопакети, полагане на 

топлоизолационна система по фасадите на сградата, полагане на топлоизолация по 

подовата плоча над сутерена, обновяване или подмяна на покривното покритие (керемиди, 

хидроизолация, обшивки ), полагане на топлоизолация по покривните повърхности; 

обновяване на общите части на сградата; подмяна на технически инсталации и други 

ремонтни дейности. 

 

Преустройство – може да се отдели в две направления (модернизация и реконструкция): 

 

Модернизация 

Основните дейности на този подход се отнасят до преоборудването на технологичното 

обзавеждане на предприятията с такова,  отговарящо на съвременните изисквания за 

качествата на произвежданата продукция и условията за нейното производство. 

Модернизацията на технологичния процес най-често е свързана с необходимостта от 

промени в пространствената организация и подмяна на техническите-инсталации и 

съоръжения на съществуващата промишлена сграда. Това означава, че дейностите в този 

подход включват и ограничено количество строително-монтажни работи, в обем зависещ 

от моментното състояние на сградния фонд. 

 

Реконструкция 

Значението на този термин по смисъла на тълкуванието му в българската нормативна 

уредба и различните литературни източници е широкообхватно и най-вече е свързано с 

конструктивни, технически и обемно-пространствени промени на съществуващата сграда. В 

зависимост от обхвата на тези намеси, в този труд този похват се разглежда на няколко 

подтипа: 

 Реконструкция на обслужващи и спомагателни сгради и съоръжения – запазват се в 

първоначалния си вид обемно-пространствените и конструктивни характеристики 

на производствените цехове, извършват се такива намеси в обслужващите и 

спомагателни подобекти на предприятието с цел обслужване на модернизираното 

производство и отговарянето на съвременните потребности за по-качествена 

работна среда;  
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 Реконструкция със строителство на нови производствени корпуси (Разширяване) - 

„Съществени изменения в съществуващия сграден фонд, свързани с неговото 

обемно количествено и качествено нарастване,  извършвани с цел повишаване на 

производствените мощности, комплексно подобряване на архитектурно-

пространствените характеристики и качествата на работната среда на 

предприятието“ (авторско определение за „Разширяване“); 

 Реконструкция с конструктивни и обемно-планировъчни промени – коренно 

преустройство на съществуващия сграден фонд, включващо изменения в 

конструктивните системи, в обемно-планировъчното решение, надстрояване, 

пристрояване и др., отнасящи се до големи по обем строително-монтажни 

дейности, извършени с цел преустройство на сградния фонд за потребностите на 

новия, отговарящ на съвременните изисквания, производствен процес. 

 

Конверсия 

В широката си същност термините „конверсия“ и „адаптация“ са с едно и също значение. В 

литературата и двете понятия най-често се определят като преустройство на сгради с 

промяна на тяхната функция, т.е. смяна на тяхното предназначение. Новите функции на 

конверсируемото предприятие могат да бъдат както отново производствени, но попадащи 

към друг отраслово-функционален тип индустриална сграда, но и също така, както 

практиката показва, че се случва дори много по-често, и непроизводствени (жилищни или 

обществени). Дейностите свързани с конверсията на промишлените сгради обхващат широк 

спектър от предпроектни проучвания, социално-икономически анализи, проектиране, 

строително-монтажни работи свързани с преустрояването им и т.н. В резултат на 

постиндустриализацията, стремежа към устойчиво развитие на градските структури и 

другите съвременни тенденции в развитието на промишлените територии, световната 

практика показва, че конверсията е най-съществен по обем подход за регенерация на 

такива територии.  

 

Разрушаване 

За разлика от другите възможности за регенерация, при избор на подход за разрушаване на 

сградния фонд, трябва да се отчита факта, че тя всъщност е просъществувала до определен 

момент, без да бъде разрушена. Което означава, че трябва да бъдат внимателно изследвани 

обстоятелствата защо този процес не е бил извършен по-рано. При всичко това, трябва да 

се помисли и в какъв етап на жизнения си цикъл е този сграден фонд и дали има елементи 

с потенциал за запазване. В зависимост от последното може да се разграничат три подтипа 

от възможности при такава намеса: ново строителство на индустриална сграда със 

запазване на елементи от съществуващата инфраструктура; ново строителство на 

индустриална сграда и изграждане на нова инфраструктура; ново строителство на 

индустриална сграда с непроизводствени функции. 
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Процесите на деиндустриализация и съвременните тенденции за развитие на 

индустриалните територии в Бългаия дават основание да се акцентират двете най-

актуални устойчиви насоки за такова развитие на тези неефективно функциониращи 

индустриални сгради и територии: 

 Преструктуриране на промишлените зони от чисто индустриални в такива с 

високотехнологично производство (бизнес и техно-паркове), преустройство на 

големите предприятия за нуждите на малките и средни предприятия (МСП) 

 Смяна на функционалното предназначение на сградния фонд от производствено в 

непроизводствено, т.е. тяхната конверсия 

Наличието на множество и големи по размер промишлени територии в градските структури 

на Република България, дават териториален и сграден потенциал за регенеративно 

развитие едновременно и в двете насоки. 

 

3. Конкретизиране на подходите за регенерация в зависимост от големината на населените 

места. 

Много големите градове се разрастват бързо и заемат най-значителна социално-

икономическа роля, но трябва да се има предвид, че по-голямата част от жителите и в 

бъдеще ще продължава да живее в по-малките населени места, което е много съществено 

основание в програмите за развитие по-малките градове да се поставят на по-централно 

място.  

В  групата  на  малките  населени  места,  изхождайки  от класифицирането  им  съгласно  

Закона за устройство на територията, условно можем да причислим малките и  много  

малки  градове,  съответно  с  брой  на  населението  до  30  000  души,  както  и  всички 

села. Към края на 2017 г. в България има 5256 населени места, като от тях 257 са градове, 

а 4997 села. Повече от една трета от всички населени места са с население под 100 

жители или общо 1896 села като 162 от тях са с нулево население. В групата на 

големите и много големи села (с над 2000 жители) попадат 103 населени места. 

Градовете с население под 1000 души са 6. Много големите градове са 4, големите 2, а 

средните 24. 227 населени места са в групата на  малките  и  много  малки  градове.  

Общото  население на  30-те  града  с  над 30 000  жители към  края  на 2017  г.  е  малко  

под 3 млн.  и 730 хил.  души.  При общо  население  за  страната около  7  млн.  и  50  хил.,  

към  3  млн.  и  320  хил.  души живеят  в  „малки“  и  „много  малки“ градове и селата, т.е. 

близо половината (47%) от населението на България обитава малките населени 

места, което ясно илюстрира тяхната социално-икономическа значимост.  

Конкретизирането на подходите за регенерация на база размера на селищата спрямо 

тяхните жители, може да се обобщи в модели на населени места, в които се съпоставят най-

ефективните възможности за регенерация на неефективно функциониращи индустриални 

територии, а именно преустройството и конверсията на сградния им фонд.  
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 Модели на класификация на населените места, отразяващи развитието на 

градските структури 
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 Много малки населени места 

 

 

 Малки населени места 

 

 

 Средни населени места 
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 Големи населени места 

 

 

 Много големи населени места 

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПНИ РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА 

РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ СГРАДИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОЛЕМИНАТА НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: 

 

• с увеличаване на големината на населените места се увеличава разнообразието 

от възможности за преустройство и конверсия на индустриалния сграден фонд в 

промишлените територии; 

• целесъобразно е с намаляването на големината на населените места, с цел общо 

териториално икономическо и устойчиво развитие, концентрацията на 

инвестиции в регенерация на изоставени промишлени територии и сгради 

преобладаващо да се насочва в аграрно-индустриално и съпътстващите го 

производства; 

• в малкото селища с увеличаващо се население (най-вече много големите 

населени места) следва максимално да се разгледат възможностите за конверсия 
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на промишлени сгради или цели територии с придаване на нови жилищни 

функции; 

• в големите населени места, с висок потенциал за развитие на големи 

производства, с цел устойчиво развитие на градските и прилежащи структури, 

преди усвояването на неурбанизирани терени трябва да се изследват всички 

съществуващи възможности за извършване на преустройство в обхвата на 

съществуващите промишлени зони; 

• при преустройство и интегриране на високотехнологични и иновативни 

производства, същите да се разграничaват според големината и разположението 

на селищата, като например техно-паркове и научно-изследователски 

лаборатории в областта на аграрните производства и науки могат да се предвидят 

в по-малките населени места и селски райони, докато в най-големите градове 

следва гъсто да се концентрират разнообразни високотехнологични 

производства; 

• във всички селищата с историческо наследство трябва да се запази всяка една 

индустриална сграда и съоръжение притежаващи културно-исторически 

потенциал, които да се съживят след целесъобразен избор на подходяща форма 

на конверсия като потенциал за развитие на туризма във всички по размер 

населени места. 
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Въпроси за самопроверка: 
 

1. Какво е характерно за състоянието на индустриалните територии в България? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
2. Какви са съвременните тенденции в развитието на промишлените територии? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
3. Какви задачи и дейности трябва да бъдат решавани и извършвани с цел развитие 

на  индустриалните сгради и територии? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
4. По какъв начин ще степенувате подходите за регенерация на индустриални сгради 

и територии в зависимост от намесата в сградния фонд, отчитайки принципите за 
устойчиво развитие на териториите? 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
5. Какви са принципните различия при подходите за регенерация на индустриални 

сгради и територии в зависимост от големината на населените места? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
6. Предложете и опишете регенеративен подход за съживяване на индустриални 

сгради/територии в конкретно населено място (например за вашия роден край)! 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
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