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ОБЕМ НА ТРУДА 

Дисертационният труд е с обем 248 страници, от които 210 са основен текст, 
структуриран в пет части: въведение, три основни глави и заключение. 
Съдържа 54 авторски таблици и фигури, и пет приложения. Библиографията 
обхваща 161 източника, от които 80 на български, и е допълнена с 20 
интернет адреса. Структурата съответства на поставените цели и 
използваната методика в изследването. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Във въведението на труда са изяснени тематиката на изследването, нейната 
актуалност, целите, задачите и използваната методология. 

Актуалност и значение на темата 

Съвременните изисквания за ефективно използване на енергийните 
ресурси, намаляване на вредните въздействия върху околната среда и 
подобряване на условията в средата за обитаване са сред основните 
аргументи в полза на възраждането на ж.п. транспорта. Бързото, ефикасно и 
евтино придвижване е централен принцип на действията за установяване на 
динамична икономика и сплотено общество в ЕС. То е подкрепено от 
технологичното усъвършенстване на системата и Общата транспортна 
политика на ЕС. 

Основна характеристика на трансформациите на ж.п. ареалите в градовете е 
преплитането на два процеса – развитие на ж.п.транспорта (организационно 
и технологично) и на територията (урбанистично и икономическо). Тя 
произтича от основната характеристика на ж.п. ареалите, които са контактни 
пространства между ж.п. транспорта и градската среда. 

Разпространението на проектите за трансформации на ж.п. ареалите и 
изграждането на високоскоростната ж.п. мрежа в Европа потвърждава 
актуалността и значимостта на темата, а интересът на различни научни 
дисциплини – нейната интердисциплинарност. 

Необходимостта от трансформиране на ж.п. ареалите в големите градове на 
България произтича от натрупването на множество проблеми в тях  - 
резултат от упадъка на ж.п. транспорта и на прилежащите им 
производствени територии. С настоящите проекти за реконструкция и 
модернизиране на ж.п. инфраструктурата, вкл. гарите, не се предвижда 
развитие на прилежащите територии или на връзките с тях, поради което 
настоящата разработка прави опит да предложи възможни решения на този 
проблем. 

Цел, задачи и структура на разработката 

Основна цел на разработката е създаване на модел за изследване на ж.п. 
ареалите посредством приложение на мултидисциплинарна рамка от 
принципи в планирането на трансформации на ж.п. ареалите в големите 
градове на България, която отчита сложността на тези процеси и големия 
брой участници в тях с различни приоритети, многообразни интереси и 
експертиза. 
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За постигането на главната цел на дисертационния труд, са формулирани 
следните основни задачи: 

 Формулиране на общи фактори, оказващи въздействие върху 
процесите на развитие на ж.п. транспорта и на трансформиране на 
ж.п. ареалите чрез изследване на теорията и анализ на практиката в 
Европа през последните  десетилетия; 

 Анализ на специфичните обстоятелства, при които протичат 
процесите на развитие на ж.п. транспорта в България, и на 
факторите, определящи ролята и значението на опазването, 
развитието и ефективното използване на терените на ж.п. ареалите 
в процесите на градско обновяване и развитие в големите градове; 

 Създаване и тестване на модел за изследване на ж.п. ареалите в 
България, който отчита общите и специфичните фактори и 
особеностите на контекста. 

Очакваните резултати са в две направления – теоретично и приложно. 
Теоретичното проучване на съвременните процеси на развитие на ж.п. 
транспорта и на трансформиране на ж.п. ареалите допринася за попълване 
на недостатъчно проучената досега тема за връзката между тези процеси и 
за отношението на пространственото планиране към тях. Приложното се 
отнася към възможностите за внедряване на модела при обновяване на ж.п. 
ареали и в други големи градове в страната.  

Структурата на дисертационния труд отразява последователността при 
изпълнение на поставените по-горе задачи.  

Методология на изследването 

При разработване на дисертацията са приложени следните принципи: 

 тематична концентрация – фокусиране върху онези части от 
градската територия, които са под непосредствено въздействие от 
ж.п. транспорта и върху специфичните аспекти от пространственото 
паниране, които имат отношение  към ж.п. мрежата и връзките ѝ с 
градската среда; 

 мултидисциплинарност и трансдисциплинарност – многостранно 
изследване на различните страни и характеристики на 
проблематиката при отчитане на многообразието от дисциплини 
свързани пряко или косвено с нея;  

 практическа приложимост –  съобразяване с реалния контекст, 
гарантиращо възможност за използване на резултатите; 
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 интеграция на участници – прилагане на съвременните постановки 
на пространственото планиране, при които се идентифицират 
всички заинтересовани и засегнати субекти и се търсят начини за 
привличането им в процеса на планиране от най-ранните му фази. 

Използваните методи за проучване и анализ на информация обхващат: 

 документален анализ – на стратегически и планови документи, 
научни и исторически публикации, тематични изследвания и 
анализи, графични материали, включително исторически карти, 
планове и проекти; 

 сравнителен анализ на примери; 
 статистически методи за обработка на информация; 
 синтез на изводи и принципи за изграждане на теоретичен модел; 
 теоретично моделиране на пространството на ж.п. ареалите. 

Обхват и ограничения 

За целите на настоящото изследване, урбанистичните трансформации се 
дефинират като:  

Промяна на отделен елемент или  териториално обособена група 
елементи от градската структура, която оказва пряко или косвено 
въздействие върху пространствено-функционалната структура на града 
и развитието му като цяло. 

При проучването на ж.п. ареалите в големите градове в България ще бъдат 
разглеждани териториите около централните пътнически гари, както и 
свързаните с тях товарни гари, разположени в близост до централните части 
на градовете. В съответствие с това ж.п. ареалите се дефинират като:  

Територии около централните ж.п. гари, заемани от ж.п. 
инфраструктура и съоръжения или свободни и неизползвани терени, 
които са собственост на ж.п. компаниите.  

В проучването е разгледана и контактната зона на ж.п. ареалите с 
урбанизираната територия, която представлява функционално обособени 
територии, свързани пряко или косвено с ж.п. транспорта. В повечето случаи 
това са индустриално-складови или транспортно-комуникационни терени, 
както и открити публични пространства разположени непосредствено до 
имотите на ж.п. компанията.    

В настоящия труд категорията „големи градове” се използва за градовете с 
население над 100 000 души и обхваща големите и много големите градове, 
съгласно определението в допълнителните разпоредби на Наредба № 7 от 
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22 декември 2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони. 

Ограниченията при разработването на темата са свързани с достъпа до 
планове и карти на съществуващата мрежа и елементите ѝ, до актуална 
информация относно натоварването на отделните ж.п. линии и гари в 
България. 

Първа глава.  
ОБЩА ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА.  
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ В ОБНОВЯВАНЕ НА Ж.П. 
АРЕАЛИ 

В тази глава систематично са проучени теоретичните основи на 
урбанистичните трансформации и същността на ж.п. ареалите. Разгледани са 
функциите им като транспортен възел и като обществено пространство, 
както и съвременния контекст. Анализирани са примери от практиката и са 
изведени факторите на контекста, насочващи процеса на трансформиране. 

1.1. Основи на изследването 

Теоретичната рамка на изследването се основава на интерпретация на 
триъгълника на планирането на Бертолини, допълнен с проекта, разбиран в 
най-широкия смисъл на понятието, и структуриран в две нива – 
контекстуално и оперативно (фигура 1). 

 

фигура 1. Теоретична рамка на 
изследването

Контекстът представлява средата, която въздейства върху другите три 
елемента, характеризирана от социално-икономическото развитие на 
обществото. Обектът на планиране се характеризира с пространствената и 
функционалната му структура. Процесът зависи от участниците, 
засегнатите интереси, вътрешната структура и начина на взимане на 
решения.  

ПРОЦЕС 

ОБЕКТ КОНТЕКСТ 

ПРОЕКТ 
оперативно ниво 

контекстуално ниво 
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Трите основни елемента в триъгълника на планирането не са константни, а 
динамично развиваши се във времето. Скоростта и интензивността на 
промените в тях са различни. 

Проектът е продукт на процеса и на спецификата на контекста и обекта в 
точно определен момент. В резултат от проекта се променят обекта и 
неговите характеристики.  

1.2. Характеристика и контекст на урбанистичните трансформации 

Урбанистичните трансформации са неизменна част от развитието на 
градовете и протичат както в положителна (обновяване, развитие, разцвет), 
така и в отрицателна посока (упадък, деградация). Установено е паралелно 
протичане на процесите на  упадък в определени части от градската среда и 
разцвет в други, което може да ускори или забави упадъка на ж.п. ареалите. 
В настоящата разработка тези два противоположни и същевременно 
паралелно протичащи процеса са обобщени под названието „урбанистични 
трансформации”,  

В резултат от икономическите и социалните процеси, след средата на 20-ти 
век ж.п. ареалите са в процес на упадък, довел до влошаване качеството на 
икономическата, физическата и социалната среда. Основните фактори, 
които задвижват процесите на трансформация в тях, са възраждането на 
ж.п. транспорта, процесите на градско обновяване, полицентричният 
модел на развитие на градовете и необходимостта от ефективно 
използване на терените в централните градски части. 

Целите на урбанистичните трансформации са реализиране на потенциала 
за развитие на обекта им, привличане на инвестиции и работодатели, 
изграждане на атрактивна и жива градска среда за подобряване качеството 
на живот, и създаване на нов съвременен символ за града. 

Съвременните трансформации на ж.п. ареалите прилагат принципите на 
успешните проекти за градско обновяване – оживяване на средата чрез 
многофункционалност. Джон Монтгомъри представя качеството на 
градската среда, развитието на културата и на търговията, като необходими 
условия за постигане на „жива” и активна градска среда 24/7.  (Montgomery, 
2008) 

Трансформациите са признак за развитие и естествен процес в динамичните 
урбанизирани градски структури. Те зависят от условията на контекста, 
който се характеризира със следното: 
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 икономически процеси - глобализация, европейска интеграция,  де-
индустриализация и развитие на икономиката на знанието; 

 политически процеси - децентрализация, фрагментация и 
създаване на нови форми на управление; 

 социални процеси – динамика и мобилност на обществото. 

Част от контекста на урбанистичните трансформации са съвременните 
процеси в градовете и градските региони: пространствено-икономическа 
концентрация и деконцентрация, които на макро ниво са свързани с 
конкуренцията между отделните градове и между регионите.  

1.3. Характеристика на ж.п. ареалите 

Ж.п. ареалите взаимодействат с останалите елементи от града, което налага 
дефиниране на тяхната зона на влияние – територията с пешеходен достъп 
до 10 мин. от всеки от главните входове на ж.п. гарата (което съответства на 
радиус от 800 м). Тя влияе върху териториалния обхват на трансформациите, 
който се определя конкретно за всеки обект в зависимост от границите на 
имотите, на различните функционални зони и на отделните 
административни единици в населените места.  

Ж.п. ареалите представляват локации, в които се пресичат различни 
транспортно-комуникационни мрежи, или както ги нарича Кастелс – 
„обменни точки”. Потенциалът за развитието им е свързан с привличане на 
икономически функции. В тях се осъществява синергия между функциите на 
различните комуникационни мрежи и в резултат на това се привличат 
ресурси и се създават възможности за натрупване на власт и 
благосъстояние. (Castells, 2010) 

Ж.п. ареалите са важен фокус в града и местоположението им въздейства 
върху пространствената, функционалната и социалната структура на града. 
Чрез предгаровите площади те са свързани със системата от обществени 
пространства в градското ядро, транспортната достъпност привлича бизнеса. 
Поради факта, че гарата е мястото, в което “градът се отваря към 
провинцията”, в ж.п. ареала се формира специфична социална среда. 

Пространствената структура на ж.п. ареала, обхваща сравнително 
хомогенната и с градски облик предгарова зона и хетерогенната 
(естетически и функционално) задгарова зона. При съвременните 
урбанистични трансформации връзката между тях се доразвива във  връзка 
между градските територии, разположени от двете страни на ж.п. линиите 
и превръща ж.п. ареалите от делители  на градската тъкан в посредници, 
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осъществяващи трансфера между териториите, разположени от двете им 
страни. 

Историческото развитие на ж.п. ареалите отразява промените в 
обществото. През индустриалната епоха, един от символите на която е ж.п. 
транспортът, ж.п. ареалът е привлекателна локализация за индустриалните 
производства и обслужващите ги дейности. За пост-индустриалното 
общество, ж.п ареалите са привлекателни за фирмите от сектора на 
услугите. За индустрията на знанието, която въпреки съвременните 
средства за комуникация, изисква пряк личен контакт, добрата транспортна 
достъпност, която ж.п. ареалите осигуряват, ги превръща в подходяща и 
привлекателна локализация. 

В теорията ж.п. ареалите са разглеждани като система място-възел 
(многофункционална зона и транспортен възел). Тя стои в основата на 
множество разработки, сред които практическо приложение при 
определянето на приоритетите в програмите за обновяване на гарите има  
аналитичният модел на проф. Бертолини, предоставящ възможност за 
сравнение межди тях и подпомагащ определянето на приоритетите в 
програмите за обновяване. (Bertolini, 1999) 

В резултат от анализа на ж.п. ареалите са идентифицирани две групи 
проблеми  - вътрешни и външни. 
Вътрешните са свързани със структурата им: 

 Пространствено, функционално и структурно разделение между 
предгаровата и задгаровата част на ж.п. ареала (представителна и 
стопанска част);  

 Лошо физическо състояние на задгаровата зона, наличие на 
изоставени и неизползвани терени; 

 Ниско качество на обществените пространства в предгаровата зона; 
 Нерационално използване на инфраструктурата. 
 Икономически упадък; 
 Социални проблеми – безработица, нарастване на престъпността и 

маргинализация. 

Външните са свързани с връзките между ж.п. ареалите и градската 
структура: 

 Липса на връзки между двете части на града, разположени от двете 
страни на ж.п. линиите; 

 Фокусиране на функциите, свързани с транспортния възел в 
предгаровата зона; 
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 Приоритет на транспортните средства пред пешеходните потоци в 
организацията на достъпа до гарата и предгаровия площад;  

Процесите за трансформиране на ж.п. ареалите следва да адресират тези 
проблеми. 

Ж.п. ареалите имат две основни функции – на транспортен възел и на 
обществено пространство, но са също места за социални контакти и 
икономически активности, което показва необходимостта от 
мултидисциплинарен подход в процеса на трансформиране. 

1.4. Ж.п. транспорт 

Значението на ж.п. транспорта за урбанистичните трансформации  на ж.п. 
ареалите е следствие от въздействието му върху тях в исторически план. 
Проучването на исторически публикации показва многостранните 
измерения на въздействията на ж.п. транспорта върху градското развитие –
върху икономическата, социалната и пространствената структура на 
градовете, както и свързаните с него културни и политически въздействия 

В развитието си до края на 20-ти век, ж.п. транспортът е изминал цял 
жизнен цикъл, а възраждането му е свързано с технологичното 
усъвършенстване, диверсификацията на предлаганите услуги и 
институционалната динамика, която се включва преструктуриране на ж.п. 
компаниите, отделяне на оперирането от инфраструктурата, приватизация и 
либерализация. Тяхното отражение върху трансформациите на ж.п. 
ареалите се състои в променения подход на ж.п. компаниите в Европа към 
имотните им активи и в увеличения пътникопоток.  

1.5. Сравнителен анализ на избрани примери от практиката 

В тази част е предложена схема за анализ и сравнение на урбанистичните 
трансформации на ж.п. ареалите, която характеризира елементите от 
теоретичната рамка както следва: 
Контекст 

 място на града в йерархията на градовете в Европа;  
 социално-икономически характеристики на града - развитие на 

градската икономика, брой и гъстота на населението, брутен 
вътрешен продукт, степен на мобилност; 

 характеристики на ж.п. транспорта като икономически сектор, на 
програмите и стратегиите за обновяването му; 

 пространствена структура на града и на ж.п. мрежата в него; 
 
 



АВТОРЕФЕРАТ 

12 

 

Обект 
 териториален обхват на обекта, граници на намеса, контактна зона, 

природни и антропогенни дадености; 
 място и роля на ж.п. гарата в транспортната система на града и 

региона; 
 натоварване на ж.п. гарата – състояние и прогнози за размера на 

пътникопотока; 
 възел на градския транспорт – значение и натоварване; 
 интермодалност – ефективност и удобство на трансфера; 
 вътрешна структура на ж.п. ареала; 
 местоположение в градската структура; 
 функционално съдържание и състояние на физическата среда; 

Процес 
 участници и заинтересовани страни; 
 взаимоотношения между участниците; 
 динамика на процеса - на състава и взаимодействията между 

участниците. 
Проект 

 цел – градско обновяване, ревитализиране и интегриране на 
териториите, оползотворяване на икономическия им потенциал; 

 териториален обхват; 
 мащаб – мега проект, мащабен проект, пилотен проект; 
 емблематичност; 
 очаквани въздействия от реализирането на проекта; 
 връзка с обновяването на ж.п. инфраструктурата; 
 степен на зависимост на реализацията от състоянието на пазара на 

недвижими имоти; 
 функционално съдържание и баланс между отделните функции. 

Схемата за анализ е приложена върху пет примера с различен контекст: гара 
Кингс Крос в Лондон, централната гара в Цюрих, централната гара в 
Ротердам, новата гара в Лиеж, и гарата в Бърно. В резултат са обобщени 
насоките на съвременните трансформации на ж.п. ареалите: 

 контекстът е определящ за структурата на процеса; 
 обектът може да бъде териториално ограничен в ж.п. ареала или да 

включва части от контактната зона; 
 процесът зависи от целта, интеграцията между транспортно и 

пространствено планиране и мотивацията на участниците; 
 проектът се характеризира с многофункционалност и гъвкавост на 

програмата и реализацията. 
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1.6. Заключение  

Урбанистичните трансформации на ж.п. ареалите представляват процеси за 
реализиране на потенциала на обекта чрез прилагане на съвременни и 
иновативни принципи, практики и инструменти за градско обновяване и 
развитие.  В резултат от анализа, в тази част са систематизирани основните 
фактори на контекста, формиращи процесите на трансформация. 

Социално-икономическа среда 

Структура на националната, регионалната и градската икономика  

Социална структура, благосъстояние и степен на мобилност на населението 

Икономическо и социално сближаване/кохезия в регионите на ЕС 

Законодателна и нормативна рамка 

Законодателство в областта на пространственото планиране  

Законодателство в областта на ж.п. транспорта 

Институционална рамка 

Национална система за планиране – регионално, пространствено, транспортно 

Централизация и децентрализация на изпълнителната власт 

Централизация/децентрализация на публичните инвестиции в инфраструктура 

Участие на частния сектор и институционализация на ПЧП 

Оперативна структура на ж.п.транспорта  

Политически контекст 

Политическа визия за приоритетите и насоките на развитие на ж.п. транспорта и 

градското обновяване 

Предвиждания на свързаните секторни политики – екология, околна среда, 

качество на живот,  климатични промени и енергийна ефективност др. 

Развитие на транспортната система 

Стратегия за развитие на националната транспортна система  

Състояние на ж.п. транспорта и отражението му върху ж.п. гарите 

Тенденции и иновации в развитието на ж.п. транспортната система 

Проекти за развитие на ж.п. инфраструктурата 

Обществен натиск, медийни кампании, заинтересовани страни и НПО  

таблица 1. Фактори определящи насоките на урбанистичните трансформации 
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Извършените анализи налагат извода, че за успешното осъществяване на 
урбанистични трансформации  е необходимо проектът да бъде съобразен с 
характеристиките на контекста и при приложение на добри практики, 
техните модели следва да се адаптират към съответния контекст. 

Втора глава.  
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА Ж.П АРЕАЛИТЕ В 
ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ 

В тази глава в исторически план са проучени теорията и практиката, 
свързани с ж.п. ареалите в България. Достъпната информация за развитието 
им до днес е систематизирана хронологично и тематично. Изведени са 
специфичните фактори на контекста и е систематизиран наличния опит при 
трансформиране на ж.п. ареали. 

2.1. Основни постановки 

Синхронизирането на националните приоритети с тези на международно 
ниво определя значимостта на международните транспортни направления 
за приоритетните направления в пространствената структура на 
националната транспортна мрежа. Коридорът Ориент-Източно 
Средиземноморие от основната мрежа TEN-T определя като приоритетни 
направленията Видин-Кулата и София-Бургас. 

Сравнително близкият времеви хоризонт за реконструкция на ж.п.мрежата 
по направлението София-Пловдив-Стара Загора-Бургас и подкрепата 
(политическа и финансова) от ЕС за осъществяването му е един от 
аргументите за избора на градовете – обект на изследване в тази част. 

2.2. Историческо развитие на ж.п. транспорта в България. 

В зависимост от промените в националните приоритети по отношение на 
ж.п. транспорта, в настоящата разработка са определени пет етапа в 
развитието на националната ж.п. мрежа. 

1866 - 1910 - начало на ж.п. съобщенията и определяне на основните 
посоки на пространственото развитие на ж.п. мрежата. Този период се 
отличава с динамичен геополитически контекст, с външна намеса и натиск 
при определяне направленията на ж.п. мрежата. Утвърдена е държавната 
собственост върху железниците, поставени са законодателните основи на 
ж.п. транспорта и е изградена визия за пространственото развитие на ж.п. 
мрежата.  
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1910 - 1944 – пространствена експанзия. Периодът се отличава със силна 
динамика на контекста – поредица от войни и години на икономически 
подем. За ж.п. транспорта това са периоди на застой и на усилено 
строителство на нови линии. До 1944 г. са завършени почти всички главни 
линии в националната мрежа. 

1944 - 1960 – интензивна експлоатация на съществуващата мрежа. В 
страната е въведена нова социално-икономическа и политическа система. 
Пространствената експанзия на ж.п. мрежата е заменена с интензивна 
експлоатация и строителство на индустриални клонове. В резултат се 
стимулира икономическото развитие на градовете - възли на ж.п. мрежата. 

1960 - 1989 – „Генерална реконструкция на ж.п. транспорта”. Поетапно е  
обновена съществуващата ж.п. мрежа. Строителството на нови линии е  
преустановено. Основен приоритет са товарните превози.  

1989 - досега – рязък спад в натоварването. Икономическите промени и 
спадът на индустриалното производство силно намаляват натоварването на 
мрежата. Пътническите превози са изправени пред силната конкуренция на 
автобусния транспорт. За пръв път пространственото развитие на ж.п. 
мрежата се характеризира с намаляване гъстотата на мрежата. Преговорите 
за членство на България в Европейския съюз и приемането ѝ през 2007 г. 
дават начален тласък на бавния и дълъг процес по преструктуриране и 
обновяване на ж.п. транспорта. В резултат от значителния спад в 
натоварването и програмите за подобряване на финансовото състояние на 
ж.п. компаниите чрез продажба на активи, през периода 2000-2007 г. площта 
на ж.п ареалите е намалена значително, особено в големите градове, където 
инвеститорският интерес към терените на ж.п. компаниите е засилен.  

2.3. Съвременно състояние и перспективи за развитие на ж.п. транспорта в 
България 

Пространствената структура на ж.п. мрежата е формирана от 
пресичането на основните линии и фокусирането им в няколко възлови 
точки. Главен опорен център в нея е столицата, а балансиращи центрове на 
изток са Варна и Бургас. При съпоставяне на  пространствената структура на 
ж.п. мрежата с йерархичната структура на градовете, се откроява фактът, че 
единствената линия, непосредствено свързваща четири от големите 
градове в страната е София-Пловдив-Стара Загора-Бургас.  

Състоянието на инфраструктурата, което ограничава скоростите за 
движение, налага необходимостта от ремонт и реконструкция за 
повишаване качеството и бързината на превозите. 
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фигура 2. Връзки с ж.п. мрежата и население на големите градове в България   

Основни задачи пред обновяването на ж.п. гарите, като част от 
инфраструктурата, са оптимизиране на операциите и развитие на 
интермодалните връзки (с въздушен, воден транспорт, МГОТ и др.) 

Стратегическата рамка на транспортното планиране на национално ниво 
е синхронизирана с европейските стратегически и нормативни документи и 
дефинира основните направления и приоритети за развитие на ж.п. мрежата 
– интегриране в европейската ж.п. мрежа, усъвършенстване на техническите 
параметри, либерализация и подобряване на качеството на превозите. 

Проектите на НКЖИ за реконструкция на линията София-Пловдив-Стара 
Загора-Бургас и за обновяване на някои от гарите имат потенциал да 
задвижат процесите на обновяване на ж.п. ареалите в тези градове. 
Очакванията за увеличаване броя на пътуващите по линията след 
реконструкцията ѝ, както и на преминаващите през гарите, ще привлекат 
вниманието не само върху гарите, но също и върху прилежащите им ж.п. 
ареали.   

2.4. Историческо развитие на ж.п. ареалите в големите градове на 
България 

Развитието на ж.п. ареалите в големите български градове е изследвано като 
резултат от еволюцията на ж.п. мрежата и на градовете. Представени са 
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общите тенденции в теорията и практиката на градоустройството и 
специфичното развитие на ж.п. ареалите в София, Пловдив, Стара Загора и 
Бургас. 

От проучената литература става ясно, че теоретичните разработки от 
областта на транспорта са фокусирани върху техническите параметри на 
инфраструктурата, а от сферата на градоустройството – върху устройството 
на предгаровия площад. Липсата на актуални теоретични изследвания  
обосновава необходимостта от настоящата разработка.  

Историческото развитие на ж.п. ареалите като резултат от паралелното и 
взаимно обвързано развитие на ж.п. мрежата и градската структура е 
систематизирано в таблица 2. В началния период на изграждане на ж.п. 
мрежата (до 1909), тя повлиява развитието на градската структура с 
добавянето на нов елемент – гарата, възприемана като порта към града и 
фокус за пространственото му развитие. През следващите етапи, поради 
пространственото нарастване на градовете и на ж.п. инфраструктурата, 
развитието на ж.п. ареалите е подчинено на транспортните приоритети, но 
съобразено с наличните свободни терени. След 1960 г. развитието на ж.п. 
ареалите е подчинено на градоустройствените планове.  

Първоначалното изграждане на ж.п. мрежата (1866-1910 г.) е сравнително 
независимо от градското планиране – линиите преминават тангенциално 
или са отдалечени от населените места, а ж.п. ареалите са извън 
очертанията на градовете. Гарата, възприемана като порта към града, се 
превръща в нов фокус за пространственото му развитие. 

През следващия период (1910-1944 г.) развитието на ж.п. ареалите 
продължава с пространственото им нарастване поради увеличеното 
натоварване. Ж.п. възлите в големите градове се усложняват, гарите се 
преустройват и усъвършенстват технологично. С пространственото 
нарастване на градовете, гарите се превръщат в част от урбанизираната 
територия. 

В резултат от приоритетите на градоустройствената практика (1944-1960 г.) 
за строго функционално зониране, се  утвърждава ролята на ж.п. линиите и 
гаровите ареали като граница между традиционната градска структура и 
производствено-складовите територии. 

Между 1960 и 1989 г. цялостното обновяване на ж.п. мрежата, обхваща и 
приемните здания на гарите. Новоизградените гарови комплекси са 
съобразени с теоретичните принципи за устройство на предгаровия площад 
като комуникационен възел на градския транспорт и като комплексен 
транспортен център, обединяващ ж.п. и авто-гара.  
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дати 

контекст 

ж.п.  

транспорт 

градоустройство градове ж.п. ареал 

1866 – 1909 

Утвърждаване на 
Българската 
държава 

Първи линии и 
основни 
направления 

Законодателни и 
структурни 
основи; 

Регулационни 
планове 

Благоустройство; 

Регулация на 
улици и квартали; 

Разрастване; 

Гара; 

Пътническа и 
товарна; 

Порта към града. 

1910 – 1944 

Бурно 
икономическо 
развитие, 
прекъсвано от 
войни 

Пространствена 
експанзия; 

Изграждане на 
основната мрежа и 
клонове към нея; 

Първи 
градоустройствен
и планове; 

Включващи 
транспортната 
мрежа 

Пространствена 
експанзия; 

Благоустройство   

Обществен 
транспорт 

Разрастване на 
ж.п. ареала 

Благоустройство 
на предгаровия 
площад 

1944 – 1960 

Централизирано 
държавно 
управление и  

Интензивна 
експлоатация 

Нови ОГП; 

Въвеждане на 
транспортно-
комуникационни  
планове 

Пространствено 
разрастване и 
функционално 
зониране; 

Развитие на 
автомобилния 
транспорт 

Експлоатация; 

Развитие на 
задгаровата зона в 
индустриална;  

 

1960 – 1989 

Модернизация  

и индустриали- 

зация 

 

Генерална 
реконструкция;  

Край  на 
пространствената 
експанзия 

Нова вълна ОГП и 
преработки; 

ПУП на значими 
зони 

Пространствено 
разрастване и 
благоустройство 
на значими 
пространства 

Реконструкция на 
гарата  

Комплексен 
транспортен възел 

1989  

Преход към 
пазарна 
икономика и 
децентрализация в 
управлението; 

Рязък спад в 
натоварването; 

Зависимост на 
сектора от 
субсидии; 

Частични 
изменения на 
ОГП; 

Застой; 

 

Нарастване на 
градовете навътре; 

Увеличаване на 
параметрите на 
застрояване  

Упадък на 
физическата 
среда; 

Упадък на 
задгаровата 
индустриална зона 

2001 

Европейска 
интеграция 

 

Устойчив спад в 
натоварването; 
реструктуриране; 

Интегриране в 
общата ж.п. 
Мрежа на ЕС 

Нови ОУП; 

След 2007 – ОУПО 

След 2012 - ИПГВР 

Бурно 
строителство и 
увеличаване на 
натоварването на 
територията без 
инфраструктурна 
осигуреност 

Редуциране на 
терените на ж.п. 
Компаниите; 

Фрагментиране на 
територията на 
ж.п. ареала 

таблица 2. Развитие на ж.п. ареалите като резултат от промените в контекста и 
еволюцията на ж.п. транспорта и градовете 
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Пряката връзка между ж.п. транспорта и промишлеността определя 
развитието на ж.п. ареалите след 1989 г. Упадъкът на ж.п. транспорта и 
неблагоприятните икономически условия на общия национален контекст 
усилват процесите на упадък и деградация в ж.п. ареалите – на физическата, 
социалната и икономическата среда. Липсата на достатъчно средства за 
поддържане на сградите и инфраструктурата, продължителното 
преструктуриране и отлива на пътници в полза  на бързо развиващия се 
автобусен транспорт, допринасят за влошаването на качеството на 
физическата среда в ж.п. гарите. 

В развитието им, от изграждането на първите гари досега, ж.п. ареалите в 
България са доказали значението си като:  

 главен структуроопределящ елемент в града; 
 елемент от историческата му идентичност; 
 една от основните му връзки с другите населени места. 

Те имат безспорен потенциал да бъдат значимо „място“ в града  и да се 
развият като привлекателни вторични градски центрове. Контрастът между 
този потенциал и настоящото им състояние показва неотложната нужда от 
прилагане на мерки за подобряване на физическата среда и необходимостта 
от планиране на развитието им в синхрон с проектите за модернизиране на 
ж.п. инфраструктурата. 

София 
Ж.п. мрежата в София не преминава през компактно застроени зони с висока 
гъстота на населението. В резултат от приоритета на товарните превози над 
пътническите в исторически план, днес тя е „скелет“, около който са развити 
индустриалните зони на столицата, и преминава периферно на жилищните 
територии.  

Настоящият упадък на индустриалните зони представлява нова възможност 
за ж.п. транспорта да повлияе развитието им – модернизацията на 
инфраструктурата и трансформирането на ж.п. ареалите да задвижи 
процесите на обновяване и конверсия в тези зони. За тази цел освен мерки 
за обновяване на физическата среда и за модернизиране на 
инфраструктурата, е необходима стратегия за развитие на пространствените 
и функционалните връзки между гарите, ареалите им и контактните зони.  

Видимият резултат от динамичната история на ж.п. ареала на Централна 
гара София се изразява в многопластово историческо натрупване - във 
функционалното съдържание, пространствената среда и естетическия образ. 
До Генералната реконструкция на ж.п. транспорта, ареалът се развива с 
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постепенно добавяне на нови елементи и функции. Цялостното 
преустройство от средата на 70-те години на 20-ти век, поставя начало на нов 
процес на натрупвания, задържан до 1989 г. и бързо набрал инерция след 
това. В резултат днес потенциалът на предгаровото пространство да поеме 
различни допълващи и обслужващи транспорта функции е изчерпан поради  
нерационалното използване на пространството и липсата на цялостно 
планиране и управление на територията. 

Проучването на историческото развитие показва постоянното развитие на 
единични проекти с малък мащаб, които обхващат малки части от ж.п. 
ареала и разглеждани поотделно не го променят съществено, но общият 
ефект от множество такива малки проекти е цялостно изменение на 
територията. В резултат тя е фрагментирана, а общата структура на 
територията и връзките със съществуващата градска среда са нарушени.  

В границите на компактния град единствената връзка на ж.п. мрежата с 
пространствената система от йерархични центрове за обществено 
обслужване е при Централна ж.п. гара София. Поради това, развитието на 
градски ж.п. транспорт, използващ съществуващата инфраструктура, не е 
рационално. Потенциал за подобно развитие има в крайградската зона на 
север от града, в която обходът на ж.п. възела обслужва селищата от 
старопланинската яка на столицата и подобряването на ж.п. връзките им с 
града би подобрило достъпността им и би стимулирало развитието им като 
сателитни селища. 

Пловдив 
Ж.п. гарата в Пловдив е единствената отдадена на концесия досега, а ж.п. 
ареалът е единственият изцяло включен в зоните за намеса на ИПГВР. 
Първото предопределя различен състав на участниците и различна структура 
на взаимоотношение между тях в процеса на трансформиране (водеща роля 
има концесионерът). Второто определя реалните перспективи за обновяване 
на територията в нейната цялост и във връзките ѝ със съществуващата 
градска структура. 

Развитието на ж.п. ареала на Централна гара Пловдив не се характеризира с 
голяма динамика. Историческото напластяване на функции и естетически 
стилове е умерено, а потенциалът на територията да приеме нови функции 
не е напълно оползотворен. Запазената при Генералната реконструкция на 
ж.п. транспорта приемна сграда на гарата създава идентичността на 
територията и осъществява естетическа връзка с предгаровата зона и 
централната част на града. 
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Възможностите за взаимодействие между ж.п. мрежата и структурата на 
урбанизираните територии в Пловдив са свързани със съществуващия ж.п. 
пръстен, преминаващ през интензивно застроени жилищни територии, който 
обвързва компактния град с развиващите се като сателитни селища центрове 
на съседните общини. Плановете за развитие на ж.п. възел Пловдив 
предвиждат оползотворяване на тези възможности. Тяхното реализиране би 
увеличило пътникопотока през централната гара и подкрепило развитието 
на ж.п. ареала като място, по модел подобен на прилаганите в 
чуждестранните примери, разгледани в първа глава. 

Стара Загора 
Стара Загора е пример за пряко приложение на теоретичните принципи в 
градоустройствената практика за строго функционално зониране на 
територията и за структуриране на ж.п. ареала.  Неговата връзка с градската 
структура отразява схемите на полицентричния град от 70-те години. Тя се 
осъществява през гарова градина, пространствено развита до парк, с което е 
постигнато пространствено и функционално изолиране на ж.п. ареала от 
градската среда, а пешеходната достъпност е силно намалена.  

Историческите напластявания в гаровия район са малобройни. При 
Генералната реконструкция на ж.п. транспорта е изпълнена цялостна 
подмяна на съществуващите сгради и инфраструктура, което в комбинация с 
липсата на засилен интерес към изолираната територия, задържа развитието 
на процеси, нарушаващи целостта и единството на територията. Последните 
характеристики представляват потенциал за трансформиране на ареала, 
което при правилно планиране и управление може да преодолее 
изолацията и да утвърди ролята на гарата като фокус в градската структура. 

Бургас 
Ареалът в Бургас не е променен съществено от изграждането на „новата 
гара“ до днес. Развитието му е свързано с увеличаване на капацитета, 
технологично и техническо обновяване на инфраструктурата, и основно – с 
развитието на пристанището. Историческите натрупвания в територията му 
са значителни – нови функции са добавяни през целия период след 
изграждането му, но въпреки естетическите и стилови различия, те са 
обединени в две функционални групи – обслужващи ж.п. транспорта и 
допълващи транспортния възел. 

Поради непосредствената пешеходна връзка с градския център, ж.п. ареалът 
не привлича много функции, а запазва характера на транспортен възел и 
транзитно пространство. Основен фактор в настоящото му развитие са 
процесът на обновяване на пристанищната зона с изграждане на обществено 
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достъпен многофункционален център в зоната на пасажерските корабни 
места и  обновяването на елементите е транспортния възел.  

Възможностите за развитие са свързани с реализирането на проекта за ж.п. 
възел Бургас и изграждане на градска железница към летището, която има 
потенциал да допълни системата на МГОТ и да повлияе върху структурата на 
града с добавяне на нови вторични центрове при спирките на тази линия. 

Пространствена структура на ж.п. ареалите 
В анализа на четирите ж.п. ареала в София, Пловдив, Стара Загора и Бургас 
се очертават редица сходни характеристики, които позволяват да се 
направят следващите заключения за вътрешната им структура: 

 Ж.п. ареалите в големите български градове имат линейна вътрешна 
структура, съставена от три зони - предгарова, гара и задгарова, 
разположени успоредно на главната линия, преминаваща през тях; 

 Връзката между трите зони се осъществява с напречната пешеходна 
връзка, проведена в подлез при транзитните гари и на нивото на 
терена при челната гара Бургас; 

 Предгаровата зона има представителни и транспортно-
комуникационни функции, свързани с обслужване на пътническите 
потоци; 

 В нейния обхват е развит транспортният възел, обединяващ МГОТ, 
автомобилно, пешеходно и велосипедно движение, както и връзки с 
други видове транспорт (воден, въздушен) с различна степен на 
интеграция между тях, която е най-висока при ж.п. ареала в Бургас и 
най-ниска в Стара Загора; 

 Допълващите и обслужващи ж.п. транспорта функции в 
предгаровата зона обхващат гарова (стационна) градина, 
администрация на ж.п. компанията, жилища за железничарите, 
транспортна болница и др. 

 Задгаровата зона има индустриално-складови и обслужващи 
транспорта функции, допълнени с пристанище в Бургас и жилищни 
територии в Пловдив; 

 Вътрешната структура е естествено свързана с контактната зона – 
представителният предгаров площад е достъпен по главните 
пешеходни направления в града, а задгаровата зона е функционално 
продължена в индустриално-складовите зони. 

Това еднообразие на функционалните решения е компенсирано от обемно-
пространственото изграждане и представлява възможност за приложение на 
общ пространствен модел за добавяне на нови функции.  
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2.5. Съвременно състояние на ж.п. ареалите в големите градове на 
България 

Характеристиките на състоянието на ж.п. ареалите са пространствената им 
структура, имотната им структура, собствеността и управлението, качествата 
на физическата, икономическата и социалната среда.  

Състоянието на имотната структура, собствеността и управлението на ж.п. 
ареалите се характеризира с фрагментация на територията, редуциране на 
терените, собственост на НКЖИ, липса на управление върху развитието на 
територията и конфликти между различните функции в нея.  

Процесите на фрагментация на ж.п. ареалите са резултат от промените в 
собствеността, при които железопътната компания е загубила възможност да 
влияе върху развитието на предгаровия площад и задгаровите зони. 
Управлението на тези функционално свързани зони е разделено между 
отделните собственици, което е предпоставка за конфликти между 
отделните функции и неефективно използване на територията.  

Качествата на физическата среда в ж.п. ареалите обхващат 
конструктивните, функционалните и естетическите характеристики на 
сградите и пространствата. Общата оценка за състоянието им в ж.п. ареалите 
е неблагоприятна поради амортизацията на сградите и инфраструктурата. 
Текущите реконструкции на приемните сгради в София и Бургас са 
необходими и се очаква да повишат комфорта на пътниците и 
привлекателността на ж.п. транспорта.  Качеството на физическата среда 
обаче е комплексен резултат от качеството на всички сгради и елементи. 
Това също налага необходимостта от партньорство между НКЖИ и общината 
(като собственик на предгаровия площад) в обновяването и в управлението 
на територията. 

Икономическата среда в ж.п. ареалите може да бъде оценена по 
концентрацията на фирми и привлекателността на територията за бизнеса. В 
четирите проучени ж.п. ареала има представители на малкия бизнес, 
осъществяващ търговска дейност и услуги, обслужващи пътникопотоците. 
Липсата на разнообразни икономически дейности и на по-големи 
икономически субекти определя териториите като монофункционални, 
въпреки пространствените резерви и наличния сграден фонд. 

Социалната среда в ж.п. ареалите е известна с проблемите си, които са 
сходни в четирите разгледани града и не могат да бъдат решени с намеса 
само във физическата среда. Като част от трансформирането на територията, 
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е необходимо прилагане на интердисциплинарен подход за подобряване на 
социалната среда  

2.6. Практика за трансформиране на ж.п. ареали в България 

Проучването на историческото развитие на ж.п.ареалите в големите градове 
по южната магистрална линия показва, че трансформациите са резултат от 
смяна в собствеността им. След промяна на собствеността в общинска, 
терените се трансформират в елементи от системите за спорт и рекреация в 
града. След приватизация на терените, те се устройват като търговски площи, 
офиси или жилища, в съответствие с търсенето на пазара на недвижими 
имоти.  

В таблица 3 са обобщени и анализирани примерите за трансформиране на 
територии на железниците. 
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таблица 3. Практика за трансформиране на ж.п. терени в България досега  
(* -  концесия) 
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От проведения анализ могат да се направят следните по-важни изводи: 

 Проектите за трансформиране на ж.п. ареали, реализирани от 
публичния сектор са силно ограничени от възможностите за 
осигуряване на финансови ресурси, но имат висока добавена 
стойност под формата на социални ползи; 

 Проектите, водени от частния сектор са силно зависими от условията 
на контекста, не генерират толкова социални ползи, колкото 
публичните инвестиции, но се реализират по-бързо и допринасят за 
увеличаването на икономическата активност и привлекателност на 
територията. 

Тези различия показват възможностите за взаимно допълване между двата 
сектора за подобряване качествата на крайния резултат.  

2.7. Специфични фактори за развитието на ж.п. ареалите в България 

Специфичните фактори за развитие на ж.п. ареалите в България са 
характеристиките на националния и локалния контекст и на обекта, които 
въздействат върху процеса и проекта в теоретичната рамка: 

 Силна зависимост  от външно финансиране – ЕС и частен сектор; 
 Специализиране на ж.п. транспорта за пътувания на далечни 

разстояния – в резултат ж.п. гарите и ареалите им са място за 
пътуващи, не са част от градската среда и живота на града; 

 Структура на ж.п. мрежата и съответствие със структурата на 
урбанизираната територия; 

 Гъстота на населението съотнесена към структурата на 
урбанизираната територия; 

 Степен на мобилност на населението, натоварване на транспортната 
мрежа, и видове пътувания; 

 Връзка между производствените зони и ж.п. ареалите; 
 Преструктуриране на ж.п. транспорта и реконструкция на мрежата – 

проектен подход достатъчно ясна и обоснована визия; 
 Недостатъчен капацитет и бедна теоретична основа за планиране на 

транспортните мрежи на различните нива във връзка с 
пространствената структура на територията – използват се чужди 
специалисти; 

 Традиционно негативно отношение към ж.п. инфраструктурата в 
градска среда – на гражданите, специалистите по транспортно 
планиране и устройство на територията, администрацията и властта 
– затруднения за пешеходно и автомобилно движение, риск от 
инциденти, източник на шум и вибрации. 
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 Преоразмерени ж.п. ареали – обосновават тенденциите за 
„свиването” им, в комбинация с намалена експлоатация; 

 Преструктуриране на транспортната и логистичната верига – ж.п. 
връзки с летищата, изграждане на интермодални терминали.  

Предпоставките за трансформиране на ж.п. ареалите в България са: 
 Контекстуални – благоприятни характеристики на общия контекст 

като политическа и финансова подкрепа за обновяване на ж.п. 
инфраструктурата и на гарите, разглеждани като част от нея;. 

 Институционални – натрупан опит и капацитет от НКЖИ в 
осъществяване на проекти за обновяване на ж.п. инфраструктурата; 

 Финансови – възможности за достъп до финансови ресурси и за 
прилагане на различни финансови инструменти; 

 Нормативни – наличие на нормативна рамка на партньорствата при 
трансформиране на ж.п. ареали, включваща Закон за концесиите и 
Закон за ПЧП; 

 Устройствени – промяна на устройствения статут на ж.п. ареалите в 
смесена многофункционална зона и/или зона за комплексно 
обществено обслужване с цел гъвкавост при избора на насока в 
развитието им. 

Предизвикателствата пред проектите за трансформиране на ж.п. 
ареалите са: 

 липсата на опит в мащабни проекти за градско обновяване и в 
работа със сравнително скоро изготвената нормативна рамка на 
публично-частните партньорства;  

 необходимост от сравняване на алтернативи и оценка на плановете 
за развитие на градски железници, вкл. и с ползите които ще 
донесат за околната среда и развитието на полицентричните 
градски райони; 

 проверка за съответствие на условията на контекста преди 
прилагане на успешни модели за трансформиране на ж.п. ареали 
(използване на чуждия опит); 

 необходимост НКЖИ и общините да заемат роля на активен 
участник в процесите на трансформиране на ж.п. ареалите, като 
осигурят необходимите ресурси, административен, управленски и 
експертен капацитет, както и да трупат опит в различни проекти, 
изпълнявани в партньорство. 

Текущите проекти за реконструкция на ж.п. гарите в големите градове по 
южната главна линия представляват възможност за стимулиране обновяването 
на целите ж.п. ареали и контактните им зони.  
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Трета глава.  
МОДЕЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА УРБАНИСТИЧНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

3.1. Контекст 

В тази част, въз основа на теоретичната рамка на настоящото изследване,  е 
предложен модел за планиране на урбанистичните трансформации, който 
характеризира оперативното ниво – процеса и проекта на трансформациите. 
Контекстуалният подход е водещ при формулирането на модела и се състои 
в отчитане на характеристиките на контекста (общи и специфични), които 
стимулират или ограничават процесите на трансформация.  

Общите фактори на контекста са изведени в първа глава и са непроменени в 
дадения времеви период (второто десетилетие на 21 век) за всяко 
конкретно пространствено местоположение в рамките на съответната 
култура на обществото (западното общество).  

Специфичните фактори са изведени във втора глава и са зависими от 
конкретния обект на трансформация – местоположението му в 
пространството, ролята и значението му за системите, в чиято структура 
участва, взаимодействието му със заобикалящата го среда.  

Предизвикателствата към проекта и процеса на трансформиране 
представляват задачи, за които няма рутинно решение, а изискват 
индивидуален, творчески и/или иновативен подход.   

В предходните части бе изяснено, че урбанистичните трансформации на ж.п. 
ареалите представляват комплексни проекти за градско обновяване. Като 
такива, пред тяхното осъществяване стоят следните предизвикателства: 

 Осигуряване на устойчивост на реализацията в дългосрочен план; 
 Участие на общностите в обсъждането на идеите и  проектите; 
 Оценка на взаимодействието между развитието на 

инфраструктурата и създаването на нов фокус в градската структура, 
генериращ и поглъщащ значителни транспортни потоци; 

 Анализ и оценка на въздействието върху цените на имотите в 
контактната зона; 

 Намаляване на негативните въздействия върху други части на града 
в резултат от привличането на пътници, жители, посетители и 
активни фирми; 

 Намаляване на зависимостта от инвестиции в инфраструктура; 
 Постигане на силен символен образ; 
 Създаване на съвременна и привлекателна среда и др. 



АВТОРЕФЕРАТ 

29 

 

Специфичните предизвикателства пред проектите за трансформации на 
ж.п. ареалите произтичат от специфичните им характеристики, вътрешна 
структура и външни връзки: 

 Обвързване на частите от вътрешната структура на ж.п. ареалите; 
 Балансиране между възел и място; 
 Създаване  на оживено и активно градско пространство, обвързано 

с натоварен транспортен възел чрез прилагане на  
интердисциплинарен подход; 

 Осигуряване на безконфликтно преминаване на бързите и 
насочените пешеходни потоци в съчетание с максимално 
приближаване на обслужващите функции към тях; 

 Въвличане на собствениците на частните терени в процеса; 
 Адаптиране на съществуващата пространствена среда към новото 

развитие; 
 Оползотворяване на потенциала на трансформацията на ж.п. ареала 

за стимулиране на процеса на съживяване или конверсия на 
задгаровите индустриални зони. 

 Предизвикателствата пред процеса на трансформиране на ж.п. ареалите 
в България са свързани със специфичните фактори на контекста, 
необходимостта от адаптиране  на модела възел-място и динамиката във 
времето на елементите в триъгълника на планиране.  

3.2. Модел на урбанистичните трансформации на ж.п. ареалите 

Функционален модел 

Функционалният модел за трансформиране на ж.п. ареалите се основава на 
развитието на транспортния възел и на мястото. 

Развитието на транспортния възел има две насоки – добавяне на нови 
линии и на нови видове транспорт за подобряване на достъпността на 
територията, и оптимизиране на условията за трансфер в съответствие със 
съвременните изисквания за бърза, удобна и безпрепятствена смяна на 
транспортните средства. 

Развитието на ж.п. ареала като място следва развитието на транспортния 
възел и се основава на добрата транспортна достъпност, централното 
местоположение и наличието на значителни пътникопотоци. То се състои в 
привличане и трайно установяване на нови функции, които могат да бъдат 
разпределени в три основни групи – основни, допълващи и обслужващи.  
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Основните функции са тези, които определят същността и характеристиките 
на мястото – група „бизнес и икономическа активност“ (създаваща продукт и 
обслужваща бизнеса), група „търговия, услуги и развлечения“ (предлагаща 
продукт), група „наука, култура и спорт“ (обслужваща общностите). 

Допълващите функции обслужват основните и допринасят за създаването на 
привлекателна и активна многофункционална зона. 

Обслужващите функции присъстват в ж.п. ареалите на големите български 
градове и обхващат малък и среден бизнес, обслужващ пътникопотоците. 

 

 

 

 

В практиката досега НКЖИ е възприела пасивна роля в процеса на 
реализиране на имотните си активи – реализиране на приходи от 
продажбата им. Поради ограничения ресурс този подход  не може да 
продължи неограничено и възможностите за бъдещо развитие се състоят в 
оптимизиране и/или интензифициране ползването на терените на ж.п. 
ареалите чрез увеличаване на натоварването (брой функции, брой работни 
места, брой посетители) и/или на устройствените параметри. 

Предложеният модел се базира на тези два подхода – оптимизиране и 
интензифициране. Първият е насочен към територията, необходима за 
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фигура 3. Модел на урбанистичните трансформации на ж.п. ареалите – адаптация 
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функциониране на транспортния възел, а вторият – за останалата част от 
ареала. 

Предложеният модел обхваща оперативното ниво от теоретичната рамка – 
процес и проект, като поставя изисквания към проекта и предлага структура 
на процеса. Тя е формулирана при спазване на принципите и 
последователността на етапите при стратегическото планиране и прилагане 
на системния подход, и включва последователност от стъпки, чието 
изпълнение води до реализирането на визията в рамките на системата от 
принципи. 

Пространствени сценарии 

Пространствените сценарии доизясняват функционалния модел и адресират 
предизвикателствата към проекта. Те конкретизират приложението на 
модела в  съответствие с особеностите на обекта и  се формират на базата на 
критерии за мястото на ж.п. ареала в градската структура, за баланса между 
основните функционални групи, за пространствените конфигурации възел-
място и за връзките между предгаровата и задгаровата зона. 

Критерий за мястото на ж.п. ареала в града е разстоянието от него до 
централния площад на главното пешеходно направление в центъра на 
града. За това разстояние е обоснован е параметър от 400 м, спрямо който 
се формулират два пространствени сценария: 

 Пространствен сценарий 1: В резултат от трансформацията ж.п. 
ареалът се интегрира в главната пешеходна зона на града (при 
разстояние от гарата до централния площад по-малко от 400 м); 

 Пространствен сценарий 2: В резултат от трансформацията ж.п. 
ареалът се развива като нов вторичен център (при разстояние от 
гарата до централния площад по-голямо от 400 м). 

 

фигура 4. Пространствени сценарии за трансформиране на ж.п. ареалите 
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Критерият за баланса между основните функционални групи, показва 
възможност за създаване на привлекателен образ на ж.п. ареала въз основа 
на: 

 една водеща група основни функции, която изпълнява ролята на 
магнит за развитието на територията и привлича други основни и 
допълващи функции; 

 балансирано съчетание между групите от основни функции, при 
което привлекателността на територията се основава на нейния 
цялостен образ като съчетание от функции и открити градски 
пространства. 

Изборът на вариант следва да бъде основан на характеристиките на 
контекста и целите на проекта. Той може да насочва реализацията на 
проекта, като същевременно запазва възможностите за гъвкавост на 
решенията и адаптиране към промени в контекста. 

Пространствените изражения на модела възел-място третират взаимното 
разположение на транспортния възел и многофункционалната зона. 
Връзките между тях могат да бъдат разположени в хоризонтално или 
вертикално направление. При комбиниране на тези възможности с 
вариантите за разположението им спрямо терена (подземно, полу-
подземно, наземно или надземно провеждане на релсовия път) се получава 
набор от възможни пространствени конфигурации. Тяхното проучването е 
необходимо като част от процеса на планиране за оптимизиране на 
работата и условията на трансфер в транспортния възел и преустройството 
му в съвременен интермодален терминал. Сравняването им, с оглед 
взимане на рационално решение, би следвало да се основава на критерии 
за технологична допустимост, функционалност, икономичност на 
изграждането и експлоатацията, комфорт и безопасност за пътниците, 
въздействие върху околната среда и качеството на средата за обитаване. 
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Връзката между трите части на ж.п. ареала – предгарова, гарова и 
задгарова зона се развива в хоризонтално и вертикално направление. 
Първото определя мястото на пресичане на пешеходните потоци в 
трансформирания ж.п. ареал с релсовия път, което може да бъде проведено 
напречно на коловозните развития, при което има пряка връзка с гарата и 
голяма дължина, встрани от тях, при което е отдалечено от гарата, но късо, 
или комбинирано. Изборът на решение зависи от дължината на прехода, 
връзките на пешеходното направление с пространствената конфигурация от 
функции в ж.п. ареала, от решението във вертикално направление и 
целесъобразността на реализацията. 

 

 

Изборът на решение за разположението на пешеходните връзки във 
вертикално направление зависи от съществуващите връзки, съществуващия 
релсов път и плановете за развитието му. При запазване на съществуващото 
положение той следва да се основава на критерии за: функционалност, 
икономичност на изграждането и експлоатацията; удобство, комфорт и 
безопасност за пешеходците. 

Интеграция между разработваните от НКЖИ проекти за реконструкция на 
ж.п. възлите по линията София-Бургас и на проектите за трансформиране на 
ж.п. ареалите би дала възможност за проучване на потенциала за промяна в 
нивото, на което релсовия път преминава през ж.п. ареала. В този случай 
изборът на конкретно решение следва да бъде направен въз основа на  
оценка, включваща критерии за: техническа допустимост, функционалност; 
икономичност на изграждането и експлоатацията; удобство, комфорт и 
безопасност за пешеходците; рационалност на операциите в ж.п. възела; 
въздействие на ж.п. транспорта върху средата за обитаване.  

3.3. Процес на урбанистичните трансформации 

Водещите принципи на урбанистичните трансформации на ж.п. ареалите в 
големите градове на България произтичат от съвременните приоритети в 
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фигура 6. Пешеходни връзки между предгаровата и задгаровата зона – варианти в 
хоризонтално измерение 
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пространственото планиране и необходимостта от рационално използване 
на ресурсите. Те се състоят в: 

 Устойчивост на визията за развитие в дългосрочен план – 
дефиниране на общи цели, които могат да бъдат достигнати с 
различни средства в зависимост от спецификата на контекста; 

 Рационалност при използване на земята и ресурсите; 
 Мултидисциплинарност – привличане на експертиза от различни 

научни и приложни дисциплини за проучване на комплексните 
проблеми на ж.п. ареалите, резултат от дуалистичната им същност  
като съчетание на транспортен възел и социално пространство; 

 Опазване и интегриране на културното наследство, природните и 
антропогенните ресурси; 

 Икономическа целесъобразност в дългосрочен план при отчитане 
на преките и непреките ползи за града; 

 Партньорство и участие на всички заинтересовани страни, 
включително местните общности и граждански организации; 

 Специфичност - отчитане на специфичните характеристики на 
конкретния обект и средата му при формулиране на визията за 
развитието му и при процеса на трансформиране; 

 Приемственост – развитие въз основа на исторически формиралите 
се дадености.  

Стратегията за трансформиране на ж.п. ареалите в големите български 
градове представлява обща рамка, приложима към всеки от конкретните 
обекти, анализирани в предходната част. Тя е вертикално структурирана и се 
състои от визия, стратегически цели, мерки за постигането им. 

Визията за трансформиране на ж.п. ареалите в големите български градове 
отразява значимостта на ж.п. ареала в структурата на града и мястото му в 
транспортната мрежа, както и в цялостното социално-икономическо и 
пространствено развитие. Тя предвижда балансиране на транспортната и 
социално-икономическите функции на ж.п. ареала за създаване на активна, 
привлекателна и безопасна среда, предоставяща възможност за ефективно 
осъществяване на комуникационните връзки между отделните елементи в 
нея, както и за постигане на синергичен ефект от пространствената им 
близост и обвързването им в система. Визията трябва да отразява 
представата на собственици, пътници, посетители, жители и представители 
на местната власт за бъдещото развитие, пространствения и естетически 
облик на ж.п. ареала и функционалната му характеристика.  
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Реализирането на визията се постига с осъществяването на група от 
стратегически цели, доразвита в дисертационния труд в набор от мерки. 

Стратегическа цел 1. Развитие на транспортния възел като ефективен 
интермодален терминал, обвързващ всички налични видове транспорт, с 
цел подобряване на общата достъпност на територията. 

Стратегическа цел 2. Развитие на обществените пространства като място 
(фокус) в града чрез създаване на подходящ набор от основни, обслужващи 
и допълващи функции,  подобряване качествата на физическата среда и 
осигуряване на безопасно пребиваване в нея. 

Стратегическа цел 3. Постигане на синергичен ефект от интегрирането на 
различните функционални градски системи в ж.п. ареалите и прилежащите 
им пространства. 

Стратегическа цел 4. Използване на трансформирането на ж.п. ареала като 
ключов проект за постигане на мултипликационен ефект върху контактната 
му зона. 

Стратегическа цел 5. Създаване на привлекателен образ на ж.п. ареала с 
възможност за използването му в изграждане образа на града като 
привлекателно за живеене, инвестиране и посещаване място. 

Стратегическа цел 6. Осигуряване на устойчивост на проекта чрез прилагане 
на група от хоризонтални мерки, насочени към успешно завършване на 
процеса, устойчивост на резултатите във времето и намаляване на 
зависимостта му от характеристиките на общия социално-икономически 
контекст. 

Първите три стратегически цели са насочени към развитие на вътрешната 
структура на ж.п. ареала. Вторите три целят мултиплициране на ефекта от 
реализацията и задържане на резултатите в дългосрочна перспектива и 
представляват изисквания към процеса на трансформиране.  

3.4. Структура на процеса 

Комплексната визия за трансформиране на ж.п. ареалите и същността на 
процеса на градско обновяване, определят необходимостта от 
структуриране на реализацията му – във времето, във взаимоотношенията и 
отговорностите на участниците. 

Етапи 

Предложената структура на процеса (фигура 7) е изготвена въз основа на 
теорията на управление на проекти, развита на оперативно и контекстуално 
ниво,съгласно теоретичната рамка на изследването. 
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Първите две глави на дисертационния труд представят опит за изпълнение 
на първите два етапа от процеса, а предложената стратегия формира 
необходимата теоретична основа и рамката за приложение на адаптирания 
модел възел-място при урбанистични трансформации на ж.п. ареалите в 
големите градове на България. 
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фигура 7. Етапи на трансформиране на ж.п. ареалите. 
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Участници 

В разработката са представени и анализирани основните групи участници: 
собственици, инвеститори, регулатори, изпълнители, ползватели. Посочени 
са потенциалните партньори и ключовите действия на участниците. 

Партньорство 

Проучването на контекста, участниците и разгледаните примери, показват 
необходимостта от партньорство между участниците в процеса. Изведени са 
принципите за успешно партньорство при трансформациите на ж.п. 
ареалите: 

Участие и дългосрочна ангажираност - постигането на дълготрайни и 
значими промени в градската среда изисква продължителни усилия и 
участие на всички заинтересовани страни, както и на гражданите. Поемането 
на дългосрочен ангажимент от партньорите по изпълнение на проекта е от 
основно значение за успеха на реализацията и за устойчивостта на 
резултатите . 

Партньорство и солидарност - активно участие и ефективна комуникация 
между участниците, ясно разпределени роли, отговорности, права и 
задължения, взаимна информираност, координация и съвместни действия; 

Гъвкавост на процеса – структуриране на процеса така, че да може да се 
адаптира към променените условия на контекста – чрез „твърда” 
концептуална рамка и „меки” оперативни цели. 

Активност и иновативност – активно търсене на нови решения 
съответстващи и отчитащи спецификата на конкретния проблем и на 
контекста му. 

Етичност и лидерство – всяко партньорство се нуждае от харизматичен 
лидер с авторитет и солидни професионални знания, налагащ определена 
управленска култура и морал. 

Информираност, отвореност и прозрачност. 

3.5. Приложимост на модела към ж.п. ареалите в големите градове на 
България 

Приложимостта на модела е тествана върху ж.п. ареалите в София, Пловдив, 
Стара Загора и Бургас. За всеки от тях са анализирани потенциала на 
транспортния възел и на мястото и са набелязани неотложни мерки за 
подобряване на средата в ж.п. ареала и за стимулиране на трансформацията 
му. 
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Тестването на модела показва неговата универсалност и приложимост при 
различни характеристики на локалния контекст.  

3.6. Изводи 

Възможностите за приложение на модела се разширяват в три 
направления. Първото представлява възможността за приложение на 
модела към други гари в ж.п. мрежата. Второто представлява стесняване на 
обекта до обхвата на гарата, а третото - в прилагането му към терминалите 
на други видове транспортни системи. Във всеки от тези случаи са 
необходими оценка елементите на модела към характеристиките на обекта. 

Ограниченията за приложението на модела са резултат от характеристиките 
му, от достъпа до ресурси и от опита и мотивацията на участниците.  

Препоръките към приложението на модела са насочени към участниците за 
прилагане на интердисциплинарен подход, за интегриране на 
заинтересованите и засегнатите от проекта и за привличане на експерти и 
външни специалисти с цел постигане на успешна, устойчива във времето 
реализация 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд разглежда актуален и обществено значим проблем в 
областта на градското обновяване, който не е изследван в условията на 
спецификата на българския контекст. Направеното проучване показва, че са 
налични следните предпоставки за активизиране на процеса на 
урбанистични трансформации на ж.п. ареалите: текущи проекти за 
обновяване на ж.п. мрежата, планове и проекти за градско обновяване, 
проекти за обновяване на системата на масовия градски обществен 
транспорт.  

За целите на изследването са дефинирани понятията „урбанистични 
трансформации“ и „ж.п. ареали“ с техния пространствен обхват. 
Представена е теоретична рамка за изследване на проблема, въз основа на 
която са структурирани анализите на проучените примери и на емпиричната 
извадка (районите около централните пътнически гари на градовете с 
население над 100 000 д., разположени по южната магистрална ж.п. линия 
на България).  

Ж.п. ареалите са изследвани в теоретичен и исторически план. Проучени са 
същностните характеристики, които определят двете насоки на 
трансформирането им – развитие на транспортния възел и обновяване на 
средата. Балансирането между тях е идентифицирано като основен проблем 
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на процеса. Представени са теоретичните и практико-приложните 
измерения на урбанистичните трансформации на ж.п. ареалите и са 
изведени факторите, определящи насоките на развитието им. Въз основа на 
проучване на теоретичните разработки, анализ на общия контекст и на 
примери от практиката в Европа, са изведени общи фактори на контекста, 
въздействащи върху трансформациите на ж.п. ареалите и групата фактори, 
които стимулират тези процеси. 

Специфичните характеристики на контекста в България и на факторите, 
определящи  насоките на развитие на ж.п. ареалите, са изведени въз основа 
на анализ на историческите факти, теоретичните разработки и наличната 
практика, свързани с обекта на изследване. Изборът на емпиричната 
извадка (ж.п. ареалите в София, Пловдив, Стара Загора и Бургас) е обоснован 
чрез съпоставяне на характеристиките на националната ж.п. мрежа и 
пространствената структура на населените места в България.  

Предложен е модел за изследване на ж.п. ареалите, въз основа, на който са 
анализирани примерите от практиката в Европа и досегашния опит в 
България.  Въз основа на общите характеристики на контекста, обекта, 
процеса и проекта (изведени от първата глава на труда) и специфичните им 
характеристики (във втора глава), е синтезиран модел за планиране на 
трансформациите на ж.п. ареалите в големите градове на България, който 
съдържа мултидисциплинарна рамка от принципи. Той е тестван върху 
емпиричната извадка и в резултат са систематизирани ограниченията, 
възможностите и препоръките към приложението му. 

Препоръките за интегриране на транспортното планиране и градското 
обновяване са насочени към стимулиране на основните участници да 
съгласуват плановете и действията си и да задълбочат интеграцията чрез 
създаване и институционализиране на партньорството. Създаване на 
специализирани съвместни звена между НКЖИ и общините за планиране и 
управление на процесите по трансформиране на ж.п. ареалите са 
подходяща форма на партньорство. Те могат да бъдат обединени в 
национална програма, координирана от МРРБ и МТИТС, в ролята им на 
управляващи органи на оперативните програми, чрез които се финансират 
ж.п. инфраструктурата и обновяването на градовете.  

Основната препоръка към участниците е за възприемане на про-активен 
подход, който в условията на настоящия контекст (икономическо развитие и 
състояние на пазара на недвижими имоти) има потенциал да ускори 
процесите на трансформация и да допринесе за увеличаване на социалните 
ползи от тях.  
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Теоретични: 

1. Проведено е систематично изследване на ж.п. ареалите и на 
трансформациите им, като за първи път у нас са интегрирани 
теоретични, исторически и практически аспекти.  

2. Предложена е теоретична рамка за изследване на процесите на 
трансформиране на ж.п. ареалите на големите градове и са изведени 
факторите, стимулиращи и насочващи тези процеси.  

3. Изготвен е исторически обзор на теорията и практиката, свързани с 
обекта на изследването. Анализирана е съществуващата практика в 
България и Европа по обновяване и трансформиране на ж.п. ареали и са 
направени изводи за приложимостта на успешни модели при различни 
условия на контекста. 

4. Систематизиран е набор от класически и съвременни научни 
публикации, който може да послужи за основа на бъдещи теоретични 
разработки за урбанистични трансформации на ж.п. ареали. 

Теоретико-приложни: 

5. Предложен е модел за планиране на урбанистичните трансформации на 
ж.п. ареалите в големите български градове. 

6. Предложена е структура за анализ и сравнение на практически 
реализации в областта на урбанистичните трансформации. 

7. Направени са препоръки към участниците в процеса на трансформиране 
на ж.п. ареалите и ефективното им взаимодействие.  

Разработеният теоретичен модел представлява теоретична рамка за 
структуриране на процеса, за определяне на стратегическите цели, за 
изясняване на ключовите етапи в него и ролята на участниците. Структурата 
на дисертационния труд съответства на първите етапи в този процес и може 
да послужи като основа  за инициирането му.  

Приносите към образованието се състоят в приложение на изведените 
теоретични постановки, системи за анализ и на елементите от разработения 
модел при обучението на студенти и преддипломанти към катедра 
„Градоустройство” в УАСГ – в дисциплините „Градоустройство – II-ри проект” 
за специалност „Архитектура” и в модулите „Градско обновяване“ и 
„Транспортно планиране“ в специалност „Урбанизъм”. Историческата 
ретроспекция би могла да намери приложение в лекционните курсове, 
свързани с историята на градоустройството и на обществените сгради за 
транспорт. 
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