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 ВЪВЕДЕНИЕ 

 Актуалност на проблема 

1.1.1. Урбанизация, пространствено развитие и недвижима собственост 

С нарастващото население на земята и процесите на глобализация и урбанизация, които 

се наблюдават през последните десетилетия все повече се говори за проблемите свързани с 

териториалното разрастване на големите градски центрове, градското обновяване, опазването 

на околната среда, земеползването и др. В контекста на тези тенденции все по-голям интерес 

в обществото предизвиква реализацията на инвестиционни намерения, обхващащи големи 

територии в градската среда, имащи характера на мегапроекти, като проследяването на техния 

жизнен цикъл ясно показва, че предназначението на тези територии и параметрите на тяхното 

застрояване отдавна не са само предмет на отношенията между инвеститор и държавна 

администрация, а са силно зависими от редица фактори, свързани с обществения интерес, 

околната среда, културното наследство, устойчивото развитие и др. 

1.1.2. Мегапроекти и градско обновяване 

Мегапроектите през последните три десетилетия се свързват с процесите на глобално 

и местно преструктуриране на икономиката и последвалата динамична промяна в 

пространствените мащаби, в резултат на което се формират капитали на транснационално, 

национално, регионално и градско ниво. На преден план излизат въпроси като стимулиране на 

икономическия растеж и иновациите, градско обновяване и устойчиво развитие и опазване на 

околната среда което води до реализацията на мащабни проекти, възприемани като 

стратегически инструменти за промяна в облика на градската среда, така че тя да отговори на 

съвременните тенденции и изисквания1.  

1.1.3. Преходът, мегапроектите и развитието на София 

С прилагането на пазарните принципи върху недвижимата собственост в големите 

български градове започва сериозно преструктуриране на териториите във функционално 

отношение. В планирането се забелязва тенденция в предвиждането на все по-големи по 

обхват многофункционални зони, добре подсигурени в транспортно отношение, което от своя 

страна дава по-големи възможности на инвеститорите да използват напълно потенциала на 

територията, като я наситят с разнообразни функции и я издигнат в йерархията на центровата 

система (системата от обслужващите центрове) на града2.  

                                                 

 
1 (Barber & Hall, 2008) 
2 (Иванов, 2018) 
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 Цели, задачи, обхват и методика 

1.2.1. Цел 

Разработване на урбанистични насоки за оптимална локализация и реализация на 

мегапроектите с оглед превръщането им в ефективен инструмент за градско обновяване в 

условията на глобализация и недвижима собственост, управлявана на пазарен принцип. 

1.2.2. Задачи 

 Изследване на теорията и практиката, свързани с мегапроектите като обект и 

предмет на разработката и анализиране на взаимовръзките между 

собствеността, мегапроектите и градското обновяване; 

 Изясняване на теоретичната същност на мегапроектите в българския контекст и 

изследване на развитието и особеностите на този тип проекти в гр. София, в 

условията на социализъм и демокрация; 

 Определяне на основните изисквания за оптимална локализация и реализация 

на мегапроектите; 

 Разработване на методика за оценяване на целесъобразността на локализацията 

на мегапроектите, както и факторите за тяхната успешна реализация; 

 Формулиране на практически насоки за усъвършенстване на системата от 

планови инструменти, определящи урбанистичното развитие на гр. София по 

отношение на възможностите и изискванията за локализиране, успешна 

реализация и оценка на въздействията на мегапроектите. 

1.2.3. Обхват 

Териториален обхват 

За целите на изследването са подбрани три казуса, като на микрониво обхватът е 

съсредоточен върху конкретни локализации на мегапроекти и техните контактни зони. 

Функционален обхват 

Функционалният обхват е съсредоточен върху мегапроектите и тяхното влияние върху 

процесите на градско обновяване и пространственото развитие на територията. 

1.2.4. Методика 

За разработването на настоящото научно изследване са използвани разнообразни 

методологични подходи, които предопределят неговия комплексен теоретико-

експериментален характер. 

Процесът по провеждането на научното изследване е структуриран в няколко основни 

етапа, които следват логическа последователност и могат да бъдат обобщени по следния 

начин: 

 Анализ на контекста, същността и характеристиките на мегапроектите и 

градското обновяване; 
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 Определяне на видовете критерии за оценка на мегапроектите като 

инвестиционна инициатива и на териториалните изисквания за тяхната 

реализация; 

 Систематизиране на характеристиките на градската структура, морфология и 

връзки като фактори за ефективно градско обновяване; 

 Създаване на методика за оценка на оптималната локализация и реализация на 

мегапроектите с оглед превръщането им в ефективен инструмент за градско 

обновяване; 

 Тестване методиката за оценка върху мегапроекти, които са реализирани или са 

предвидени за реализация;  

 Формулиране на практически насоки за усъвършенстване на системата от 

планови инструменти, определящи урбанистичното развитие на гр. София чрез 

прилагането на методиката. 

За изясняването на контекста, същността и характеристиките на мегапроектите и градското 

обновяване са използвани различни качествени и количествени методи за събиране на данни, 

сред които: кабинетно проучване на разнообразни източници на налична информация, 

наблюдение и вторичен анализ на данни. 

За създаването на методиката за оценка е използван индуктивния подход, а впоследствие 

за нейното експериментално тестване е използван дедуктивен подход. 

 ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ 

Тази част на дисертацията се фокусира върху същността на мегапроектите и градското 

обновяване. Тяхното познаване ще доведе до извеждането на ключови понятия за развитието 

на научния труд, като изследването на различните теории и теоретични постановки в областта 

ще позволи един по-задълбочен и научно издържан анализ на характеристиките на 

мегапроектите и градското обновяване и техните пресечни точки и взаимно влияещи си 

фактори, които са основния фокус на разработката. 

 Същност на мегапроектите 

2.1.1. Дефиниция 

За нуждите на настоящата разработка, може да бъде прието, че по същество 

мегапроектът представлява подкрепена със значителни инвестиции, обикновено превишаващи 

сумата от 100 млн. лв., схема за развитие на определена територия, която предизвиква 

функционални и пространствени трансформации чрез ново строителство и/или провеждане на 

значителна рехабилитация. Изпълнението може да отнеме няколко години и може да бъде 

отговорност на един или няколко предприемача3. 

                                                 

 
3 (Fainstein, 2009) 
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2.1.2. Характеристики 

Въпреки разнообразните определения и класификации използвани от различните 

автори, продиктувани най-вече от фокуса на техните проучвания, може да се каже, че 

мегапроектите се отличават с някои характерни особености, които са сходни във всички 

литературни източници, а именно: Комплексния характер на мегапроектите; Мегапроектите 

като мощен маркетингов инструмент; Мегапроектите като сблъсък на интереси; 

Мегапроектите като демонстрация на власт и влияние. 

2.1.3. Двигатели за повишаване на броя на мегапроектите 

В практиката са изведени няколко основни фактора, които могат да бъдат определени 

като двигател за реализацията на един мегапроект и на тяхното проявление до голяма степен 

се дължи повишеният брой реализирани мегапроекти в последните десетилетия. Такива са: 

технологичния двигател, политическия двигател и икономическия двигател. 

2.1.4. Жизнен цикъл на мегапроектите 

За да се разбере напълно процесът на реализация на един мегапроект е необходимо да 

се обърне внимание на жизнения цикъл на недвижимата собственост като цяло, като по този 

начин се идентифицират предпоставките и закономерностите водещи до фазите на 

иницииране, планиране, изпълнение и експлоатация ( 

Фигура 1). 

 

Фигура 1. Жизнен цикъл на недвижимата собственост –обобщен модел. 

Източник: Систематизирано по Йовкова & колектив (2017); Илиев, Калинков, 

Монев, & Калчев (2007); Калинков (2004) 

Когато става дума за фазата на формиране на недвижимата собственост трябва да се отчете, 

че говорейки за процеса на реализиране на един мегапроект, тя включва всички процеси по 

иницииране, планиране и изграждане (Фигура 2). 
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Фигура 2. Фаза на формиране на недвижимата собственост. Източник: 

Систематизирано и допълнено по Йовкова & колектив (2017); Илиев, Калинков, 

Монев, & Калчев (2007); Калинков (2004) 

Фазата на иницииране е пряко зависима от три основни компонента - имотът на който 

ще се реализира и капиталът, който ще е необходим това да се случи в определения срок и с 

определеното качество необходимо за изпълнението на поставените цели на проекта. В тази 

връзка са анализирани три основни модела за реализация на един проект: 

 Модел №1 – Проектна идея търси източник на финансиране и терен 

 Модел №2 – Терен търси проектна инициатива и финансиране 

 Модел №3 – Капитал търси проектна идея и терен 

2.1.5. Източници на финансиране и механизми за управление 

Съществуват няколко основни източника за финансиране на мегапроектите, като всеки 

един от тях се характеризира със своите предимства и недостатъци, както и специфични 

рискове, които следва да бъдат отчетени при планирането и реализацията на инвестиционната 

инициатива. Разгледани са последователно източниците на финансиране свързани с 

публичните средства, финансови инструменти на наднационално ниво, частни инвестиции и 

публично-частни партньорства (ПЧП).  
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Таблица 1. Характеристики на източниците на финансиране на 

мегапроектите 

 

 Критерии за оценка на мегапроектите като инвестиционна 

инициатива 

2.2.1. Оценка на политико-икономическите и управленските аспекти 

За да може да се оцени коректно доколко един проект е успешен на първо място е 

необходимо точно да се дефинира неговата отправна точка и контекст или иначе казано 

подбудите за неговата реализация, целите и очакваните резултати, които на по-късен етап да 

могат да бъдат количествено и качествено измерени. 

2.2.2. Оценка на параметрите на инвестиционната инициатива 

Според Алберти4 двата основни подхода за оценяване на успеха на мегапроектите са 

тези на: „железния триъгълник“ и „холистичния подход“, като те се характеризират с различна 

структура на проблемите, които разрешават и различен фокус върху желания краен резултат. 

За целите на настоящата разработка двата подхода са подробно разгледани и оценени относно 

тяхната приложимост и ефективност (Фигура 3). 

                                                 

 
4 (Alberti, 2019) 

 

 

Източник 

Принцип на 

потребление 

Бенефициент 

на печалбата 

от крайния 

продукт 

Механизъм 

на 

управление 

Механизъм 

за избор на 

изпълнител 

Политически 

протекционизъм 

Публично 

финансиране 
Колективен Държава 

Държавна 

администраци

я 

Обществена 

поръчка 
Високо ниво 

Наднационални 

инструменти 

(ЕС) 

Колективен Държава/ЕС 

Държавна 

администраци

я + Външен 

контрол 

Обществена 

поръчка 
Високо ниво 

Частна 

инвестиция 
Пазарен Инвеститор 

Частно 

дружество 

Директно 

възлагане 
Средно ниво 

ПЧП Смесен 
Държава/Инв

еститор 
Смесен 

Обществена 

поръчка за 

избор на 

партньор 

Високо ниво 

 

Х-ка 



СОБСТВЕНОСТТА КАТО ФАКТОР ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  

МЕГАПРОЕКТИ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ 

 

 

 7      

 

Фигура 3. Контекст и състояние на мегапроекта при разглежданите 

подходи. Източник: (Alberti, 2019) 

 Мегапроекти и градска структура – териториални 

изисквания 

Разработката включва дефинирането и проследяването на спецификите на различни 

критерии отнасящи се до териториалните изисквания за реализацията на мегапроектите сред 

които:  

2.3.1. Природо-географски 

Природните условия играят ролята едновременно на стимулиращи фактори и 

ограничители за пространственото развитие, като от тях до голяма степен зависи структурата, 

транспортната инфраструктура и респективно функционалното зониране на градовете, които 

от своя страна предопределят предпоставките за локализация и реализиране на големи по 

мащаб проекти. 

2.3.2.  Пространствени 

Едно от основните изисквания за локализация е наличието на достатъчна по размери 

площ, която да създаде условия за реализацията на проект със значителни мащаби. В 

зависимост от вида на проекта, целите, функциите и инвестициите, площта може да варира в 

различни граници, но е важно да се отчете, че тя не включва единствено необходимото 

пространство за разполагане на нужните сгради, но и площ за разполагане на различни 

Илюстрация на 

контекста и 

състоянието на 

проект при подход 

на „железния 

триъгълник“. 

Източник: 

(Alberti, 2019) 

 

 

 

Илюстрация на 

контекста и 

състоянието на 

проект при 

„холистичен“ 

подход. Източник: 

(Alberti, 2019) 

 

 

ОТПРАВНА ТОЧКА СТАБИЛЕН КОНТЕКСТ 
ЖЕЛАН КРАЕН 

РЕЗУЛТАТ 

Общата идея и критериите 

за нейната оценка са 

фиксирани от началото на 

проекта 

Няма непредвидени 

проблеми и 

заинтересованите страни не 

сменят предпочитанията си 
Проектът се счита за 

успешен, когато е изпълнен 

съгласно бюджета, навреме 

и в съответствие с 

техническите спецификации 

 

Жизенен цикъл 

 

ОТПРАВНА ТОЧКА ДИНАМИЧЕН 

КОНТЕКСТ 

ЖЕЛАН КРАЕН 

РЕЗУЛТАТ 

Общата идея и критериите 

за нейната оценка са 

фиксирани от началото на 

проекта, но е възможно да 

претърпят промени по време 

на неговото изпълнение 

Възможни непредвидени 

проблеми и промяна в 

предпочитанията на 

заинтересованите страни 

Успехът е величина, която 

се интерпретира различно от 

различните заинтересовани 

страни. Критериите за успех 

на проекта могат да се 

променят по време на 

неговото изпълнение 

 

Жизенен цикъл  
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комуникационни трасета, паркиране, озеленяване и различни допълващи функции, които да 

удовлетворят както нормативните изисквания (показатели на застрояване), така и възприетите 

норми за качество и натовареност на средата, така че тя да е привлекателна за бъдещите 

ползватели. 

2.3.3.  Вещно-правни 

В практиката връзката между собствеността и реализацията на инвестиционните 

инициативи често остава недооценена от професионалното съсловие и държавната 

администрация, която има за цел да реализира различните устройствени политики, като 

историята познава десетки случаи, в които редица частни и публични проекти са пропаднали 

поради проблеми със собствеността и невъзможност за окрупняване на терени и осигуряване 

на нужната територия за разполагане на необходимите съоръжения. 

От друга страна различните модели на собственост, които се наблюдават през годините от 

новата история на България остават своето пространствено отражение върху българските 

градове като всеки от тези модели оставя своя характерен отпечатък върху физическата среда 

и до голяма степен тези белези се превръщат в сериозни пречки за реализиране на големи по 

мащаб проекти. 

2.3.4.  Устройствени 

Отчитайки изискванията за площ и подходяща имотна структура за локализация на 

мегапроект е важно да се вземат предвид и особеностите свързани с функционалното зониране 

и предвижданията на устройствените планове при анализиране на потенциални територии. 

От гледна точка на функционалното зониране, мегапроектите обикновено са свързани с 

многофункционален характер, което от своя страна предопределя устройствените зони, в 

които най-често са реализирани. Практиката показва, че ситуирането на такъв тип проекти е 

свързано с привличането на значителен брой съпътстващи функции и поради големия им 

мащаб и значителното влияние върху контактните територии и генерираните транспортни 

потоци, тяхното грубо навлизане в монофункционални територии предизвиква редица 

урбанистични конфликти и среща сериозен обществен натиск. 

2.3.5.  Комуникационно-транспортни 

Мегапроектите изискват значителни инвестиции и са едни от най-големите структури 

построявани някога. В тази връзка за тяхната реализация и нормална експлоатация трябва да 

бъде предвидена значителна по размер инфраструктура, съобразена както с моментния трафик 

така и с бъдещите прогнози. От друга страна изграждането на толкова мащабна структура в 

близост до града оказва сериозно влияние върху неговата пространствена, икономическа и 

социална среда. Поради огромните площи изисквани за реализирането на един мегапроект, 

значителна част от териториалната структура на града ще смени своето предназначение и ще 

доведе до образуването на една нова агломерация. Реализираният мегапроект неизбежно би се 

превърнал в един важен център, към който ще бъде ориентирана голяма част от регионалната 

икономическа активност. Ще се появи незабавна нужда от допълващи функции, ще се 

генерират нови работни места и ще се появи потребност от нови транспортни връзки с 

градския център, големите жилищни квартали и градските бизнес центрове. 
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 Същност на градското обновяване 

2.4.1. Дефиниция 

За целите на настоящата разработка, е използвана дефиницията предложена от доц. д-

р. арх. Милена Ташева – Петрова, която в своя труд „Интегриран подход за градско 

обновяване“ анализира тенденциите в развитието на тези процеси и обобщава определенията 

на различните автори по следния начин: Многопластов процес, в който координирани 

интереси и взаимообвързани целенасочени дейности, инициативи, политики, проекти и 

програми постигат промени на различни равнища (локално, общинско, градско и 

регионално) при правилно избрани територии и подходящ момент за урбанистична 

намеса, в отговор на възможни предизвикателства породени от градския упадък. 

Успехът на градското обновяване зависи от мащабите на проблемите и на териториите 

и от възможностите за концентриране на планировъчни, устройствени, архитектурни, 

административни, финансови и управленски инструмент, прилагани за конкретна 

територия.5 

2.4.2. Етапи и характеристики 

Разработката включва проследяването на различните етапи и характеристики на 

градското обновяване и проследяване на спецификата на понятията, характеризиращи тези 

етапи. 

По подобие на мегапроектите, процесът на градското обновяване също се характеризира с 

многопластов и силно комплексен характер, подчинен на различни принципи и включващ в 

себе си множество гледни точки. В повечето случаи подходът към градско обновяване е 

ориентиран към конкретно място и конкретен урбанистичен проблем, но в същото време 

крайният резултат е насочен върху намаляването на социалните и икономически различия и 

постигането на по-хомогенна градска среда. Процесът обхваща различни времеви рамки, тъй 

като едновременно е фокусиран върху настоящ проблем, но и върху дългосрочни цели, които 

се стремят да отговорят на бъдещите промени в средата, като това включва участието на 

разнообразни публични и частни заинтересовани страни. 

 

2.4.3. Задвижващи фактори 

Разгледани са основните задвижващо фактори за процесите на градско обновяване, сред които: 

Глобализация и деиндустриализация; Неолиберизъм и градско преструктуриране; Градска 

конкуренция, маркетинг и пазарни механизми. 

Процесите на глобализация и деиндустриализация се превръщат във водещ фактор за 

преструктуриране на следните урбанистични структури: централни градски части, 

пристанища, индустриални зони, периферни работнически жилищни квартали. Тъй като 

икономическият растеж, разпределението на обществения сервиз и достъпа до 

                                                 

 
5 (Ташева-Петрова, 2009) 
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инфраструктура в горепосочените видове градски територии е неравномерно по отношение на 

градската структура и територия, тези факти подпомагат локализирането на бедността, 

социалното и икономическото изключване и допринасят за увеличаването и изявяването на 

пространствената фрагментарност на градовете6.  

Тези процеси по градско преструктуриране оказват сериозно влияние върху 

пространственото развитие, стимулирайки социалното и икономическо обновяване на 

централните градски части и джентрификацията на някои от териториите в упадък, докато 

едновременно с това стават причина за проявленията на някои негативни ефекти върху средата 

като пространствената маргинализация7. 

Градският маркетинг се превръща в основен способ в областта на урбанистичното 

планиране, като той има за цел да преобразува имиджа на града в очите както на обитателите 

му, така и в представите на инвеститорите и външните посетители. Тази пазарно ориентирана 

политика има за цел да обедини обитаването, труда, търговията и индустрията, транспорта и 

инфраструктурата, културата и отдиха в интегрирана маркетингова стратегия. Обект на 

градския маркетинг могат да бъдат както отделни проекти, така и по-големи територии и цели 

градове8.  

2.4.4. Политики и инструменти за градско обновяване 

На пръв поглед съществуват значителни прилики между политиките за градско развитие и 

обновяване на различните европейски градове, като те са съсредоточени най-вече около 

възстановяването на изоставени градски територии, подобряване на публичните пространства, 

преодоляване на инфраструктурните „делители“ в градската среда, постигане на социална 

кохезия, осигуряване на нови функции, запазване на културното наследство и подобряването 

на достъпността. В голямата си част тези дейности са насочени към трансформирането на 

съществуващата градска среда, но по своята същност те са различни от гледна точка на 

контекста, в който са реализирани, като това е видно при по-детайлния поглед върху 

различните икономически и социални проблеми, валидни за европейските градове, нивото на 

развитие на икономиката и наличието на ресурси за реализацията на различните стратегии 

както и различията породени от културните особености. 

 Признаци в градската среда за ефективно градско 

обновяване 

В

                                                 

 
6 (Ташева-Петрова, 2009) 
7 (Sykora, 1994) 
8 (Ташева-Петрова, 2009) 
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(Таблица 2).

Таблица 2. Признаци за ефективно градско обновяване. Източник: Авторска 

 

№1 

 

 

Подобряване на 

социалната и 

транспортна 

инфраструктура 

 

 

 

Обвързване на 

елементите на новото 

строителство или 

резултатите от намесите 

с околния ландшафт и 

градския силует 

 УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ 

Тази част на дисертацията се фокусира върху практическото изследване на връзката 

между успешната реализация на мегапроектите, териториалните изисквания към тях и 

влиянието им върху градската структура, респективно върху процесите на градско обновяване. 

За целта са представени резултатите от сравнителен анализ на избрани мегапроекти в 

строителните граници на гр. София. Синтезирани и оценени са характеристики, процеси и 

взаимодействия, отнасящи се до основни групи критерии, като са формулирани изводи за 

                                                 

 
9 (Ташева-Петрова, 2009) 
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ключовите фактори имащи отношение към мегапроектите и връзката им с урбанистичните 

политики, планирането, развитието на пазара на имоти и градското обновяване. 

 Мегапроекти и урбанистично планиране на гр. София 

Изясняването на историческото развитие на урбанистичното планиране в София има за 

цел да очертае рамката на контекста на разглеждания териториален обхват на изследването.  

Направен е исторически преглед на урбанистичното планиране и характеристиките на 

мегапроектите в София в два основни  периода. 

 Мегапроекти и урбанистично планиране в София до 1989 г. 

От гледна точка на пространственото развитие на българските градове и по-специално 

гр. София, за нуждите на настоящото изследване, по-голям интерес представлява периодът 

след 9 септември 1944 г., когато настъпва социалистическия модел на управление. 

Урбанистичното планиране през този период трябва да се оценява през призмата на 

настъпилите радикални промени в обществено-политическия живот и в действащото 

законодателство. Пазарната икономика тотално отсъства, като на нейно място има 

социалистическа планова икономика, която се характеризира с обществена собственост и 

управление на средствата за производство с централно държавно планиране на стопанския 

живот. От гледна точка на мегапроектите може да се каже че съсредоточаването на цялата 

собственост в ръцете на държавата значително улеснява мащабните и инвестиции и през този 

период социалната и техническата инфраструктура на територията на страната търпи сериозно 

развитие. Това важи и за някои големи градоустройствени мероприятия,  които Държавата 

реализира чрез максимална концентрация на материали и човешки ресурси. 

 Мегапроекти и урбанистично планиране в София след 1989 г. 

През този период отново основно влияние върху собствеността и пространственото 

развитие имат политическите процеси и по-конкретно преминаването от социалистическия 

строй към демокрацията. Започва развитието на пазарната икономика и стихийно се развива 

пазарът на имоти в страната. Частната предприемаческа инициатива разчупва рамката на 

социалистическото планово развитие на градовете. Със засилването на тези процеси и 

увеличеното търсене на територии, със специфични характеристики се засилва и 

инвеститорския интерес към така наречените „мега“ проекти, характеризиращи се с голяма по 

размер инвестиция, но и с голям процент възвращаемост в дългосрочен план. В последните 

две десетилетия на територията на гр. София са реализирани няколко такива проекта, като те 

в голяма степен имат характера на градско обновяване, насищайки с нови функции големи по 

площ територии и генериращи значителни промени на различни нива в градската среда. 

 Разглеждани казуси 

Предмет на изследването са три различни мегапроекти, попадащи в строителните 

граници на гр. София: Бизнес парк София, София Тех Парк и Мол Парадайс Център (Фигура 

4). При изборът на териториите е съблюдавано наличието на някои идентични характеристики 

като площ, добре развит транспортен достъп, потенциал за развитие и значимост за градската 

среда, като в същото време те са ярък пример за прилагането на различни урбанистични 
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политики и стилове на планиране за реализирането на голяма, за българските мащаби, 

инвестиционна инициатива. Подбрани са примери, които могат да се характеризират като 

мегапроекти, подчинени на икономическото развитие и едновременно с това проявяват някои 

от признаците на процеса на градско обновяване, което е основен мотив за избора на този тип 

мегапроекти. 

  

Фигура 4. Местоположение на разглежданите казуси. Източник: Авторска 

 Сравнителен анализ 

За целите на настоящата разработка сравнителният анализ между избраните казуси и 

техните характеристики е проведен в четири основни направления, имащи за цел да се 

идентифицират взаимовръзките между критериите за успешна реализация на един мегапроект, 

доколко те са обвързани с анализираните аспекти на локализацията и по какъв начин всичко 



СОБСТВЕНОСТТА КАТО ФАКТОР ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  

МЕГАПРОЕКТИ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ 

 

 

 14      

това оказва влияние върху, посочените в теоретичната част, принципи за ефективно градско 

обновяване. Въведени са различни групи критерии и подкритерии (Таблица 3) както и три 

основни нива на влияние (Фигура 5). 

Таблица 3. Направления, групи критерии  и критерии за оценка на 

мегапроекти. Източник: Авторска 

 

Направления Критерии Подкритерии 

Оценка на контекста и 

управленските аспекти 

Политико-

икономически 

условия 

Политическа обстановка 

Обществена нагласа 

Икономическа обстановка 

Модел на 

формиране и 

управление 

Модел на формиране 

Модел на управление 

   

Оценка на параметрите 

на инвестиционната 

инициатива 

Подход "железен 

триъгълник" 

Обхват 

Време 

Ресурси 

Холистичен 

подход 

Релевантност 

Ефективност 

Ефикасност 

Въздействие 

   

Оценка на 

териториалните 

изисквания 

Природо-

географски 

Релеф, климат, води, 

геоложки условия 

Пространствени Площ 

Вещно-правни 
Собственост 

Имотна структура 

Устройствени 
Функционална структура и 

устройствено планиране 

Комуникационно-

транспортни 

Транспортна 

инфраструктура 

Интермодален транспорт 

   

Оценка на влиянието 

върху градската среда 

 /признаци за ефективно 

градско обновяване/ 

Физически 

признаци 

Brownfield regeneration 

Подобряване на социалната 

и транспортна 

инфраструктура 

Подобряване на 

публичните пространства и 

зоните за спорт и 

рекреация 

Обвързване на елементите 

на новото строителство или 

резултатите от намесите с 

околния ландшафт и 

градския силует 

Социални и 

културни 

признаци 

Осигуряване на сигурност 

и безопасност 

Джентрификация 

Удовлетворен обществен 

интерес и добавена 

стойност 
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Фигура 5. Нива на влияние на разглежданите казуси – урбанистичен модел. 

Източник: Авторска 

 УРБАНИСТИЧНИ НАСОКИ ЗА ОПТИМАЛНА 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ И УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

МЕГАПРОЕКТИТЕ 

Тази част на дисертацията е практически насочена и се фокусира върху създаването на 

методика за оценяването на целесъобразността на локализацията на мегапроектите, както и 

факторите за тяхната успешна реализация, взимайки предвид, различните компоненти при 

формирането и развитието им, изследвани подробно в аналитичната част от настоящата 

разработка. Методиката е формулирана на база на оценените характеристики, процеси и 

взаимодействия, резултат от направения сравнителен мултикритериален анализ, като 

впоследствие са изведени оптимални изисквания за териториална локализация и успешна 
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реализация. Изработеният модел за оценка е приложен експериментално върху, анализираните 

вече, реализирани мегапроекти в гр. София, както и върху проекти, които са в начална фаза на 

своя жизнен цикъл и все още не са завършени. 

 Методика за оценка 

Методиката за оценка е съвкупност от последователни, целенасочени, практически 

действия за постигане на определен резултат. Настоящата методика за оценка на 

локализацията и успешната реализация на мегапроектите има следните основни групи от 

компоненти:  структуроопределящи (цел, основания, принципи, критерии) и приложни 

(участници, етапи, очаквани резултати) (Фигура 6). 

Първата група от тях е съставена от структуроопределящите елементи в лицето на: 

формулиране на цел, основания и принципи, определяне на основните критерии за оценка. 

Втората група компоненти е свързана с процеса на приложение и определянето на 

основните участници и етапи, а третата е свързана с очакваните резултати след завършването 

на процеса.
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Фигура 6. Логическа матрица на методиката за оценка. Източник: Авторска 
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4.1.1. Цел, основания и принципи 

Целта на методиката е създаване на възможности за оценка на целесъобразността на 

разглеждана териториална локализация и условията за успешната реализация на мегапроект. 

Главните основания за изработване на настоящата методика за оценка са повишаващият 

се брой мегапроекти, влиянието им върху околната среда и функционирането на градските 

системи.  

В резултат на различни икономически, технологични и политически двигатели, броят на 

мегапроектите в световен мащаб постоянно се повишава, като тази тенденция предполага по-

задълбочен анализ на техните специфики, така че реализацията им да е максимално ефективна 

за всички заинтересовани страни; 

Мегапроектите често се оказват дискусионни от гледна точка на тяхното негативно 

влияние върху околната среда.  Статистиката показва, че в световен мащаб по-голямата част 

от тези проекти са неуспешни от гледна точка на значителното превишаване на техния 

първоначален обхват, бюджет и предвидено време за изпълнение, като тази тенденция е 

наречена „Железният закон на мегапроектите“10. Това предполага нужда от провеждането 

на детайлни анализи и реалистична оценка на целесъобразността от реализацията на тези 

проекти. 

Поради своя значителен мащаб, мегапроектите оказват влияние върху градската 

морфология, оставят значителен пространствен отпечатък и водят до сериозни промени във 

функционалната организация на процеси и взаимоотношения. Това налага необходимостта от 

детайлното изследване на различните фактори, свързани с локализацията им с оглед на 

намаляване и възможно предотвратяване на неблагоприятните ефекти от изпълнението и 

експлоатацията и ефективното използване на техните потенциали за превръщането им в 

мощен инструмент за градско обновяване и развитие. 

Разработената методика се основава на няколко основни принципа: 

 Реалистичност – отчитане на всички локални и регионални особености, 

свързани с природо-географските, икономическите, политически и 

териториални условия.  

 Комплексност – съобразяване с множество влияещи фактори и стремеж за 

всестранно решение на проблема. 

 Рационалност – теоретична и практическа обосновка на провежданите действия 

по оценка на различните направления, групи критерии и критерии.  

 Ефективност – стремеж за постигане на максимални резултати  при минимални 

по брой и обхват на въздействието негативни ефекти. 

 Устойчивост – рационално използване на природните и икономическите 

ресурси и прилагане на социално приемливи решения. 

                                                 

 
10 (Flyvbjerg B. , 2017) 
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4.1.2. Критерии 

В последните десетилетия мегапроектите са припознати от научната общност в сферата 

на градското развитие като един от най-ефективните инструменти за интегрирано влияние 

върху дадена територия. В тази връзка съществуват редица изследвания ориентирани към 

създаването на методика и въвеждането на индикатори за оценка на успеха на различните 

мегапроекти (Таблица 4).  

Таблица 4. Обобщени критерии за оценка на мегапроекти, обхващащи гледните 

точки на заинтересованите страни и аспектите на устойчивото развитие. 

Източник: (ZHAI, SHAN, & LE, 2020) 

Групи критерии  Критерии Източници 

Основни цели на проекта 

(параметри на 

инвестиционната 

инициатива) 

Изпълнение спрямо графика  
(Flyvbjerg, Bruzelius, & Rothengatter, 

2003) (Toor & Ogunlana, 2010) 

Изпълнение спрямо бюджета  
(Flyvbjerg, Bruzelius, & Rothengatter, 

2003) (Toor & Ogunlana, 2010) 

Изпълнение с необходимото 

качество  

(Flyvbjerg, Bruzelius, & Rothengatter, 

2003) (Toor & Ogunlana, 2010) 

Изпълнение на изискванията по 

безопасност и здраве  

(Xie, и др., 2017) (Hu, Chan, Le, Xu, & 

Shan, 2016) 

Изпълнение на функционалните 

изисквания  
(Shenhar & Holzmann, 2017) 

Удовлетвореност на 

заинтересованите страни 

Удовлетвореност на публичния 

сектор 

(Flyvbjerg B. , 2014); (Crawford & Helm, 

2009) 

Удовлетвореност на 

обществеността 

(Xie, и др., 2017) (Hanna, Lotfallah, 

Aoun, & Asmar, 2014) 

(Di Maddaloni & Davis, 2017) 

Удовлетвореност на 

заинтересованите страни (в т.ч. 

изпълнителите на проекта) 

(Toor & Ogunlana, 2010) (Hanna, 

Lotfallah, Aoun, & Asmar, 2014) 

Устойчивост на проекта 

Опазване на околната среда  (Xie, и др., 2017) 

Устойчивост  (Xie, и др., 2017) 

Влияние върху социалната 

стабилност  

(Xie, и др., 2017) (Shenhar & Holzmann, 

2017) 

В наложилите се методики мегапроектите не са оценявани от гледна точка на тяхното 

комплексно влияние върху средата и не са разглеждани като инструменти за градското 

обновяване, като признаците за ефективното прилагане на такива политики и връзката им с 

реализираните мащабни инвестиционни инициативи са засегнати повърхностно по отношение 

на социалните и екологичните признаци. Тъй като методиките за оценка са ориентирани към 

управлението, те често обхващат само част от жизнения цикъл на мегапроектите, поставяйки 

фокуса върху фазите на реализация и експлоатация, като фазата на иницииране не е обхваната 

в нейната цялост. В тази връзка е необходимо да се въведат критерии ориентирани към 

ефективната локализация на различните видове мегапроекти и контекста, в който те се 

реализират, така че да се създаде завършена методологична рамка, обхващаща пълния жизнен 

цикъл на мащабните инвестиционни инициативи. 

Настоящата методика за оценка съдържа четири основни направления, чиято рамка е 

изведена в теоретичната част на научния труд и използвана като основа за извършването на 



СОБСТВЕНОСТТА КАТО ФАКТОР ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  

МЕГАПРОЕКТИ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ 

 

 

 20      

урбанистичния анализ на трите разглеждани казуса, представен в Глава 3. Тези четири 

основни направления са:  

 Оценка на политико-икономическите и управленските аспекти на 

инвестиционната инициатива; 

 Оценка на параметрите на инвестиционната инициатива; 

 Оценка на териториалните изисквания; 

 Оценка на влиянието върху градската среда /признаци за ефективно градско 

обновяване/. 

Четирите направления на оценката са подбрани така, че максимално да бъдат обхванати 

както критериите за успеха на мегапроектите като инвестиция и проект , така и факторите, 

които оказват влияние върху ситуирането им и последващите промени в пространствената и 

функционална организация на урбанизираната територия.  Съчетаването на всички тези 

аспекти в една обща методика предлага  възможност за интегрална оценка на ефективността 

и целесъобразността на мащабните проекти, но и на  ползите за всички заинтересовани страни. 

За всяка една от тези опорни точки в методиката са изведени различни критерии, които 

позволяват провеждането на сравнителен анализ на, както на вече реализирани проекти и 

проекти в процес на реализация, но и на проекти, които са във фаза на иницииране. Всяка 

група критерии съдържа подробно описани критерии, които осигуряват необходимата 

дълбочина на проучванията и коректност на изводите. Приложението на всяко едно от 

направленията е дефинирано в зависимост от вида на обекта, за оценката на който се прилага 

методиката. 

4.1.3. Участници 

Публичен сектор /администрация/ 

Въпреки, че в условията на пазарна икономика, териториалното развитие е доминирано 

от частния сектор и сблъсъкът на интереси, публичният сектор оказва влияние върху 

развитието на територията по много различни начини, респективно и върху реализацията на 

мегапроектите. Съществуват няколко основни инструмента за провеждане на публична 

политика в устройственото планиране и градоустройственото проектиране, като по своята 

същност те са насочващи, регулиращи, стимулиращи и свързани с изграждането на капацитет. 

Всяка от тези функции има пряко влияние върху потенциалната реализация на мегапроектите. 

От една страна чрез зонирането на функциите и въвеждането на различни градоустройствени 

показатели управляващите органи и специалисти определят рамката за развитие на 

територията, което до голяма степен предопределя възможните локализации на подобни 

мащабни инвестиции, а от друга страна прилагането на устройствените политики съвсем не 

изчерпва ролята на управленските органи в процеса на реализация на мегапроектите. Често 

местните власти са натоварени със задължението да осигурят жизнено необходимата 

инфраструктура, като пътища, електроснабдяване и водоснабдяване при реализирането на 

такива проекти. Не са рядкост и случаите, при които общинската администрация е един от 

най-големите собственици на земя на територията на общината, което ги поставя в изгодна 

позиция да инициират публично-частни партньорства за развитие на дадена територия като по 

този начин се стремят да удовлетворят обществения интерес. 
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Политици и лобисти 

Ключова роля има и наличието на политически протекционизъм, като често той се 

оказва сериозна пречка или респективно движеща сила за изпълнението на мегапроектите, 

независимо дали те са реализирани с държавно/местно участие или са изцяло частни 

инвестиции. Тук е мястото да се обърне внимание и на така наречените лобисти, които в 

България остават по-скоро в сянка, но често играят ключова роля за реализацията на подобни 

проекти. Често в практиката тяхното влияние е осезаемо като чрез прокарването на поправки 

в нормативната уредба, те удовлетворят някакъв интерес, който най-често е в полза на 

големите частни инвеститори. 

Частен сектор 

  В днешните условия на пазарна икономика, това дали една територия ще се 

развива и в каква посока, до голяма степен се определя от частния сектор и неговите нагласи 

и възприятия за икономическите, териториални и политически условия в дадения момент. В 

тази връзка като изключим очевидните участници в процеса на развитие на дадена територия 

(респективно в реализацията на мегапроект), в лицето на собствениците на земята, то основна 

роля от страна на частния сектор имат инвеститорите, които предприемат спекулативна 

реализация на даден проект, водени най-вече от икономически мотиви и бъдещата финансова 

възвращаемост. Тук е важно да се отчете, че спекулативното финансиране в областта на 

строителството се счита за рисков сегмент и при появата на колебания в пазара, често се 

наблюдават финансови затруднения и фалити на голям брой фирми, опериращи в строителния 

сектор. 

Специалисти в областта на устройственото планиране и управление на територията 

Отчитайки факта че по своята същност пространственото развитие на територията е 

доминирано от частния сектор и различните частни интереси, можем да кажем, че 

градоустройствените планове, в действителност са силно зависими от степента, до която 

архитектите и урбанистите могат да повлияят на собствениците на имоти, инвеститорите и 

други значими участници в процеса на развитие на средата. Ранните концепции за 

урбанистичното планиране изхождат от идеята, че проектантът е в господстваща позиция и 

той контролира развитието на градската среда, реализирайки своите планове и политики по 

един безпроблемен административен път. Тази концепция донякъде се прилага и до днес, в 

резултат на което голяма част от градоустройствените планове в България така и не се 

реализират. Причината за това е, че в действителност проектантите са в постоянни преговори 

със собственици, инвеститори, експлоатационни дружества и неправителствени организации, 

а проектите се реализират в условията на пазарна икономика, което е от ключово значение за 

приложимостта на плановете. В реалните условия на пазарната икономика властта, ресурсите 

и влиянието на заинтересованите страни и тяхното умение да преговарят определят не само 

какво ще се осъществи, но и какви политики са приложими. Разглеждайки на 

пространственото развитие от тази гледна точка може да направим заключение, че 

устройствените планове са резултат от динамичната връзка между политики и действия, 

където отговорните за реализацията преговарят, за да максимизират своите собствени 

интереси, в резултат на което плановете се изменят многократно. Необходимо е да се осмисли 
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факта, че в условията на пазарна икономика, ролята на държавата е главно като регулатор и 

поддръжник, а не като доставчик. Градостроителите работят в тясно сътрудничество със 

собственици на имоти, инвеститори, неправителствени организации и обикновени граждани, 

за да подобрят градската среда. Градоустройството по своята същност цели да предизвика и 

трансформира пазарното мислене, така че устройствените планове да не бъдат пазарно 

ориентирани, а за сметка на това пазарът да бъде повлиян от градоустройствените 

предвиждания. 

Общественост/ползватели 

Въпреки, че обществеността рядко има пряко участие в процесите на взимане на 

решения отнасящи се до реализацията на мегапроектите, особено когато става въпрос за 

частна инвестиция, обществените нагласи имат значително влияние не само върху целия им 

жизнен цикъл, но и върху цялостния им успешен завършек. Често в практиката общественото 

недоволство спрямо дадено проектно решение било то за местоположение, технически 

характеристики или негативно влияние, има пагубен ефект върху реализацията на 

мегапроектите. В тази връзка инвестицията трябва максимално да е съобразена с 

обществените интереси и по време на целия жизнен цикъл на проекта трябва да се 

предприемат адекватни действия по управление на заинтересованите страни и включването и 

информирането на общностите, така че да се минимизират възможностите за негативното им 

влияние върху проекта. 

Медии 

Влиянието на медиите върху обществото и упражняването на така наречената 

„четвърта власт“ е тема, която е обект на разсъждения и изследвания от редица автори. Те 

„имат властта да променят съдържателните, времевите и пространствените 

характеристики на всяко послание“  и „привличат към себе си особено внимание от страна 

на политически сили, партии и дори на международната общественост, а „медийният 

елит” се превръща в търсен съюзник“, като това важи с особена сила за процеса на реализация 

на мегапроектите. Чрез отразяването на негативните обществени нагласи те имат 

способността да оказват сериозен натиск върху управляващите и ги принуждават да вземат 

контра мерки, които обикновено водят до забавяне или изцяло замразяване на инвестициите, 

засягайки драматично финансовите интереси на частния сектор.  

Неправителствени организации 

Подобен ефект могат да имат и различните неправителствени организации, които 

защитавайки своите каузи, често възбуждат общественото внимание и оказват негативен 

ефект върху реализацията на мегапроектите. Важно е да се отбележи, че през последните 

десетилетия в България често се наблюдават процеси на умишлено и необосновано обжалване 

на редица мегапроекти, голяма част финансирани с публични средства и средства от 

оперативните програми на Европейския съюз, от многобройни неправителствени 

организации, с цел облагодетелстване за сметка на инвеститорите, проектантите и 

строителите. Тези процеси водят до значително забавяне на ключови инфраструктурни 

проекти за България. В тази връзка е необходимо да се помисли за различни подходи и 
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поправки в нормативната уредба, които да минимизират подобни казуси, без да се ограничават 

правата на останалите неправителствени организации, които служат в интерес на 

обществеността. 

4.1.4. Етапи 

Създаване на научно обоснован инструментариум 

Етапът е свързан с формулирането на теоретична рамка, която да послужи като база за 

последващите анализи на конкретните територии и проекти. Тази теоретична рамка може да 

се допълва и/или видоизменя в зависимост от типа и характеристиките на различните 

мегапроекти (Например за: инфраструктурни проекти, проекти за градско обновяване и др.). 

Научният инструментариум използван за настоящата методика е ориентиран към мегапроекти, 

които се характеризират с процеси на икономическо развитие и градско обновяване и имат 

белезите на площадкови обекти в градската среда. 

Провеждане на изследване 

Етапът се характеризира с провеждане на обективно изследване на зададените 

конкретни територии и/или мегапроекти, на база на вече изведените и научно обосновани 

критерии. В този етап от ключово значение е достъпът до актуална и прецизна информация по 

зададените параметри на изследването за всеки един от разглежданите казуси, така че да се 

позволи коректен анализ и да няма изкривяване на крайните резултати, предизвикано от 

непълна или компрометирана база данни. 

Синтез на резултатите 

Етапът включва синтезирането на всички резултати от проведения анализ и 

формулирането на изводи и обобщена оценка на разглежданите направления на базата на 

оценените параметри на критериите и подкритериите (Табл. 1).  

Формулиране на решение 

Етапът включва формулиране на крайно решение съобразено със заложените цели, 

което се базира на проведения анализ и синтезираните резултати. В зависимост от 

спецификата на разглежданите казуси конкретното решение може да се изразява в избора на 

подходяща инвестиционна инициатива или конкретна локализация, притежаваща 

благоприятни пространствени характеристики за реализацията на даден мегапроект. 

Реализация и мониторинг 

Етапът включва реализация на формулирането решение и мониторинг на жизнения 

цикъл на процеса. На база на осъществявания мониторинг при необходимост методиката може 

да бъде приложена отново, вследствие на промяна в условията или в крайните цели, 

възникнали по време на етапа на реализация.  
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 Оценка на критериите за локализация и успешна 

реализация 

Разработената методика включва провеждането на мултикритериален анализ (наречен 

по-нататък MКA), който има за цел да оцени всеки един от разглежданите проекти, 

респективно разглежданите потенциални територии за локализация, като се вземат предвид 

едновременно всички изброени аспекти. 

Всеки подкритерий се оценява, на базата на следната таблица: 

1 Благоприятно 

2 Задоволително 

3 Неблагоприятно 

0 Неприложимо 

Когато са налични, абсолютни стойности на променливите, характеризиращи даден 

критерий, съответно нормализирани по подходящ начин, такива се използват, за да се 

определи нивото присвоено на всеки критерий. В зависимост от спецификата на 

анализираните критерии, стойностите за оценка могат да се отнасят както за количествените 

и качествени параметри на дадения проект (в случая на критериите за оценка на успеха на 

мегапроектите), така и за условията (в случая на контекста и отправната точка за реализация 

и аспектите на локализация) и въздействието върху средата (в случая на признаците за 

успешно градско обновяване). 

На база на оценените подкритерии и получените резултати за съответните критерии и 

направления, за нуждите на настоящата методика, конкретните характеристики на 

разглежданите казуси ще бъдат считани за: 

 

1 – 1,75 Благоприятни 

1,75 - 2,5 Задоволителни 

2,5 - 3 Неблагоприятни 

 Формулиране на оптимални изисквания за локализация и 

успешна реализация на мегапроектите 

На база на извършената оценка на анализираните направления, критерии и 

подкритерии са формулирани оптимални изисквания, които да послужат като отправна точка 

за прилагането на разработената методика към конкретните казуси.  

 Експериментално приложение на методиката за оценка 

Така изведените оптимални изисквания могат да се приложат към потенциални 

територии за реализация на мегапроекти, а друга част могат да послужат за оценка на вече 

реализирани мегапроекти, на база на които да се извършват прогнози и симулации на 

реализацията на бъдещи сходни инвестиционни инициативи. Приемайки, че всички 

разгледани направления, критерии и подкритерии за оценка са с еднаква тежест, методиката е 
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експериментално приложена последователно първо върху, разгледаните в аналитичната част, 

казуси за изпълнените проекти за Бизнес Парк София, София Тех Парк и Мол Парадайс 

Център, а след това са разгледани и оценени някои от предвижданията за бъдещите 

мегапроекти в столицата. Направените изводи имат за цел да бъдат от полза както на 

потенциалните инвеститори при избора на локализация и концепция за реализацията на 

мегапроекти, така и в процеса на изработване на устройствени планове и нормативни 

документи. 

4.4.1. Приложение на методиката върху реализирани мегапроекти в гр. 

София – /Бизнес Парк София, София Тех Парк, Парадайс Център/ 

От направения мултикритериален анализ и приложената методика става ясно, че 

разглежданите казуси се характеризират със сравнително сходни характеристики и 

респективно близки оценки по различните оценени направления, като и трите разглеждани 

мегапроекта са оценени със задоволителен резултат (Таблица 5).  

Таблица 5. Обща оценка спрямо МКА за разглежданите мегапроекти 

 
Бизнес Парк 

София 

София Тех 

Парк 

Парадайс 

Център 

Оценка на контекста и управленските 

аспекти 
1,83 2,5 2,2 

Оценка на параметрите на 

инвестиционната инициатива 
1,92 2,25 2,04 

Оценка на териториалните изисквания 1,6 1,1 1,8 

Оценка на влиянието върху градската среда 

/признаци за ефективно градско 

обновяване/ 

1,77 2,06 1,77 

ОБЩА ОЦЕНКА 1,78 1,98 1,95 

С най-добър резултат от 1.78 точки е оценен мегапроекта за Бизнес Парк София, който 

въпреки малките разлики, се характеризира с най-добри стойности по всички оценени 

направления, като основната причина за това  е успешното съчетаване на отличните 

териториални характеристики с добре подбрана концепция и пазарна ниша, чрез които 

инвеститорите успяват да постигнат едновременно един добре реализиран и печеливш проект 

и положителна намеса върху градската среда.  

Със сравнително сходен резултат от 1.95 точки е оценен проектът за Парадайс Център, 

който получава малко по-ниски стойности по направленията, свързани с политико-

икономическите и управленските аспекти, параметрите на инвестиционна инициатива и 

териториалните изисквания. 

По-голям интерес обаче представлява резултатът на София Тех Парк, който въпреки 

своята почти перфектна оценка от 1.1 точки спрямо териториалните изисквания, получава 

крайна комплексна оценка от 1.98 точки и се оказва с най-нисък резултат сред разглежданите 

казуси. При един по-задълбочен преглед на получените оценки по различните направления 

може да бъде направен извода, че този негативен резултат се дължи най-вече на влошените 

условия, свързани с политико-икономическите и управленските аспекти, които от своя страна 
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водят след себе си по-нисък резултат спрямо групите критерии отнасящи се за параметрите на 

инвестиционната инициатива и влиянието върху градската среда. В тази връзка, анализът на 

този казус дава възможност ясно да се проследят зависимостите между различните 

направления и да се демонстрира по категоричен начин ползата от тяхното разглеждане като 

система от групи критерии и критерии, които да очертаят ясна рамка за оценка на 

ефективността на мегапроектите. 

4.4.2. Приложение на методиката върху мегапроекти предвидени за 

реализация в гр. София 

В последните две десетилетия в българските медии непрестанно излизат многобройни 

публикации, свързани с чуждестранни и местни инвеститори и техните намерения за 

реализирането на нови мегапроекти в сферата на недвижими имоти. Традиционно техните 

обещания са свързани с мащабни инвестиции и завършена реализация в най-кратки срокове. 

Много от тези инвестиции, включващи както мащабни жилищни комплекси, така и 

многофункционални обслужващи центрове, небостъргачи и бизнес и логистични паркове, са 

съпроводени с реални реализирани продажби и договори за отдаване под наем на недвижима 

собственост още на най-ранна фаза, често предхождащи дори получаването на разрешение за 

строеж на конкретния обект. 

Практиката обаче показва, че поради различни причини грандиозните инвестиционни 

намерения често остават нереализирани, коренно променени спрямо първоначалните идеи. 

Така няколко години по-късно за голяма част от тях напомнят само работните площадки и 

оградените терени. Така например по данни на Агенцията по инвестиции за периода 2004 - 

2007 г. около 55 инвеститора в недвижими имоти са получили сертификати, като има и такива, 

които не се възползват от облекченията и агенцията не поддържа статистика за тях. 

Последвалата икономическа криза през 2008 г. води до замразяване на инвестиции за близо 

4.7 млрд. лв.11 Тези факти още веднъж доказват уязвимостта на тези мащабни инвестиции и 

същественото влияние на редица външни фактори.  

В рамките на настоящото изследване е направен опит да се посочат някои от най-големите 

подобни мегапроекти в последните години в гр. София, които по една или друга причина са 

замразени или са в процес на реализация. Интерес представлява резултатът от оценката на три 

мегапроекта със сходна локация, които се различават съществено по тип, характеристики и 

размер на инвестицията – Европа Парк Център (ЕПЦ), София Скуеър (СС) и Нове Хоумс (НХ) 

(Error! Reference source not found.). Единият от тях (ЕПЦ) е прекратен на фаза разрешение за 

строеж, другият (СС) променя цялостната си концепция още в началната фаза, поради 

общественото недоволство и законовите изисквания, а третият (НХ) е в начална фаза на 

строителство. (Фигура 7) 

Интерес представлява и, ситуираният на възлова локация в квартал Младост, на 

мястото на бившия търговски комплекс „Аско Деница“, проект "Гранд Каньон" на турския 

инвеститор Гаранти Коза, реализацията на който започна през 2017 г. (Фигура 7) 

                                                 

 
11 (Границка, (Не)сбъднати имоти за милиарди, 2011) 
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Фигура 7. Местоположение на разглежданите незавършени мегапроекти. 

Източник: Авторска 

От направения мултикритериален анализ и приложената методика става ясно, че 

четирите разглеждани мегапроекта се характеризират със сравнително сходни характеристики 

и респективно близки оценки по различните оценени направления. При оптимистичния 

сценарий за развитие всички разглеждани казуси получават благоприятна оценка съгласно 

методиката, като с най-добър резултат от 1.65 точки са жилищният комплекс Нове Хоумс и 

проектът София Скуеър, докато Гранд Каньон получава 1.69 точки, а Европа Парк Център – 

1.72 точки (Таблица 6). При песимистичния сценарий всички казуси получават задоволителна 
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оценка като Нове Хоумс получава резултат – 1.83 точки, следван от Европа Парк Център с 

1.95 точки, София Скуеър с 2.01 точки и Гранд Каньон – 2.03 точки. 

Таблица 6. Обща оценка спрямо МКА за разглежданите нереализирани 

мегапроекти – оптимистичен и песимистичен сценарий 

 
Гранд Каньон 

Европа Парк 

Център 
София Скуеър Нове Хоумс 

Оптим. Песим. Оптим. Песим. Оптим. Песим. Оптим. Песим. 

Оценка на политико-

икономическите и 

управленските 

аспекти 

2,17 2,50 2,17 2,17 2,00 2,33 1,83 2,17 

Оценка на 

териториалните 

изисквания 

1,20 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 1,10 1,10 

Оценка на влиянието 

върху градската 

среда /признаци за 

ефективно градско 

обновяване/ 

1,71 2,40 1,71 2,40 1,65 2,40 2,02 2,23 

ОБЩА ОЦЕНКА 1,69 2,03 1,72 1,95 1,65 2,01 1,65 1,83 

Резултатите от прилагането (тестването) на  методиката за оценка на локализацията и 

успешната реализация на мегапроектите показват, че с най-ниска комплексна оценка са 

проектите Гранд Каньон и Европа Парк Център, като именно те се характеризират с най-много 

проблеми съпътстващи тяхната реализация. Гранд Каньон е със съществено забавяне и в 

момента видимо не се извършва строителство, а Европа Парк Център е прекратен и на негово 

място е започнала реализацията на друг проект. Тази закономерност е продиктувана най-вече 

от негативната оценка на политико-икономическите и управленските аспекти, които се 

оказват решаващи за реализацията на инвестиционните инициативи. В тази връзка когато се 

оценяват реализирани и планирани проекти по отношение на тяхното влияние в градската 

среда и ефективното им използване като инструмент за нейното обновяване, като отправна 

точка на първо място трябва да се използват спецификите на моментния контекст, 

политическата обстановка, модела на управление, обществените нагласи и да се предприемат 

адекватни мерки по управлението на взаимодействието и връзките между тези заинтересовани 

страни и възникващите процеси помежду им. 

 Препоръки за оптимизация на оценката на критериите за 

локализация и успешна реализация 

От така направения сравнителен анализ на разгледаните казуси и от проведеното 

експериментално приложение на създадената методика за оценка, може да се направи 

обоснован извод относно наличието на множество разнообразни фактори и критерии, които 
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биха могли да окажат драматично влияние върху жизнения цикъл на всеки един мегапроект и 

неговото отражение върху градската среда и процесите в нея. 

В тази връзка за ефективното прилагане на разработената методика не е достатъчно 

единствено провеждането на задълбочен анализ и оценка на конкретни локализации и 

инвестиционни инициативи, а е необходимо да се помисли относно мерките, които биха могли 

да бъдат приложени с оглед на подобряването на аспектите, които по една или друга причина 

са оценени като неблагоприятни при провеждането на анализа и синтезирането на получените 

резултати (Таблица 7). 

Таблица 7. Мерки за оптимизация на оценката на критериите за 

локализация и успешна реализация. Източник: Авторска 

Направления Групи критерии Мерки за оптимизация на оценката 

Оценка на 

политико-

икономически и 

управленски 

аспекти 

Политико-

икономически 

условия 

Управление на и диалог между на заинтересованите страни 

Удовлетворяване на обществен интерес и стремеж към 

получаване на политически протекционизъм 

Детайлно проучване на икономическите условия и изготвяне 

на дългосрочни сценарии за развитие на икономическия пазар, 

включващи оптимистични, реалистични и песимистични 

хипотези 

Модел на 

формиране и 

управление 

Изготвяне на детайлен бизнес план във фазата на иницииране 

Въвеждане на индикатори за следене на изпълнението на 

бизнес плана 

Избор на модел на управление ориентиран към 

съществуващия бизнес климат и поставените цели 

 

Направления Групи критерии Мерки за оптимизация на оценката 

Оценка на 

параметрите на 

инвестиционната 

инициатива 

Подход "железен 

триъгълник" 

Задълбочено проучване на предварителните условия и 

изготвяне на план за управление на рисковете във фазата на 

иницииране на проекта и осъществяване на постоянен 

мониторинг  (включително актуализация и предприемане на 

мерки за ограничаване на последствията от проява на даден 

риск) 

Детайлно дефиниране на Обхват, Време и Ресурси във фазата 

на иницииране на проекта, включително предвиждане на 

резерви, съобразени с идентифицираните рискове 

Холистичен 

подход 

Съобразяване с приоритетите на публичния сектор 

Дефиниране на цели и индикатори за тяхното изпълнение 

Мониторинг на изпълнението на целите и предприемане на 

коригиращи мерки при необходимост 
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Направления Групи критерии Мерки за оптимизация на оценката 

Оценка на 

териториалните 

изисквания 

Природо-

географски 

Детайлен анализ на природо-географските особености и 

оценяване на рисковете свързани с тях 

Пространствени Постъпления за окрупняване на имоти (при установена 

необходимост) във възможно най-ранен етап на 

инвестиционното намерение 
Вещно-правни 

Устройствени 
Постъпление за изменение на устройствените планове при 

установена целесъобразност и законосъобразност 

Комуникационно

-транспортни 

Инвестиране в подобряването на достъпността и 

комуникационната инфраструктура 

 

Направления Групи критерии Мерки за оптимизация на оценката 

Оценка на 

влиянието върху 

градската среда 

 /признаци за 

ефективно градско 

обновяване/ 

Физически 

признаци 

Приоритизиране на терени с изчерпани функции и с 

необходимост от обновяване пред свободни терени 

Предвиждане на инвестиции в съпътстващи функции и 

подобряване на социалната, транспортната инфраструктура и 

публичните пространства 

Прилагане на обемно-устройствени решения, които се вписват 

подходящо в съществуващия ландшафт 

Приоритизиране на локализации с установена необходимост 

от подобряване на имиджа и фокусиране върху добавените 

ефекти от реализацията на проекта 

Полагане на усилия за опазване на културното наследство 

Активно включване на общностите при взимането на решения 

Икономически 

признаци 

Приоритизиране наемането на местни работници и 

използването на местни доставчици за стимулирането на 

икономиката на локално и регионално ниво 

Екологични 

признаци 

Предприемане на мерки за опазване на местните биологични 

видове 

Приоритизиране използването на възобновяеми източници на 

енергия 

Предприемане на мерки за опазване на чистота на въздуха и 

питейната вода по време на строителството и експлоатацията 

Извършване на акустично проучване и предприемане на мерки 

за минимизиране на шумовото замърсяване 

 

Предприемане на мерки за адаптация към климатичните 

промени и устойчиви/зелени градоустройствени и сградни 

решения 
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 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЛОКАЛИЗАЦИЯТА И 

УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕГАПРОЕКТИТЕ 

В СИСТЕМАТА ОТ ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
В този раздел е обърнато внимание на възможността от една страна да се направят 

препоръки за интегриране на методиката за оценка на мегапроектите в пространственото 

планиране при тяхната локализация и от друга страна - със средствата на устройственото 

планиране да бъдат предоставени възможности определени територии да поемат развитието 

на потенциални мегапроекти. Последователно е разгледано влиянието на дефинираните 

критерии за оценка на локализацията и успешната реализация на мегапроектите върху 

различните модели за тяхното формиране, разгледани в т. 2.1.4. от научния труд, като 

впоследствие те са съотнесени към процесите на градско развитие в Столицата и по-специално 

действащата нормативна рамка и системата от планови механизми. 

 Критерии за оценка на мегапроектите в контекста на 

моделите за тяхното формиране 
С оглед на различните специфики, на разгледаните в т. 2.1.4., модели за формиране на 

мегапроектите, може да се приеме хипотезата, че дефинираните разнообразни критерии за 

оценка на локализацията и успешната реализация на мащабните инвестиционни инициативи 

имат различна приоритетност за всеки един модел (Таблица 8). 

Таблица 8. Степен на влияние на критериите за оценка върху различните 

модели за формиране на мегапроектите. Източник: Авторска 

Направления 

Приоритетност 

Модел №1 Модел №2 Модел №3 

Оценка на политико-икономическите и 

управленските аспекти 
Висока Висока Висока 

Оценка на параметрите на инвестиционната 

инициатива 
Ниска Висока Висока 

Оценка на териториалните изисквания Висока Ниска Висока 

Оценка на влиянието върху градската среда 

 /признаци за ефективно градско обновяване/ 
Висока Висока Висока 

 Възможности за интеграция на методиката за оценка и 

моделите за формиране на мегапроектите в системата от 

планови инструменти на Столична община 

Стратегическата рамка за развитие на гр. София е очертана от няколко основни нива за 

планиране, дефинирани от Закона за регионалното развитие (ЗРР), Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО).  
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От гледна точка на методиката за оценка на локализацията и успешната реализация на 

мегапроектите и нейното ефективно приложение в устройствените процеси, интерес 

представляват плановите и стратегическите документи, фокусиращи се върху територията на 

ниво община/град и ниво район, при отчитането на прякото отношение и връзката на тези 

планови инструменти към по-ниските нива на планиране с техните административни и 

морфологични особености (структура и прилежащи територии) (Таблица 9). 

Таблица 9. Планова и стратегическа рамка за развитие на гр. София, спрямо  

действащото законодателство. Източник: Авторска 

ЗРР ЗУТ Специфично 

законодателство 

Секторни стратегии и планове за 

действие 

ПИРО 

ОУП 

ЗУЗСО 
План за устойчива градска мобилност 

2019-2035 

ЗООС12 
План за действие за устойчива енергия 

и климат 2021-2030 

ЗБР13 
Визия за София – Дългосрочната 

стратегия за развитие на София и 

крайградските територии до 2050 г. 

Обемно-устройствени 

проучвания ЗКН14 

ПУП 

 Обобщени резултати и изводи относно приложението на 

методиката за оценка в системата от планови инструменти 

на Столична община 

Характерът на разработената методика и нейните разнообразни компоненти 

предполагат широкото и приложение върху различните инструменти на градското развитие и 

устройственото планиране. В зависимост от тяхната специфика методиката може да бъде 

прилагана както директно, така и индиректно за осъществяване на детайлни анализи, 

създаване на стратегии и изпълнение на вече зададени приоритети в разнообразни сфери, 

формиращи рамката на съответните планови документи (Таблица 10). 

Таблица 10. Сфери на приложение на разработената методика. Източник: 

Авторска  

Документ Сфера Приложение 

Визия за 

София 

Изработване и 

допълване 
Усъвършенстване и допълване на заложените цели и мерки 

Изпълнение Изпълнение на заложените цели и мерки за развитие 

ОУП Локализация 
Анализ и обосновка на конкретни локализации за мегапроекти 

на база на териториални характеристики 

                                                 

 
12 Закон за опазване на околната среда 
13 Закон за биологичното разнообразие 
14 Закон за културното наследство 
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Документ Сфера Приложение 

Зониране 
Усъвършенстване на база на установени потребности и 

потенциал за развитие на мегапроекти 

Комуникационна 

инфраструктура 

Актуализиране на предвижданията и създаване на предпоставки 

за развитие на конкретни локализации с потенциал за развитие 

на мегапроекти 

Устройствени 

показатели 

Оптимизиране на устройствените показатели в конкретни зони, 

подходящи за локализация на мегапроекти при отчитане на 

техните специфики и видове 

Екология 
Оценка на влиянието и обосновка за въвеждане на допълнителни 

екологични изисквания 

Правила и норми 

за приложение 

Въвеждане на индикатори за оценка и мониторинг на 

въздействието 

ПУП 

Предпроектни 

проучвания 

Анализ на разнообразни аспекти, свързани със 

целесъобразността и законосъобразността на конкретни 

инвестиционни инициативи (ситуиране, зониране, 

комуникационна осигуреност, устройствени показатели и др.) 

Задание 
Въвеждане на конкретни изисквания, свързани с устройствените 

предвиждания и обемно-устройственото решение 

Правила и норми 

за приложение 

Изисквания към субектите, които ще реализират инвестиционни 

намерения 

ПИРО 

Определяне на 

зони за 

въздействие 

Задълбочен анализ на териториите от гледна точка на техните 

характеристики и потенциал за развитие 

Избор на 

приоритетни 

инвестиционни 

инициативи 

Оценка и сравнение на очакваните резултати от реализацията на 

конкретен мегапроект и съответствието му с целите и 

приоритетите на конкретната община 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Структура на научния труд 

Дисертационният труд е разделен на 7 основни глави, които следват логическа 

последователност. Първата от тях е въвеждаща, като тя поставя основите на разработката и 

извежда специфичните въпроси за изследваната тематика, които са обхванати и анализирани 

в следващите части. Втората глава е фокусирана върху теоретичните аспекти на 

разглежданата тематика, като детайлно е анализирана същността на мегапроектите и 

градското обновяване, като за целта е направен детайлен литературен преглед и анализ на 

разнообразни източници на информация. Третата глава има аналитичен характер, като в нея, 

посредством метода на сравнителния анализ, са изследвани основни характеристики, процеси 
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и взаимодействия, отнасящи се до ключовите фактори имащи отношение към мегапроектите 

и връзката им с урбанистичните политики, собствеността и градското обновяване. 

Четвъртата глава е концептуална, като тя обхваща създаването на методика за оценяването 

на целесъобразността на локализацията на мегапроектите, както и факторите за тяхната 

успешна реализация, взимайки предвид, различните компоненти при формирането и 

развитието им, изследвани подробно в аналитичната част. Разработената методика е тествана 

експериментално върху реализирани мегапроекти в гр. София, както и върху проекти, които 

са в начална фаза на своя жизнен цикъл и все още не са завършени. 

Петата глава е с приложен характер като в нея е последователно са разгледани критериите 

за оценка и тяхната връзка с видовете модели за формиране на мегапроекти, след което е 

потърсена възможността за интегрирането на разработената методика в процесите на 

изработване и прилагане на плановите и стратегически документи, определящи рамката за 

бъдещото развитие на град София. 

Шестата глава е заключителна, като в нея подробно са систематизирани постигнатите 

резултати в дисертационния труд и авторските приноси, които са категоризирани в три 

основни групи: научни; научно-приложни и приложни. Седмата част от дисертационния труд 

обхваща подробна библиографска справка на използваните разнообразни литературни 

източници използвани за изследването.  

 Изводи относно приложението на дисертационния труд 

Изводите, свързани с приложението на създадената методика за оценка на мегапроектите 

могат да бъдат систематизирани в няколко направления, свързани най-вече с основните 

участници в процесите на градско обновяване и реализацията на мащабни проекти.  

Важно е да се отбележи, че с оглед на ефективното използване на създадената методика е 

необходимо тя да бъде използвана единствено при наличието на надеждна, актуална и пълна 

информационна база данни, касаеща както самата инвестиционна инициатива, така и нейния 

контекст, заинтересовани страни и релевантни правни аспекти. 

6.2.1. Приложение от гледна точка на публичния сектор  
Мегапроектите представляват мощен инструмент за намеса в градската среда, като тяхната 

реализация води до значителни промени както на локално, така и на регионално и национално 

(в някои случаи и наднационално) ниво, като разбирането на тяхната същност, особености и 

влияние е от ключово значение за държавните институции, с оглед ефективното им използване 

в услуга на стратегическите приоритети на публичния сектор. В тази насока може да се твърди, 

че настоящата разработка дава една солидна основа за повишаване на административния 

капацитет в областта на мегапроектите и градското обновяване, което от своя страна да 

позволи осъзнатото и целесъобразното насочване на големите инвестиции в по-голяма услуга 

на обществото и с оглед на постиганите на принципите на устойчиво развитие и интегрирано 

градско обновяване.  

6.2.2. Приложение от гледна точка на частния сектор 

По своята същност пространственото развитие на територията е доминирано  от частния 

сектор и различните частни интереси. В реалните условия на пазарната икономика властта, 
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ресурсите и влиянието на заинтересованите страни и тяхното умение да преговарят определят 

не само какво ще се осъществи, но и какви политики са приложими.  

В тази връзка ключова роля в процеса на развитие на градската среда имат инвеститорите, 

тъй като това дали една територия ще се развива и в каква посока ще стане това до голяма 

степен се определя от частния сектор и неговите нагласи и възприятия за икономическите, 

териториални и политически условия в дадения момент. Тази закономерност е още по-

отчетлива при реализацията на мегапроектите, тъй като в тези случаи размерът на 

инвестицията носи след себе си по-големи интереси и по-голямо влияние върху участниците 

в процеса. Отчитайки факта, че в повечето случаи когато става въпрос за мащабна инвестиция 

в строителството, тя е спекулативна реализация на проект с цел максимална печалба, няма как 

да не отбележим, че от първостепенно значение за инвеститорите е те да защитят своите 

вложения, респективно да направят детайлно проучване и преценка относно всички аспекти 

на проекта. Мощен инструмент в тази насока би могла да се окаже изготвената, в настоящата 

разработка, методика за оценка, която се стреми да обхване максимален брой критерии и 

различни гледни точки, така че да даде една пълна картина както за самия проект като 

инвестиционна инициатива, така и за неговия контекст, локализация и влияние върху 

градската среда. 

6.2.3. Приложение от гледна точка на специалистите 

Приносите на настоящия дисертационен труд имат широко приложение между голям кръг 

от интердисциплинарни специалисти. На първо място това са всички експерти, занимаващи 

се със стратегическо и устройствено планиране и градско обновяване, тъй като 

настоящата разработка дава едновременно една добра теоретична основа, касаеща 

мегапроектите и тяхното влияние върху градската среда, така и един мощен инструмент за 

създаването и прилагането на различни стратегии за развитие чрез използването на 

създадената методика за оценка. Други експерти, които могат успешно да се ползват от 

постигнатите резултати в дисертационния труд са специалистите занимаващи се с бизнес 

развитие и управление на проекти. Направеният подробен анализа на същността на 

мегапроектите и показаните различни гледни точки в жизнения им цикъл позволява на този 

тип специалисти много по-осъзнато да взимат решения що се отнася до управлението на 

рисковете, финансовата възвръщаемост, стратегиите за комуникация със заинтересованите 

страни и цялостната реализация на проекта в различните етапи от неговото развитие. 

Резултатите от създадената методика биха били от съществена полза и за кредиторите, 

независимо дали става въпрос за банки, инвестиционни фондове, бюджет или други. 

Прилагането на оценката по зададените критерии дава пълна картина на тези специалисти, 

така че да им позволи да си съставят цялостно виждане относно обезпечеността на 

инвестициите и по този да си осигурят по-успешно защитаване на собствените им интереси. 

Важно е да се отбележи, че многопластовия характер на разработената методика за оценка 

предполага нейното приложение да се извършва от интердисциплинарен екип от 

специалисти, които да умеят да боравят и коректно да обработват и интерпретират наличната 

база данни, така че получените резултати и прогнози да са максимално достоверни и да се 

минимизира вероятността от изкривяване на крайните резултати, които имайки предвид 

размера на инвестиционните инициативи, в някои случаи могат да се окажат пагубни за всички 

участници в процеса на реализация. 
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6.2.4. Препоръки за последващи разработки 

Настоящият дисертационен труд предоставя възможности за последващо развитие и 

разработване на поставените въпроси в няколко основни направления.  

От теоретична гледна точка една бъдеща разработка би могла да се фокусира по-детайлно 

върху различните видове мегапроекти, като се изследва тяхната същност поотделно и се 

изведат техните особености и се подчертаят приликите и разликите помежду им. За целта е 

необходимо да бъде разширен обхвата на проучването, като се анализират по-голям брой 

казуси за всеки отделен тип, което ще доведе до детайлизиране на създадената до момента 

теоретична рамка, третираща мегапроектите като цяло. Този по-детайлен анализ би позволил 

да се създадат индивидуални критерии за оценка, базирани на особеностите на всеки отделен 

тип, което от своя страна би довело до по-точни резултати при прилагането на методиката за 

оценка. 

От приложна гледна точка създадената методика за оценка би могла да бъде 

допълнително усъвършенствана чрез задаването на конкретни тежести за всеки отделен 

критерий, тъй като при така направения до момента анализ на разгледаните казуси, лесно може 

да се проследи факта, че някои от разглежданите в методиката индикатори оказват по-голямо 

влияние върху жизнения цикъл и цялостната реализация на проектите, респективно и върху 

тяхното влияние върху градската среда. За да се минимизира максимално субективния елемент 

в поставянето на конкретните коефициенти за тежест на индикаторите е необходимо да се 

проведе едно мащабно изследване на различни казуси, както на вече реализирани 

мегапроекти, така и на такива, които по една или друга причина са били прекратени на 

определен етап от своето развитие, за да може ясно да се откроят тенденциите и да се оцени 

кои от критериите за оценка оказват по-голямо влияние при повечето мегапроекти. Тъй като, 

за провеждането на такова проучване, съществува значително ограничение по отношение на 

необходимостта от набавяне на изключително подробна база данни за всеки един разглеждан 

мегапроект, е необходимо то да се извърши със съдействието, както на контролните органи, 

така и на специалисти и инвеститори, които са имали пряко участие в реализацията на 

конкретните проекти. 

 Авторски приноси 
Приносите на дисертационния труд са разделени в три основни групи – научни, научно-

приложни и приложни, като те са равномерно разпределени в структуроопределящите части 

на дисертационния труд и имат характеристиките на постижения, които лесно могат да бъдат 

съотнесени към съвременните тенденции и приоритети в съвременната урбанистична 

практика, свързани с устойчивото и интегрирано градско развитие (Фигура 8).  

6.3.1. Научни приноси 

 Извършен e обзор на теорията и практиката, свързани с мегапроектите като 

обект и предмет на изследването и взаимовръзките между собствеността, 

мегапроектите и градското обновяване  

Теоретичните приноси  могат да бъдат идентифицирани в няколко основни опорни 

точки, разгледани и разработени в дисертационния труд, като в теоретичната част са изведени 
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ключови понятия за разработването му, които впоследствие са използвани като отправна точка 

за научно обоснован анализ на характеристиките на мегапроектите, тяхната връзка със 

собствеността и градското обновяване и основните пунктове в практиката, където те си 

взаимодействат.  

 Изясняване на теоретичната същност на мегапроектите в българския контекст 

и представянето на систематизирано изследване на развитието и особеностите 

на този тип проекти в град София в периодите преди и след 1989 г. 

Основен научен принос на дисертационния труд е изясняването на теоретичната същност 

на мегапроектите в българския контекст и представянето на систематизирано изследване на 

развитието и особеностите на този тип проекти в град София в периодите преди и след 1989 г. 

Подробно са разгледани принципните характеристиките на мегапроекта, анализиран е неговия 

жизнен цикъл и механизмите за управление. Разгледани са различни критерии, по които може 

да се оцени доколко един мегапроект е успешен, като за целта е направен критичен преглед на 

използваните в практиката методи за оценка. Значително внимание в теоретичната част е 

отделено на извеждането на териториални изисквания за реализацията и локализацията на 

мегапроектите, което впоследствие е използвано като основна опорна точка за аналитичната 

част от разработката. 

По отношение на градското обновяване подробно е изяснена същността на процеса, 

неговите етапи, характеристики и задвижващи фактори, както и признаците в градската среда 

за ефективно градско обновяване, като с това е очертана използваната впоследствие 

теоретична рамка на дисертационния труд.  

 Изясняване характеристиките на видовете модели за формиране на 

мегапроекти и връзката им с критериите за тяхната локализация и факторите 

за успешната им реализация 

В дисертационния труд подробно са разгледани различните модели на формиране на 

недвижимата собственост и техните специфики отнасящи се до мегапроектите.  В този 

контекст са разгледани дефинираните разнообразни критерии за оценка на локализацията и 

успешната реализация на мащабните инвестиционни инициативи като за всеки един модел е 

анализирана и оценена различната степен на влияние на видовете критерии. 

6.3.2. Научно-приложни приноси 

 Представени резултатите от сравнителен анализ на избрани мегапроекти в 

строителните граници на гр. София. Синтезирани и оценени са 

характеристики, процеси и взаимодействия, отнасящи се до основни групи 

критерии, като са формулирани изводи за ключовите фактори имащи 

отношение към мегапроектите и връзката им с урбанистичните политики, 

планирането, развитието на пазара на имоти и градското обновяване. 

Дисертационният труд поставя фокус върху практическото изследване на връзката между 

успешната реализация на мегапроектите, териториалните изисквания към тях и влиянието им 

върху градската структура, респективно върху процесите на градско обновяване, като на база 
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на това изследване впоследствие е разработен модел за оценка на конкретни локализации и 

инвестиционни инициативи/ 

Създаденият модел впоследствие е приложен експериментално върху реализирани 

мегапроекти в гр. София, както и върху проекти, които са в начална фаза на своя жизнен цикъл 

и все още не са завършени. Потърсена са и връзката и приложението, на новосъздадения от 

автора инструмент, върху плановите и стратегически документи, определящи рамката за 

бъдещото развитие на град София. 

 Създаване на методика за оценяването на влиянието и целесъобразността на 

локализацията на мегапроектите, както и факторите за тяхната успешна 

реализация 

Основен принос на настоящата разработка е създаването на методика за оценяването на 

целесъобразността на локализацията на мегапроектите, както и факторите за тяхната успешна 

реализация, взимайки предвид, различните компоненти при формирането и развитието им. 

Методиката е формулирана на база на оценените характеристики, процеси и взаимодействия, 

резултат от направения сравнителен мултикритериален анализ, като впоследствие са изведени 

оптимални изисквания за териториална локализация и успешна реализация в следните водещи 

групи параметри: политико-икономически и управленски аспекти, инвестиционна 

инициатива, териториални и изисквания, влияние върху градската среда. 

6.3.3. Приложни приноси 

 Формулирани са практически насоки за усъвършенстване на системата от 

планови инструменти, определящи урбанистичното развитие на гр. София 

(ОУП, ПИРО, Визия за София) по отношение на възможностите и 

изискванията за локализиране, успешна реализация и оценка на въздействията 

на мегапроектите, чрез прилагането на създадената методика. 

Направено е подробно изследване на връзката и приложението на създадената методика 

върху плановите и стратегически документи, определящи рамката за бъдещото развитие на 

град София, като са посочени конкретни области и етапи в разработването и прилагането им, 

които биха могли да се възползват директно или индиректно от приносите на настоящия 

дисертационен труд. 
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Фигура 8. Място на приносите по отношение на структурата на труда. 
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