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работещ в областта на архитектурата или градоустройственото проектиране, който допринася за повишаване нивото
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"строителен инженер", изменен с последващи актове. В състава на членската база влизат
експерт - строителни инженери, доброволни членове, в т.ч. както физически, така и
юридически лица. В съответствие със словашкото право Камарата издава удостоверения за
правоспособност на дипломирани строителни инженери, въз основа на които им позволява
да извършват комплексни архитектурни, строително-инженерни и релевантни технически консултантски услуги,
включително професионални дейности в областта на проектирането, строителството и гражданското инженерство.
Камарата също така обучава строителни ръководители и строителни надзорници и организира изпитите, които им
дават право да упражняват съответните професионални дейности. Камарата сътрудничи с много организации,
синдикати и асоциации в сферата на строителството и строителната индустрия. Взаимодействието с факултети по
строително инженерство на технически университети в Словакия се основава на взаимни споразумения. Камарата
сътрудничи със словашките министерства и други органи на държавната администрация, особено при създаването
на нормативни актове, отнасящи се до строителния сектор. Камарата инициира организирането на професионални
събития, най-вече в областта на обучението през целия живот на своите членове.
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Скъпи читатели,
Въпросът за регенерацията на изоставени зони е обширна тема и въпреки че са необходими много
технически умения, не е толкова трудно да бъдем добре осведомени и в нея. Това ръководство ще е
Вашият пътеводител в областта на изоставените зони, то бе подготвено за по-добрата ориентация в
темата. Въпреки че не е научен труд, ръководството е начин да ви предоставим материали с ценни
знания без сложни дефиниции и формулировки. Материалът ще разкрие същността на въпроса на
изоставените зони, което ще ви помогне да си отговорите на някои основни въпроси. Фактът, че това
ръководство е дълго само двеста страници, не говори за качеството му, нито за качеството на
авторите, но като цяло то трябва да бъде основният учебен материал.
Прочетете внимателно всяка глава. На тази основа може да увеличите уменията си чрез
препоръчаната литература за по-добро и специализирано познание.
Всяка глава завършва с кратко резюме, от което може да научите за подходите в различните страни.
В тази част може да видите противоречията и съответствията в различните нагласи към изоставените
зони.
Въпросите за разбирането се намират в края на всяка глава - чрез тях трябва да „изпитате” себе си и
да проверите дали сте придобили истински познания и сте подготвени да отговорите на тези
въпроси.
Главите следват определен ред, който е вдъхновен от много други публикации, до които може да
стигнете чрез общите дефиниции на конкретни въпроси. Дори ако Вашата област е по-техническа
или социална, има възможност да разгледате тези глави, защото добрият експерт в областта на
изоставените зони знае и разбира всяко от тези измерения.
Пожелаваме ви късмет и търпение в разучаването на този материал, както и успешни проекти по
регенерацията на изоставени зони.
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Описание на проекта
BROWNTRANS - Трансфер на ноу-хау за възстановяване на изоставени индустриални територии
(Brownfields), проект номер: 11310 1614
BROWNTRANS - Трансфер на ноу-хау за възстановяване на изоставени индустриални територии
(Brownfields) - Образователен проект по програмата „Учене пре целия живот”
Изоставените индустриални зони (brownfields) са изоставени или непълноценнo използвани
пространства в рамките на градските територии, които изискват намеса, за да бъдат отново
ефективно използвани. Решаването на въпросите, свързани с тези територии, подпомага растежа на
местната икономика и се нуждае от подходящо местно ноу-хау, което да може да предостави
липсващите познания за даден район и да формира подходящи национални и местни политики и
програмни приоритети. Целта на проекта е да се ускори получаването на такова местно ноу-хау и да
го предостави там, където то може да бъде най-ефективно използвано - на практикуващите
професионалисти в съответните територии. Проектът е насочен към трансфера и разширяването на
знанията, които първоначално са били разработени от партньорите - участници по проектите "LEPOB
- Brownfields" – проект No. CZ/04/B/F/PP-168014 по програма "Учене през целия живот" и "BRIBAST Brownfields in Baltic States" - проект No. CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005, CABERNET, LUDA, CIRCUSE.
Решението за трансфер на знания е породено въз основа на оценка на въздействието на проект
LEPOB в новите страни-членки, както и поради необходимостта от такъв тип образование в тези
държави и съответно на техните местни езици.
Проектът е насочен към професионалисти в областта на строителното инженерство, разработчици,
брокери на недвижими имоти и специалисти, както и хора, заети в общините и техните мениджъри.
В рамките на проекта всички продукти ще бъдат представени на интернет страницата на проекта.
Широк кръг от европейски професионалисти ще бъдат запознати със структурата и пригодността на
продуктите на конференции и партньорски срещи.
Целта на проекта е да се подготви учебен материал на основата на Наръчника Изоставени
индустриални зони, който е разработен в рамките на проектите LEPOB и BRIBAST. Наръчникът ще
бъде актуализиран с последните международните тенденции в областта на
повторното
оползотворяване на изоставени индустриални зони, които ще бъдат допълнени с оглед на
специфичния контекст в Словакия, Чехия, България и Румъния. Актуализираната версия на
английски език ще бъде преведен на български и румънски език. Този нов материал ще бъде
предоставен на разположение на професионални организации, които да го разпространят сред
своите членове, както и на представители на общинските власти. Наръчникът ще бъде достъпен и на
интернет страницата на проекта.
Друга цел на проекта е да се подготви курс за електронно обучение. За целите на курса ще бъдат
адаптирани учебните материали (презентации и ръководства), които са разработени в рамките на
проекта LEPOB и BRIBAST.
Екипът на проекта се състои от партньори от три университета (СТУ в Братислава, Словакия, ТУ в
Острава, Чехия, и ТУ в Яши, Румъния), една неправителствена организация (IURS Прага, Чехия),
Българска агенция за развитие, София, България и от две професионални камари от Словакия (SKSI,
SAS).
Резултатът, към който този проект се стреми, е да се повишат уменията, необходими за осигуряване
на устойчиво градско развитие. Това ще бъде постигнато чрез предоставяне на ноу-хау и опит на
практикуващи специалисти, представители на общини и региони и студенти, които могат да изиграят
важна роля в процеса на възстановяване на изоставени индустриални зони. Проектът ще обучава
местни учители, които могат да преподават аспектите на този мултидисциплинарен въпрос с цел
подпомагане на икономическото, екологичното и социалното развитие в различни сектори на
дейност в полза на цялото общество.
http://browntrans.vsb.cz
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Изоставени индустриални (индустриални) зони - дефиниция
Изоставените индустриални зони (brownfields):


са засегнати по някакъв начин от предишната експлоатация и стопанисване на
територията и околните терени;



са безстопанствени, изоставени и/или не се оползотворяват и стопанисват
пълноценно;



могат да имат реални настоящи или очаквани предстоящи проблеми, свързани
със замърсяване;



се намират предимно в развити урбанизирани територии



изискват интервенция, за да бъдат оползотворени отново.
източник: http://www.cabernet.org.uk
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1

Проблемът на изоставените индустриални зони в процеса на
развитие
от: Jiřina Bergatt Jackson, Wolfgang Bergatt, Radka Bürgermeisterová

1.1 Резюме на главата
Тази глава има за цел да въведе читателя най-общо в проблема на изоставените индустриални зони.
Това включва дефиниране на понятието изоставени индустриални зони, като се вземат предвид
движещите сили в основата на възникването им, както и обсъждане на различните възгледи по
въпроса с изоставените индустриални зони, оформили се през последните 40 години. Изследват се
също така и проблемите на икономичното и устойчиво земеползване в градска среда и се описва
приноса на „регенерирането” на изоставените индустриални зони за устойчиво местно
земеползване. На вниманието на читателя е представена класификация на изоставените
индустриални зони и е дискутиран потенциалът за развитие на изоставените индустриални зони и
съответно на общностите, където могат да бъдат локализирани тези зони. Представени са
различните типове възможни варианти на развитие на изоставените индустриални зони, заедно с
основните фактори, които ограничават повторното използване и преустройството на изоставени
индустриални обекти. Обсъждат се рисковете и заплахите на явлението изоставени индустриални
зони и са очертани въпросите на управление, лидерство, определяне на визия, стратегически и
интегрирани процеси на развитие, както и сътрудничество на заинтересованите страни. В
заключение се изтъква и значението на оразмеряването и оценката на изоставените индустриални
зони.

1.2 Промени в обществото и в земеползването
През миналия век Централна и Източна Европа споделят общо социалистическо минало. Те са били
изправени пред сходни предизвикателства в течение на прехода на техните общества към отворени
демократични системи, основаващи се на свободна пазарна икономика. Множество бурни промени
са извършени с поразително висока скорост. Въпреки че за кратък приод от време е постигнато
безспорно много, редица въпроси остават недотам разбрани или третирани. Икономическият
преход на пост-социалистическите страни довежда до резки промени в ценностите и начина на
живот, а социалните и политическите промени в общностите от своя страна също налагат изменения
в пространствените модели и земеползването. Промените предизвикват спад на местните
индустрии, редуциране на армиите, изменения във функционирането на селското стопанство. Те са
оказали влияние върху използването на железниците, закриването на редица наши национални
институции и така нататък. От друга страна, растежът на нови услуги, информационни, базирани на
знанието и на творчески индустрии, наред с трансформацията в потребностите на урбанизирания ни
начин на живот са упражнили допълнителен натиск за развитие в нова посока. Но всички тези
промени са довели и до непрекъснато нарастваща "консумация" на урбанизираните вече територии
(земеделски, горски или естествени ландшафти). Тези и други детерминанти на земеползването в
някои случаи са предизвикали огромна нова вълна на субурбанизация, докато на други места са
обусловили създаването на обширни непълноценно използвани или изоставени индустриални
територии във вече съществуващите застроени площи. От гледна точка на качеството на градската
среда тази динамика в използването на земята е довела от една страна до безстопанственост, а от
друга до ново качествено разработване. Като цяло обаче промените са оставили на нашите
общности значително наследство от изоставени индустриални зони, загуба на естествени или
земеделски земи и намаляване на икономическия ефект от използването на земята.

1.3 Промяна във възприемането на проблема на изоставените индустриални
зони
През първите 10 години на преход в Чешката република (след 1989 г.), когато в общностите ни
възниква явлението непълноценно използвани и изоставени индустриални територии (в следствие
от процесите на обществена трансформация), тези общности не са в състояние да го възприемат
като проблем, да реагират или да се справят с него. Това се дължи на факта, че въпросът не е нито
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"назован” или "етикетиран", нито е бил напълно разбиран от икономисти, проектанти, политици или
някой от отговорните ръководни органи. Редица години отнема на нашите страни да започнат да
разбират какво в действителност са изоставените индустриални обекти, какви въздействия стоят зад
тяхното появяване или какви бариери представляват, възпрепятстващи новото им оползотворяване.
Дълго време е нямало пълно осъзнаване, че съществуват различия между специфичните изоставени
индустриални зони и че не всички изоставени индустриални обекти имат еднакъв потенциал за
повторно използване. Това, което не бива разбрано като цяло (дори и до ден днешен), е
комплексността на решенията за възстановяване на изоставени индустриални зони - особено на тези
изоставени индустриални обекти, които се намират в неатрактивни от комерсиална гледна точка
локации.
Процесите, водещи до "реално" възприемане на проблема с изоставените индустриални зони и
достигане до стадий на решителни действия, изискват време. Например, в някои европейски страни
тези процеси са продължили повече от 40 години и през това време възприятието на проблема с
изоставените индустриални зони се е променило съществено. Първоначално проблемите на
изоставените индустриални зони са били възприемани като проблем на замърсената земя, а покъсно като управлението на замърсяването. Едва през 2007 година мрежата CABERNET
(http://www.cabernet.org.uk) обвързва изоставените индустриални терени с градското земеползване.
Оттогава различни други транснационални проекти изтласкват фокуса на използването на
изоставени индустриални зони дори още по-далеч. Понастоящем изоставените индустриални зони
се третират по все по-интегриран начин. Например, проектът COBRAMAN (http://www.cobraman-ce.eu)
се фокусира върху подобряването управленски умения на местните власти в областта на
изоставените индустриални зони. Проектът CircUse (http://www.circuse.eu) се отнася не само до
управлението на изоставени индустриални зони, но и проучва цялостния вътрешен потенциал за
развитие на урбанизираните територии като също така взема под внимание и включва наличното
предлагане на зелени площи. Понастоящем проектът CircUse насърчава подходи за рециклиране на
урбанизирана земя по подобен начин на този, по който сега сме свикнали да се използват за
рециклиране на хартиени отпадъци и други отпадъчни материали.

1.4 Подобряване устойчивостта на градското земеползване
В доклада CABERNET е установено следното: "Земята е ограничен ресурс и Европа не е
последователна в управлението на урбанизирани територии по устойчив начин. Лошото
земеползване възпрепятства устойчивото регенериране на градската среда. Неоползотворяването
на земята в нейния пълен потенциал, от гледна точка на опциите за развитие, е една пропусната
1
възможност."(Cabernet) . Насърчаването преимуществено на устойчиво земеползване и
рециклиране на урбанизирана земя пред усвояване на зелени терени (greenfields) може да бъде
постигнато чрез съсредоточаване и фокусиране върху подобрения в управлението на градското
земеползване, които да доведат до по-устойчиви модели за ползване на земята. За повече
подробности относно CircUse подхода за подобряване устойчивостта на градското земеползване
виж Приложение 1.
Мрежата CABERNET застъпва твърдението, че "изоставените индустриални зони представляват
проблем в земеползването, причинен от провала на нашите исторически стратегии за управление на
територията". Въпреки това, с оглед правилното фокусиране върху стратегиите за управление на
територията, заинтересованите страни и лицата, отговорни за определяне на политиките трябва да
разберат редица комплексни и технически въпроси. За обща ориентация в различните категории
земи в контекста на управлението на земеползването, виж фиг. 1.1, съставена по образец на
комуникационния модел на земеползване на британското правителство.

1

Устойчиво
преустройство
на
изоставени
индустриални
зони:
Доклад
на
мрежа
CABERNET
http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/427.pdf, CABERNET (European Expert Network on Brownfields) е финансиран от
Европейската комисия с цел проучване на проблемите, свързани със земеползването от гледната точка на множество
заинтересовани страни, в резултат на което извежда редица ключови препоръки по отношение на политиките, добрите
практики и програмите за научни изследвания.
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Фиг. 1.1 – Модел на урбанизирана територия “Категории земеползване”.
Отстраняването на изоставените индустриални зони от градската тъкан е част от търсенето на поустойчиво използване на земята в нашите общности, но то изисква техническо и управленско ноу-хау
и разбиране, което често липсва в обществата ни. Следователно е необходимо да се окаже подкрепа
на общностите за подобряване местната устойчивост на урбанизираните територии и икономика на
земеползването. Нужно е да се разгледат съществуващите ни стратегии за земеползване на
урбанизираните територии (ако има такива), както и нашите подходи към местното стратегическо и
териториално планиране и към процесите на направление и управление на градското земеползване.
Това е така, защото става напълно ясно, че пространствено планиране (традиционно използваният
инструмент на местните общности за управление на градското земеползване) само по себе си не е в
състояние да предостави устойчиви решения за използване на земята или подобрения в местната
икономика на земеползване. В регионален мащаб обществените интереси не са защитени или
обезщетени от загуба на устойчивост в земеползването, причинена от огромния ефект на местната
субурбанизация. Такива загуби се дължат на факта, че регионите не отговарят адекватно на
тенденциите в земеползването на регионалните урбанизирани територии и не направляват или
наблюдават регионалната устойчивост на градското земеползване.
За да формират успешни и конкурентни общности, устойчиво земеползване на градските територии,
включително на изоставените индустриални зони, процесите на преустройство трябва да бъдат
заложени в основата на нашите местни, регионални и национални политики и практики. Тук е ролята
на местните власти, които могат да повлияят върху начина и темпото на повторно оползотворяване
на изоставените индустриални зони. Те следва се отнасят към устойчивото използване на
урбанизираната земя (включително на изоставените индустриални зони) като част от по-широките
им местни стратегически отговорности и цели. За тези цели е нужно да бъдат внесени подобрения в
няколко области, свързани с управлението на земеползването. Някои от тези области са посочени в
Таблица 1.1.
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Таблица 1.1 - Ключови въпроси, които трябва да бъдат разгледани с оглед подобряване
устойчивостта и управлението на нашето градско земеползване.

Какво е необходимо

Бележки върху ситуацията в
Чешката република

Какво е нужно да се подобри
Национално равнище



Устойчивостта на
земеползването трябва
да се превърне в
хоризонтална тема,
застъпена във всички
национални политики,
правна рамка, планове и
програми за развитие.



Трябва да бъдат формулирани
на национално ниво ясни цели
и задачи, като се обяви какво
следва да достигне
устойчивостта на
земеползването в установен
период.
Устойчивостта на
земеползването трябва да бъде
въведена като хоризонтална
тема, която трябва да бъде
включена в националните
правни рамки, политики,
програмни стимули и др.





Трябва да бъде на
разположение национална
методология с общ набор от
параметри, описваща как да се
проверяват различните правни
рамки, политики, планове за
развитие или програми дали са
"благоприятстващи устойчива
урбанизирана територия" или
най-малкото неутрални.





Подходяща правна
рамка, подкрепяща
устойчивите форми на
земеползване



Вертикалните взаимовръзки
между националното,
регионалното и местното
развитие и пространственото
планиране трябва да бъдат
установени със закон или чрез
създаване на стимули.
Нужно е да се извърши
обезщетение за загуба на
екологични услуги на почвата, в
случай че земята трябва да се
използва за разработване (на
естествени, земеделски или
горски земи)
Необходими са национални
компенсационни схеми за
земеползването, позволяващи
натурализация/ привеждане в
естествено състояние на
урбанизирана земя в слабо
развити райони.





В Чехия Националната рамка за
устойчиво развитие може да
изпълнява тази роля, но засега
има ниска степен на въздействие
и още не намира отражение в
други национални политики.
В Чехия такъв набор от параметри
точно се подготвя за целите на
оценката на следващите
програми и проекти за
финансиране от ЕФРР. Но те са
фокусирани повече върху
въпросите на устойчивостта в
нейната цялост, а не конкретно
върху използването на земята.

В Чехия вертикалността на
политиките се прилага само за
пространственото планиране, а не
по отношение планирането на
развитието.
В Чехия се прави много обстоен
мониторинг на земеделски или
горски земи, но са налични само
твърде ограничени данни за
интензивността или качественото
използване на урбанизирана
земя.
В Чешката република наскоро
подбраните показатели за
мониторинг на устойчивостта на
урбанизираната земя не
отразяват демографските аспекти
или интензивността на
използване. Тези показатели се
основават на категориите
земеползване на чешкия имотен
кадастър. Ето защо тяхното
използване е много просто и
национално приложимо.
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Какво е необходимо

Бележки върху ситуацията в
Чешката република

Какво е нужно да се подобри
Национално равнище








Национални политики,
насочени към
устойчивост на
използването на земята






Трябва да бъдат на
разположение подходящ
инструмент за инвентаризация
на урбанизираната земя и
обща методология за
националната инвентаризация
на земеползването.
Трябва да бъдат установени
национални индикатори за
наблюдение на тенденциите в
градското земеползване.
Местните власти трябва да
бъдат гъвкави в управлението
на нивата на местното данъчно
облагане на земя и имущество.
Национална политика или
рамка за устойчиво развитие
Национална политика за
териториално развитие
(устройство на територията)
Национална урбанистична
политика
Национална политика за
регионално развитие
Разнообразни секторни
политики (енергетика,
транспорт и др.)





Тези политики трябва да имат
подходящо формулирани
приоритети и да определят
конкретни цели, насочени към
устойчиво използване на земята.
В Чехия горепосочените политики
съществуват, но в тях липсват
както полезни приоритети и цели,
така и показатели, позволяващи
измерване на изпълнението им.

Регионално равнище


Регионални политики,
насочени към
устойчивост в
използването на
урбанизирана земя

Тези регионални политики или
стратегически документи
трябва да отразяват и
разширяват националните цели
и индикатори. По отношение
на пространственото
планиране те трябва да
отразяват регионалните
реалности на местните
общности и да направляват и
мотивират общностите към поустойчиво използване на
урбанизираните земи.



В Чехия повечето регионални
планови документи (ZÚR)
отразяват само изискванията за
пространствено развитие на
националната политика и като
цяло не успяват да определят
свои собствени цели в областта на
градското земеползване.
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Какво е необходимо

Бележки върху ситуацията в
Чешката република

Какво е нужно да се подобри
Регионално равнище

Мониторинг на
регионалната
устойчивост на
земеползването и
изменение на
регионалните политики и
програми в съответствие
с резултатите от този
мониторинг



Регионалният мониторинг е
необходим по две причини:
а) за да се направлява
устойчивото градско
земеползване в местните
общности,
б) за да отговаря на
националната отчетност в
сферата на устойчивото
градско земеползване.



Устойчивостта на
земеползването (включително
устойчивостта на вече
урбанизирана земя) следва да
бъдат оценявани на редовни
интервали.
Трябва да се наблюдават
тенденциите по отношение
устойчивостта на
земеползването.
Необходимо е да бъдат взети
коригиращи мерки в
регионалните политики и
програми, ако регионалните
тенденции в устойчивостта на
земеползването не са
благоприятни.
Трябва да бъде посочена ясна
отговорност за внасянето на
подобрения в регионалната
устойчивост в градското
земеползване. Това е така, тъй
като въпросът за устойчивостта
в използването на
урбанизирана земя прекрачва
границите на пространственото
планиране и е налице липса на
компетентност между отделите
на регионално ниво, които
наистина трябва да бъдат
отговарящи за регионалните
подобрения в градската
устойчивост на използването
на земята.







Липса на яснота сред
регионалните отдели кой
понастоящем следва да
бъде отговорен за
устойчивото използване
на урбанизирана земя в
региона



В Чехия функционира ГИС
базирана система за подпомагане
на регионалното планиране
(известна като ÚAP), която
актуализира редовно (на
интервали от две години)
огромно количество информация,
свързана с планирането. За
съжаление, интензивността и
качеството на градското
земеползване досега не са били
наблюдавани от тази система.



В чешките регионални политики,
устройствени и планови
документи вече има яснота по
въпросите на изоставените
индустриални зони, но
регионалните политики често не
са достатъчно фокусирани върху
решаване на конкретни местни
проблеми или не са обвързани с
програмна подкрепа за поустойчиво използване на земята.



В повечето от регионите в Чехия
този въпрос все още не е решен.
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Какво е необходимо

Бележки върху ситуацията в
Чешката република

Какво е нужно да се подобри
Регионално равнище



Редовна оценка на устойчивото
регионално развитие трябва да
се извършва въз основа на
съгласувани параметри и
показатели.



Регионалните администрации
трябва да разработят
подходящи подходи, за да
подпомогнат местните
общности в изпълнението на
задачите по мониторинг и
оценка, за които те може да
нямат местни финанси или
умения.
Обща методология за
регионален мониторинг трябва
да се подготви, приеме и
предостави за употреба в
местните общности.
Програми, които биха
помогнали на собствениците
на изоставени индустриални
зони в създаването на проекти
за изоставените индустриални
зони
Програми, по които ще се
привеждат в естествено
състояние нежеланите
изоставени индустриални зони.
Програми, които ще
подпомогнат местните власти
при извършването на
инвентаризация чрез
идентифициране на
урбанизираната земя с
вътрешен потенциал за
развитие.
Програми, които ще помогнат
на местните власти да направят
оценка на достъпността на своя
потенциал за развитие.

Оценка на регионалната
устойчивост на
земеползването

Подкрепа за местните
общности в мониторинга
на урбанизираното
земеползване





Регионална подкрепа за
програми, които биха
подобрили устойчивостта
на земеползването в
регионите







В Чехия се извършва годишна
оценка на регионалната и местна
устойчивост (известна като RURÚ).
Тази оценка се основава на
регионална информация (ÚAP) на
наличните данни от Чешката
статистическа служба, както и на
други данни, които могат да
бъдат от локално значение. За
съжаление, тази оценка засега не
включва вътрешния градски
потенциал за развитие в
земеползването или други
аспекти на местната устойчивост в
използването на земята.



В Чехия повечето региони смятат,
че нямат достатъчно правомощия
за извършване на мониторинг на
използването на урбанизирана
земя в общностите. Това е така,
независимо от факта, че чешкото
Министерство на регионалното
развитие твърди, че те имат
такава компетентност, но че не
съумяват да я използват. Това е
фактът, който в момента е във
фокуса на земеползването на и
неговото наблюдение.



В Чехия наскоро е съставен
пилотен проект (който ще
използва текущото финансиране
от ЕФРР и е подаден от
регионална заинтересована
страна) в подкрепа извършването
на инвентаризация на вътрешния
потенциал за развитие на
урбанизираната земя в избрани
пилотни общности.
Обмислят се и други програми за
нова стратегия за регионално
развитие, фокусирана върху
финансирането от ЕФРР за
периода 2014-2020 г.
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Какво е необходимо

Бележки върху ситуацията в
Чешката република

Какво е нужно да се подобри
Местно равнище


Познаване на вътрешния
потенциал за развитие на
урбанизираната земя





Местните власти трябва да
разберат какъв е вътрешният
потенциал за развитие на вече
урбанизираната земя.
Те трябва да знаят колко
свободни площи, изоставени
индустриални терени или
урбанизирани земи,
предназначени за
интензифициране на
използването, са на тяхно
разположение.
При вземането на решения
относно земеползването,
местните власти трябва да
имат достъп до редовно
актуализирани инвентари на
различните видове терени за
развитие на местно ниво. Те
трябва да знаят размерите и
местонахождението на земите:
o

Местни инвентари на
интензивността и
качеството на използване
на урбанизираната земя

В Чехия местните власти са
длъжни да актуализират на
годишни интервали
информацията, свързана с
местните въпроси на
земеползването. Въпреки това,
досега в своите доклади те не са
се занимавали с интензивността и
качеството на използване на вече
урбанизирана земя или нейния
вътрешен потенциал за развитие.



В Чехия само някои от местните
власти разполагат с инвентари на
изоставените индустриални зони,
а още по-малко от тях поддържат
инвентари, които биват редовно
актуализирани или анализирани.



Досега няма орган на местната
власт в Чехия, който да е в
състояние да извършва такава
оценка.
В Чехия методическият подход за
това липсва, въпреки че се очаква
да стане достъпен до 2014 г., поне
в пилотна форма.

o





Оценка на достъпността
на вътрешния потенциал
за развитие на местните
урбанизирани зони

които представляват
вътрешния потенциал за
развитие на вече
урбанизираните
територии,





а също и на зелените
терени, определени с акт
на местното планиране на
развитието.
Те се нуждаят от управленска
система за инвентаризация и
мониторинг на
земеползването, която ще им
помогне да вземат
информирани и по-устойчиви
решения за използване на
земята.
Местните власти трябва да
бъдат в състояние да оценяват
достъпността на вътрешния
потенциал за развитие на
урбанизираните зони.
Въз основа на оценката, те
могат да установят, че само
една малка част от техния
вътрешен потенциал за
развитие е достъпна и на
разположение за развитие към
момента.
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Какво е необходимо

Бележки върху ситуацията в
Чешката република

Какво е нужно да се подобри
Местно равнище




Мерки за подобряване на
достъпа до вътрешния
потенциал за развитие на
урбанизираните
територии.





Местните власти трябва да
идентифицират бариерите
пред достъпността на
вътрешния потенциал за
развитие на урбанизираните
зони (собственост, планиране,
замърсяване, финансови
ограничения и др.)
Те трябва да се включат в
дискусии с местните
собственици и да им помогнат
за намаляване на бариерите,
които пречат на достъпа до
вътрешно развитие на земите
им.
Местните власти трябва да
имат достъп до подкрепящи
програми, които да
подпомогнат техните дейности,
насочени към увеличаване на
достъпността на вътрешния
потенциал за развитие на
урбанизираната земя.
Местните собственици трябва
да имат достъп до програми,
които ще им помогнат да:
o

подготвят проекти за
жизнеспособни изоставени
индустриални зони,

o

получат достъп до
програми за
натурализация
(привеждане в естествен
вид) на изоставени
индустриални зони,
излишни на пазара.







Много от чешките власти се
опитват да пласират на пазара
изоставени индустриални зони,
разположени в градската тъкан
(при общинска, а също и при
други форми на собственост).
В Централна и Северна Моравия и
по Оперативна програма
Индустрия понастоящем е
достъпна подкрепа от ЕФРР за
изготвяне на проекти за
изоставени индустриални зони.
В Чехия все още няма на
разположение програми за
натурализация (привеждане в
естествен вид) на изоставени
индустриални зони, но такива се
обмислят. Тези програми вече са
течали в съседната провинция
Саксония.

1.5 Регенериране на изоставени индустриални зони – стъпка към устойчиво
развитие
Повторното използване на изоставени индустриални зони допринася значително за спазване
принципите на устойчивото развитие, тъй като обхваща трите му цели: подобряване на
икономиката, на социалното сближаване и на околната среда 2. Регенерацията на изоставените
индустриални зони спомага за рециклиране и вторично оползотворяване на непълноценно
използвани градски земи. Повторното използване на вече урбанизирани територии помага за
подобряване на икономическия ефект от градското земеползване. Ако се насочат нови дейности към
изоставените индустриални зони (brownfields), те могат да бъдат устойчиво санирани като по този
начин се съхранят зелените терени (greenfields). Новите дейности, които се извършват в
2

Трите стълба (аспекта) на концепцията за устойчиво развитие са: икономически, социален и екологичен.
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преустроените изоставени индустриални обекти, в последствие генерират още ползи за обществото,
създават заетост и водят до увеличаване на местните приходи. Обновяването на изоставените
индустриални зони може също така да подобри социалното сближаване, да намали рисковете за
околната среда, да опази историческите ценности и да повиши качеството на живот не само на
територията на обекта, но и в неговите околности. По този начин развитието на изоставените
индустриални зони оказва силно влияние върху околните райони и обикновено води до повишаване
цените на недвижимите имоти в тях. Могат да се извлекат допълнителни ползи, ако се използват
повторно наличните в зоната ресурси и инфраструктурни мощности (сгради, енергийни и
канализационни мрежи и др. или транспортни съоръжения). Подходящо приспособените планови
предложения, отразяващи по-широки обществени нужди, могат да генерират максимална полза от
повторното използване на изоставени индустриални зони, не само за широката общественост, но и
за предприемачите и собствениците на имоти в тях. Всичко това не само допринася за повишаване
устойчивостта на реконструкцията на конкретна изоставена промишлена зона, но и дава своя принос
към постигането на местна устойчивост в по-широк смисъл.

1.6 Различни типове изоставени индустриални зони и разнообразни
възможности за тяхното повторно използване
Изоставените индустриални зони са много чувствителни към пазарните условия. В области със слаб
натиск за развитие или по време на икономически кризи, повторното използване на изоставени
индустриални зони може да бъде почти невъзможно, заради твърде високите бариерите пред
тяхното развитие в такива условия. Не всички изоставени индустриални зони имат еднакви шансове
за повторно използване и по тази причина е важно да се разбере за каква категория или тип
изоставена промишлена зона става дума. Виж фиг. 1.2 за една от най-използваните категоризации
на изоставени индустриални зони (проект CABERNET), при която изоставените индустриални зони се
подреждат според критерия възможност за повторно използване.
Ключът към регенерацията на изоставените индустриални зони е в идентифицирането на нови
дейности, които могат да бъдат осъществявани на територията им. Когато са определени
дейностите, следващият въпрос е: Дали разработването на изоставените индустриални зони е
изгодно? – т.е. - Дали предвидените дейности създават достатъчно приходи, с които да се покрият
разходите по регенерирането на изоставените индустриални зони? - както и - Дали осигуряват
достатъчна печалба на заетите в обновяването организатори и инвеститори? Ако отговорът е да, то
тогава имаме работа с категория "А" зона. Ако отговорът е "не", става дума за "В" категория зона,
при която е необходима някаква интервенция, за да бъде икономически изгодно повторното
използване на този тип. Ако обаче никой не може да предвиди някаква евентуална дейност в
обекта(ите) за известен период от време, вероятно се занимаваме с категорията "С" зони.

Фиг. 1.2 - "А-B-C" категоризация на изоставените индустриални зони.
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Изоставените индустриални зони се различават по размер, предишно използване и
местоположение. Проблемите пред повторното използване на изоставени индустриални зони
обикновено възникват, когато са налице пречки за реабсорбирането им към нови модели на
използване на градската среда. Това може да се дължи просто на наличието на твърде много
изоставени индустриални зони на пазара, но също така и на огромната конкуренция от страна на
предлагането на изначално незастроени площи – зелени терени. Възможно е причината да се
корени в твърде слабото търсене на земя за строеж, поради ниските икономически показатели на
определени местоположения или поради общата рецесия на пазара, което се отразява много тежко
на шансовете за повторно използване на изоставените индустриални територии. По време на
продължителна рецесия в "А-B-C" категоризацията на отделни изоставени индустриални зони
фактически може да настъпи изключително негативна промяна. Фигура 1.3 обяснява влиянието на
икономическите условия върху изоставените индустриални зони.

Фиг. 1.3 - Отражение на икономическите условия върху изоставените индустриални зони.
В Република Чехия "А-B-C" категоризацията е приспособена за използване от чешките местни власти.
Категория "С" е разделена на две подкатегории. Изоставените индустриални зони, които имат нисък
потенциал за развитие, остават класифицирани в категория "С". Изоставените индустриални зони,
които при това представляват риск за жизнената среда на човека, са рекласифицирани в "D"
категория. Това е направено с цел да бъде ясно на публичния сектор, че се налага да действа и да
отстрани тези рискове, в случай че собствениците на изоставените индустриални зони не го
направят.
Съществуват няколко разнообразни други категоризации на типовете изоставени индустриални
зони. Изоставените индустриални зони могат да бъдат разделени и според:


първоначалното им използване (индустриални, институционални, военни, земеделски,
инфраструктурни, културни и др.),



техния размер (малки, големи),



рисковете, които представляват (ниво на замърсяване на околната среда),



степента им на неблагоприятност (например изоставени индустриални зони, разположени на
пътища за достъп до населени места, понижават възможностите за местно развитие).

Местоположението на дадена изоставена промишлена зона е от изключително значение за
разгръщане на нейния потенциал за реконструкция. Изоставените индустриални територии в
районите на икономически растеж - нека ги наречем „зоните на растеж” („the growth locations”),
които са разположени в центровете на градовете или покрай основните инфраструктурни обекти в
големите градове, имат много по-добри шансове за повторното използване (в зависимост от
потенциала за развитие на общността, в която се намират, това са "A” и “B” категории зони). Тези
изоставени индустриални зони са в състояние да привлекат нови дейности, приложения и
инвестиции, които да имат икономическа възвращаемост. Зоните , разположени в
необлагодетелствани райони, далеч от основна инфраструктура - категория “C” (тук отново се взема
предвид и самият потенциал за развитие на съответната общност) - не разполагат с такива
възможности. Следователно потенциалът за развитие на дадена изоставена промишлена зона
зависи не само от нейно местоположение, но и до голяма степен от вида общност, в която се
намира. За категоризация на различните видове общности според потенциала им за развитие, виж
таблица 1.2. Зони, разположени в общност от тип I, имат много по-добър потенциал от зони,
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локализирани на територията на общност от тип III, дори когато първите не се намират в центъра на
града или по протежение на главните инфраструктурни артерии. Зони с благоприятно разположение
на територията на общност от тип II, биха могли да имат възможност за повторно използване, докато
по-неблагоприятно ситуирани зони в същата общност да изпитват реални затруднения за
оползотворяване. Изоставени индустриални зони в общности от тип III е трудно да бъдат използвани
отново в бъдеще, независимо от разположението им в тази общност.
Таблица 1.2 - Категоризация на различните видове общности според потенциала им за развитие.

Основна собственост на
Общност Тип I

















Част е от градската зона
Разположена е на основна
европейска инфраструктура
Отличава се с положителни
демографски тенденции
Разполага с
високообразовано
население
Налице е висок %
икономически активно
население
Има нисък % на безработица
Забелязва се увеличаване на
общинските приходи
Наблюдават се положителни
тенденции в растежа
Има силни културни,
спортни, туристически или
други ценности
Явява се важен управленски
и административен център
Представлява център за
образование, култура и
научни изследвания
Води се позитивна политика
за рециклиране в сферата на
градското земеползване

Основна собственост на
Общност Тип II
















Не е част от градската зона
Разположена е на главна
национална инфраструктура
Отличава се със стагниращи
демографски тенденции
Разполага с достатъчно
образовано население
Налице е достатъчен %
икономически активно
население
Има средни нива на
безработица
Забелязва се стагнация в
общинските приходи
Наблюдават се не особено
положителни тенденции в
растежа
Има достатъчно културни,
спортни, туристически или
други ценности
Явява се регионален
управленски и
административен център
Води се не много
съсредоточена политика в
сферата на градското
земеползване

Основна собственост на
Общност Тип III
















Намира се далеч от
градската зона
Разположена е далеч от
главната национална
инфраструктура
Отличава се със негативни
демографски тенденции
Характеризира се с
нискообразовано население
Има ниско ниво на
икономически активното
население
Налице е висок % на
безработица
Наблюдава се намаление на
общинските приходи
Забелязват се негативни
тенденции в растежа
Има слаби културни,
спортни, туристически или
други ценности
Не е регионален
управленски или
административен център
Води се слаба политика в
сферата на градското
земеползване

Обикновено е валидна и закономерността по-малките зони имат много по-добри шансове за
повторно използване или преструктуриране в сравнение с по-големите изоставени индустриални
зони. Това се дължи на няколко причини. Рисковете и сложността на повторното разработване на
изоставени индустриални зони, заемащи по-малки територии с благоприятно разположение,
по принцип са много по-ниски и затова е възможно възстановяването им да се предприеме с частен
капитал. За по-големите зони, дори и местоположението им да е много добро, рисковете може да
бъдат твърде високи, а гаранциите за рентабилна инвестиция в реконструкцията твърде ниски –
следователно се очаква да бъде отказано частно финансиране. Големите по размер изоставени
индустриални зони могат имат различни проблеми, свързани с:


разпокъсаност на собствеността (твърде много собственици, неясна собственост, неизвестни
наематели и др.),



техническа сложност (състояние на структурата и основата, замърсявания и т.н.),



неадекватно планиране (неподходящо предназначение на териториите),



погрешен образ (зоната се възприема негативно)



проблем в комуникацията с различните заинтересовани страни
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Възстановяването на големи изоставени индустриални зони следва да се предхожда от ясна визия за
преустройството. Освен това е необходимо силно лидерство и широко участие от страна на
заинтересованите страни. Подобни преустройства обикновено са много сложни проекти и като
такива изискват предишен опит и големи мултипрофесионални екипи. Това важи особено за
регенерирането на големи зони от категория “B”, където освен посоченото по-горе е нужно и силно
присъствие на публичния сектор. Такава обществена намеса може да се осъществи под различни
форми, най-ефикасната от които е да се установи партньорство за развитие между частния и
публичния сектор, което би спомогнало за създаване на проекти с възможност за банково
кредитиране (проекти, които генерират достатъчно печалба за инвеститорите, въз основа на която
банките биха отпуснали заем). Виж глава 5 - Управленски и икономически аспекти на регенерацията
на изоставени индустриални зони.

1.7 Видове дейности за потенциално повторно използване или
преструктуриране на изоставени индустриални зони
Към повторното използване може да бъде подходено с различни методи и това, за което конкретна
изоставена индустриална зона е пригодна, зависи от много обстоятелства. Тук са посочени
основните категории възможни видове повторно използване на изоставени индустриални площи.
Действителният потенциал за повторно използване на всяка отделна изоставена индустриална зона
зависи от нейната категория („A”, „B”, „C” или „D” категории, описани по-горе), местоположение и
от състоянието на пазара на недвижими имоти. (виж Таблица 1.3.)
Таблица 1.3 - Видове възможно повторно използване.

Регенерация









Възстановяване

Разрушаване
Отстраняване на
екологичните щети
Реставриране
Реконструиране
Ремонт и поддръжка
Промяна на
предназначението
Ново строителство
Пълноценно
(печелившо)
използване









Резултат: Реконструирано
и ново имущество, нов
облик, ново
предназначение.

Разрушаване
Отстраняване на
екологичните щети
Реставриране
Реконструиране
Ремонт и поддръжка
Промяна на
предназначението
Пълноценно
(печелившо)
използване

Резултат: Възобновено
съществуващо
имущество, нов облик,
ново предназначение.

Временно използване

Натурализация







Промяна на
предназначението
Възможно частично
разрушаване
Минимални ремонт
и поддръжка
Пълноценно
(печелившо)
използване

Резултат: Повече или помалко заварено
състояние, временното
използване съхранява
стойността, докато се
намери ново
предназначение.




Селективно
разрушаване
на рискови
структури
Възможност за
затревяване
Ограничено и
много
избирателно
отстраняване
на екологичния
риск

Резултат: Върнато в
природата.

За по-добро разбиране на терминологията - виж Речник на използваните термини
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1.8 Основни фактори, ограничаващи повторното използване и
преструктуриране на изоставени индустриални зони
Редица пречки могат да осуетят повторното използване на изоставени индустриални зони. Някои от
тях са изброени в Таблица 1.4.
Таблица 1.4 - Основни пречки за повторното използване на изоставени индустриални зони.

Основни пречки за
повторно използване
на изоставени
индустриални зони

Бележки


1

Неблагоприятни
икономически и условия
на пазара на недвижими
имоти







2

3

Неподходяща правна
рамка и зле фокусирани
политики, стратегии и
планове

Ограничения на
реконструирането













4

Ниво на опит в
разработването от страна
на собствениците и
инвеститорите



Преобладаващата част от реконструкциите на изоставени
индустриални обекти са били извършени от частни инвеститори
Пазарни виждания (на инвеститорите, а също така и на
потенциалните ползватели или наематели)
Глобалните и локалните пазарни условия пряко влияят на темпа,
с които се регенерират проекти за изоставени промишлени
обекти (при растящ пазар регенерацията на изоставени
индустриални зони е атрактивна, докато точно преди пика на
пазара и по време на рецесия е твърде рискована).
Общите условия за преструктуриране на изоставените
индустриални зони са уредени от публичния сектор на
национално, регионално или местно ниво.
Ако националната правна рамка или политики не са подходящи,
бариерите пред повторното използване на изоставените
индустриални зони са по-високи, което води съответно и до повисоки рискове за преустройството
В местното планиране на земеползването, без оглед на това,
дали предназначението на земята е неподходящо и са
необходими промени, дейностите и инвестициите са насочени
към незастроените (зелени) площи
Некомерсиално и трудно достъпно място
Прекалено голям и сложен обект
Раздробеност на собствеността в имота
Ограничения на собственността
Сериозно замърсяване
Регенерацията на изоставени индустриални зони е сложен
процес, който изисква високо ниво на сътрудничество на
заинтересованите страни и компетентност за създаване на
мултидисциплинарни екипи за развитие.
Необходими са лидерство, ясна визия и напреднали техники на
управление, особено когато се планира реконструкцията на
големи обекти категория "B". Ако инвеститорите, консултантите
или местните власти не притежават такива умения, рисковете за
разработването, а обикновено също и разходите може да се
повишат, което води до усложнения в проектното финансиране.

28…………………………………………………………………..…

Основни пречки за
повторно използване
на изоставени
индустриални зони

Бележки



5

Частен интерес и
мотивация





6

Ниво на общностен
интерес и мотивация





7

Когато пазарните условия
са подходящи, няма на
разположение готови
проекти за изоставени
индустриални зони








8

Наличност и достъпност
източници на
финансиране







9

Конкуренция на зелени
площи





Интересът на собствениците в регенерацията на изоставени
индустриални зони е от значение и може да бъде или:
Активен: максимизиране на печалбата, намаляване на пасивите
или потенциалните финансови ангажименти, насърчаване на
повторното използване на изоставените индустриални обекти,
формиране на партньорство с други собственици в подкрепа на
общ проект и др., или
Пасивен: спекулативна покупка, безотговорно отношение,
ограничени ноу-хау и финанси, ограничена способност за
действие (напр. поради възраст) и др.
Интересът на общността в устойчивостта на земеползването на
нейната урбанизирана територия е от решаващо значение.
Общността трябва да знае броя на изоставените промишлени
терени и към категория изоставени индустриални зони се отнасят
те.
При слаба позиция на пазара и в период на рецесия
администрацията на общността следва да подпомага
собствениците в маркетинга на възможности за повторно
използване на изоставените промишлени обекти и с подготовката
на проекти за изоставените индустриални зони (планиране,
неофициални консултации и др.)
Подготовката на проекти за изоставени индустриални зони е поскъпа и отнема повече време.
Подготовката на проекти за изоставени индустриални зони често
е засегната от икономическите цикли - при първите признаци на
рецесия проектите за изоставени индустриални зони се
преустановяват
Едва когато периодът на възстановяване на развитието е добре
установен, се подновява интересът на инвеститорите в проектите
за изоставени промишлени обекти
Наличие на финансиране (разходи и наличие на кредити)
Наличие на безвъзмездни средства или програми за стимулиране
и др.
Наличие на финансова подкрепа в подготовката на проекти за
изоставени индустриални зони
Възможност за финансиране на компенсаторни мерки
(финансиране, позволяващо натурализация на нежелани
изоставени индустриални зони, които представляват риск за
обществото)
Местните власти бързо дерегулират неразработена земя, без да
отчитат вътрешния потенциал за развитие в рамките на вече
урбанизираната земя.
Разработването на незастроени (зелени) терени е много по-лесно
и представлява по-малко рискове за инвеститорите.
Компенсаторните мерки за зелените терени са твърде слаби или
изобщо не се осъществяват.
Това прави незастроените площи евтини и лесно достъпни.
Тяхното наличие и лесна възможност за разработване се явява
решаваща конкуренция пред повторното използване на
изоставени индустриални обекти.
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1.9 Заплахи, засягащи изоставените индустриални зони
Изоставените индустриални зони представляват проблем не само за своите собственици, но и лесно
могат да се окажат такъв за цялата общност. На местно ниво изоставените индустриални зони имат
следните ефекти:


понижаване цените на местните имоти



възпиране на инвеститорите и инвестиционните интереси



благоприятстване на по-нататъшното запустяване,



намаляване на заетостта и увеличаване на безработицата,



понижаване качеството на местните и комунални услуги,



намаляване качеството на живот в общността,



изтласкване извън пределите на общността на хората, които могат да си намерят работа
другаде,



увеличени разходи от външенн характер (местната земя и услуги се недостатъчно използвани,
но техните оперативни разходи трябва да се поемат и останалата общност),



понижаване на местната конкурентоспособност,



представяне на негативен образ на местната общност.

Когато изоставените индустриални зони в дадена общност се разрастват и започнат да засягат
нейното благосъстояние, общността трябва да реагира чрез предлагане на умели политики,
подходящи визии и силно лидерство, посочвайки как могат да се постигнат подобрения. Но
заплахите за запустяване на изоставените индустриални зони понякога са толкова високи, че е
нужно да се обмислят интервенции по регионални или национални програми.

1.10 Градско развитие и управление
На устойчивото развитие и опазването на околната среда се обръща специално внимание в редица
политически документи на ЕС, особено когато става ясно, че 70% от населението на Европа живее в
градовете, основни двигатели на икономиката. Освен това, само в силно урбанизирана среда може
да се създават полезни синергии, иновации, мрежи и икономики, които да тласкат напред
конкурентоспособността ни. Но по-голямата част от провинциалните ни региони са характеризирани
като селски райони по стандартите на ЕС. Например в Чешката република има много средни и
голямо множество малки и много малки общности. Това оказва голям натиск върху градското
благоустройство и ефективността на местното управление.
Правомощията в областта на градското развитие и реконструкция не са уредени в никой от
регламентите на ЕС, тъй като попадат под националната компетентност на държавите членки. На
национално ниво обикновено е осигурена правната рамка и инструменти, регулиращи процесите на
градско развитие. Но реалното прилагане на място на политиките за градско развитие е в ръцете на
местните власти и администрация, отговаряща за планирането и регулирането на строителните
дейности. Ето защо съществуват редица различни и разнообразни национални подходи за справяне
с градско възстановяване и развитие. Обхватът на правомощията на местните власти в тази сфера и
тяхната правна или бюджетна независимост могат също така, до известна степен, да варират в
различните държави. Променливи са също сложността и степента на усъвършенстване на отделните
национални или регионални регулаторни системи и на управленските умения за развитие на
градската среда, които притежават дадените местни власти. Не на последно място варира и нивото
на разбиране и способности на местните заинтересовани страни в областта на благоустройството
(институции, финансови органи, консултанти, предприемачи и т.н.). И накрая, реалното състояние на
местния пазар и на местните икономически, демографски и социални условия също поставят на
изпитание управленската компетентност на местната власт. Но въпреки всички гореспоменати
различия, принципите на успешното управление на градовете обикновено са едни и същи.
Правомощия на местната власт, нейните отговорности и задължения в областта на местното
развитие по принцип са ясни. Но има много райони, където въпросите на развитието излизат извън
границите на юрисдикция, интересите на заинтересованите страни се различават или решението и
ръководството по конкретен проблем са прехвърлени от местното на друго ниво. Където
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юридическото статукво и текущата правна рамка представляват пречка, се търсят по-кооперативни,
неформални или договорни начини за решаване на проблемите. Тогава идва ролята на
„управленските принципи”. Процесите на управление по начало изискват повече участие и вземане
на решения, независими от „ведомствените отговорности или различните граници на юрисдикция”.
Компетентното градско управление може да окаже значително влияние върху справянето с
проблемите на градското развитие и възстановяване в общностите.
Първоначално управлението се е възприемало като дефиниращо взаимоотношения само в рамките
на публичната администрация. След 1990 г., се появява по-широко разбиране за управлението
основно в САЩ и някои западноевропейски страни. В днешно време управленската концепция по
принцип се възприема като система за управление, основана на участието на широк кръг от
заинтересовани страни, на техните рационални и ирационални взаимодействия (формални и
неформални), докато действителният управленски подход може да се срещне в няколко различни
стила. (Di Gaetano & A. Storm, 2003). Широко застъпено в писмените документи е разбирането, че
качеството на местното управление и на лидерството на местните власти (особено във
второстепенните региони) са в повечето случаи главните движещи сили в частност на градското
възобновяване на местно равнище. (Виж също глава 14, описваща разликата в подходите за
реконструкция на изоставени военнопромишлени зони в чешките общности). Управленският успех
може да бъде допълнително усилен като се привлече голям обществен интерес в местните процеси
на обновяване и чрез широко участие и включване на заинтересованите страни в местната
реконструкция.
Градското възобновяване и преструктуриране на изоставени индустриални зони повишава
устойчивостта в местното земеползване, укрепва местните икономики и спомага за
възстановяването на местната конкурентоспособност. Необходимо е да се приемат интегрирани
подходи и програми за развитие и обикновено се налага обединение на местни и външни усилия,
опит и финансови ресурси с цел постигане на поставените стратегически цели. Интегрираните
дейности за развитие и реконструкция допринасят за осъществяването на местните визии и планове
за обновление. Уменията за градско управление се изразяват в способността за ръководене и
направляване процесите на местно развитие, привличане и координиране на частните и
обществените интереси и инвестиции и осигуряване на висококачествена публична сфера с широки
обществени ползи.
Качеството на участието на местното управление в градското възстановяване и развитие обаче
зависи от множество фактори:


отделните инвестиции в градската среда се извършват от различни частни или публични органи,



финансирането се контролира от частни институции по обществени програми за отпускане на
безвъзмездни средства,



техническото и юридическото прилагане се уреждат от набор от национални/регионални
рамкови правила и разпоредби.

Но без ефективно и ангажирано местното самоуправление и силно местно лидерство, крайният
продукт обикновено страда от различни недостатъци.
Предишните (социалистически) режими в нашите страни, отличаващи се с по-наставнически стил на
управление, са поддържали определено ниво на умения за управление на градската среда (практика
на саниране, институционална подкрепа, централно финансиране и др.). Областта, в която
обикновено са процъфтявали миналите високи урбанистични постижения е била тази на
историческата регенерация, извършвана от големи специализирани институти. Тези професионални
органи и регулатори обичайно са се намесвали в прерогативи на местната власт. Чрез прилагането
на демократичните принципи, произтичащи от новите режими, личностите, начело на местното
самоуправление и формата на управление са променени много бързо. Но новите общностни лидери
загубват някогашната институционална подкрепа и поддръжка, осигурявани преди това от
националните/регионалните институции и техните експерти. За описание на чешкото управление за
развитие на градската среда, виж Каре 1.
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Каре 1
Развитие на градското управление в Чехия
В Чехия например, социалният преход през 1989 г. засяга силно сферата на градското възстановяване.
Градското развитие като „официална дисциплина” малко или много престава да съществува в
продължение на близо 20 години, губи „клиентската” си база (общностните и пазарните интереси са
насочени в други области) и никой не проявява интерес, нито чувства липсата му. Някои от предишните
умения в сферата на опазването и възстановяването намират приложение в „оцелелите” институции за
историческо опазване или продължават да съществуват благодарение на ограничената подкрепа на
новото поколение частни клиенти, на които условията за планиране налагат ангажиране на консултанти
с опит в управлението и възстановяването на градската среда.
В Чешката република, както и в много други нови държави членки, разгръщането на последователна
национална или регионална урбанистична политика е прекъснато в продължение на две десетилетия.
Това отчасти се дължи на процеса на присъединяване към ЕС, и отчасти на собствени политически
причини на страната. В Чешката република националната правна рамка (като контрол на планирането
или строителството и др.) регулира в някои отношения това, което се случва на ниво местно развитие.
Но става все по-очевидно, че правомощията на местните власти в областта на планирането сами по себе
си не са достатъчни, за да придвижат местното развитие и обновяване в посока устойчиво градско
земеползване и че трябва да бъдат вкарани в употреба други формати и инструменти за управление.
За разлика от нейните съседни страни, в Чешката република градското развитие като дисциплина и до
днес страда от липсата на институционална подкрепа. Но в действителност чешките местните власти не
изпитват липсата му или вероятно мислят, че нямат реална нужда от него. Силната позиция и ниво на
независимост на местните власти, която ги въвлича в непрекъснати спорове за компетенции с
националното равнище, правят трудно за страните по спора предлагането на работещо решение за
укрепване уменията за градско управление и развитие на местната власт в Чехия.
За щастие в следствие на структурните фондове (2007-2013) в Чешката република са постигнати
значителни подобрения в урбанистичното управление на големите чешки градове. Градовете с
население над 50 000 жители получават достъп до финансиране от ЕФРР, обусловено от
необходимостта за създаване на Интегрирани програми за развитие. Повечето твърди инвестиции от
тези програми са съсредоточени върху дейности за обновяване на градската среда. Тези градове
придобиват практически опит и редица умения от участието им в прилагането на Интегрираните
програми за развитие, някои от които са следните:


участие и сътрудничество с местни и регионални заинтересовани страни,



формулиране на местни визии, цели и приоритети за развитие,



управление и изготвяне на местни стратегически планове,



управление и изготвяне на Интегрирани програми за развитие,



иницииране и планиране изготвянето на проекти за Интегрираните програми,



финансово управление на програмите,



управление и мониторинг на програмите.

Пилотният опит по Интегрираните програми за развитие дава добра подготовка на чешките градове за
следващия период на финансиране по линия на ЕФРР, където ще се наблегне още повече на
интегрираното градско програмиране.
Все още липсва интегриран подход за управление на земеползването, включващ публичните и
частните заинтересовани страни. Съществуващите местни, регионални, национални и европейски
инструменти не са постигнали успех в решаването на този процес в миналото и дори са оказали
неблагоприятно въздействие върху някои от присъединяващите се държави чрез разпределението
на безвъзмездни средства (ЕФРР) основно върху незастроените зелени площи. Проблемът се отнася
особено до регионалните и местните органи, които се занимават с управление на градското
земеползване, разпределение на релевантните европейски национални и регионални финансови
средства и инвестиции. Ето защо е необходимо да бъдат приети прагматични подходи за
управление използването на урбанизирана земя.
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Форматите на управление, целящи подпомагане устойчивостта на градската среда чрез фокусиране
върху възстановяване на изоставени индустриални зони, трябва да се концентрират върху следното:


да насърчават устойчивото използване на земята във всички политики и планови документи за
развитие,



да организират идентификацията и инвентаризацията на изоставените индустриални зони,



да спомагат за смекчаване на ефекта от изоставените индустриални зони,



да подпомагат, консултират и подкрепят собственици на изоставени индустриални зони, които
искат да се справят с проблема,



да бъдат проактивни в насърчаването на повторното използване на изоставени индустриални
зони,



да бъдат активни в дейностите по земеползване и планиране,



да инициират демонстрационни проекти за изоставени индустриални зони



да формират публични/частни партньорства, фокусирани върху повторното използване на
изоставени индустриални зони,



да подкрепят мерки за предотвратяване образуването на нови изоставени индустриални зони.

Една от основните пречки пред възстановяването на изоставени индустриални зони е неговата
сложност и множеството фактори, които влияят върху процесите на вземане на решения. Ето защо,
за ефективно ръководене на повторното използване на изоставени индустриални обекти е нужно да
се прилагат съвременни управленски техники (събиране на данни, анализ на данни, стратегически
планове, планове за действие, възлагащи пряка отговорност по проблема, предоставящи подходящо
ниво на финансиране, определящи бюджет и цели, които трябва да бъдат постигнати, мониторинг
на изпълнението на целите, включване и консултиране на заинтересованите страни и др.).
Както вече беше отбелязано, повторното използване и съживяване на изоставени индустриални
зони е сложен и трудно определим въпрос. В някои страни проблемът се атакува чрез национални
програми, чрез подкрепящи национални/регионални инвестиции и създаване на нови институции.
Докато в други държави, въпросът се свежда главно до предоставяне на ноу-хау, подходяща правна
рамка и система за регулиране, която позволява обществено участие, частна инициатива, намалява
рисковете на инвеститорите, произвежда обществено благо и изисква пряка отговорност и
коригиращи действия.
В случаи на силно увредени изоставени индустриални зони, където частният капитал не е в
състояние да действа поради високо ниво на инвестиционните рискове, обикновено се налага
влагането на държавни средства, за да се смекчат най-вредните въздействия. Това се прави
посредством различни форми на публични интервенции и стимули или програми за смекчаване на
последиците, въведени на национално или регионално равнище. Публичното управление
(регионално или местно) също трябва да се намеси и в сътрудничество с частния сектор да подготви
приемливи за банково кредитиране проекти, които биха помогнали да се привлекат отново частни
финанси в такава неблагоприятна ситуация.
Съществуват много примери, какво и как трябва да се направи, но те не са лесни за прилагане. Това
се дължи на споменатите по-горе различия между специфичните национални правни рамки, но
също така и между отделните национални институционални капацитети, националните
образователни формати, начини за придвижване и координиране на въпроси и акценти върху
ролята на държавата. Да се изберат правилните управленски модели не винаги е лесно, особено за
широкообхватен проблем като повторното използване и съживяване на изоставени индустриални
зони. Важно е се запомни, че процесът на възстановяване на изоставени индустриални зони се „учи”
основно в практиката. Тези, които „правят нещо”, неизбежно ще допускат грешки от време на време,
но и ще се учат от тях. В днешно време могат да бъдат използвани повече от четиридесет години
опит на различни страни и техните подходи към съживяването на изоставени индустриални зони.
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1.11 „Измерване” на изоставени индустриални зони
За да се подчертае сериозната заплаха, която изоставените индустриални зони представляват за
нашите общности, те трябва да бъдат наясно с размера на проблема. Определен процент
изоставени индустриални зони в градската тъкан е съвсем естествен и нормален (ок. 3% от
урбанизираните територии). Ситуацията става тревожна, когато над 10% от урбанизираните
територии са обозначени като изоставени индустриални зони. Но има и друг аспект, който също
трябва да се отчита. Важно е да се прецени и какъв е годишният темп на развитие в дадена общност.
(Годишният темп на развитие е пространствена проекция на цялостното развитие в дадена
общност за една година/ обикновено се изчислява като средна стойност от последните три
години/ - в идеалния случай може да се предположи, че цялото това развитие се реализира върху
изоставени индустриални зони. В действителност по-голямата част от това увеличение в
темпа на развитие е осъществено върху зелени площи.) Например, ако общият размер на
изоставените индустриални зони е десет, а годишният темп на развитие е единица, тогава в
идеалния случай, при който цялото развитие е насочено към изоставените индустриални зони, ще
отнеме около десет години, докато всички отчетени изоставени индустриални зони бъдат повторно
оползотворени. Това е един сравнително оптимистичен сценарий. По-тревожен сценарий се
разкрива, ако се изчисли колко бързо могат да бъдат развити всички изоставени индустриални зони
в дадена общност, ако настоящият темп на повторното им оползотворяване на се запази. В Чехия
има градове, където това може да отнеме над 370 години. Целта на този тип данни е да се привлече
вниманието на местната общност върху решенията за справяне с проблема.
Належащата нужда от по-пълноценно земеползване и инвентаризация на изоставените
индустриални зони е идентифицирана още в доклада CABERNET, който констатира следното:
"Изграждането на национална база данни за земеползване (ако такава все още не съществува),
включваща не само обхвата, но и естеството на изоставените индустриални зони, изглежда ще бъде
ключова цел за всички държави-членки с оглед справяне с проблема на изоставените индустриални
зони и възползване от възможностите за повишаване на конкурентоспособността, които разкрива
успешното възстановяване на изоставените индустриални територии и управление на земята в
градска среда. Създаването на такава база данни ще бъде от особена полза за държавите с поголяма гъстота на населението или относително по-ниско равнище на конкурентоспособност." Към
момента са налични множество ясни решения за мониторинг на земеползването, както и други,
които са в процес на развитие или могат да бъдат разработени в бъдеще.
Квалифицирането на определена територия като изоставена промишлена зона е квалитативно
експертното решение. В някои страни е необходимо правно основание за подобно окачествяване на
земята. В други страни може да се изисква съгласие на собствениците за публикуването на тези
парцели земя в публични инвентари. В Чешката република от 2007 г. насам с вземането на решение
относно включването на определена земя в инвентара на изоставените индустриални зони е
оправомощен обучен и сертифициран плановик/архитект. За да се идентифицират изоставените
индустриални зони, винаги се налага теренно проучване. За получаване на сравними и
анализируеми данни за изоставените индустриални зони е необходима обща методология и
обучение за уеднаквяване нивото на експертната оценка, която следва да бъде предоставена.
Описът на изоставените индустриални зони също така трябва да бъде обвързан с ГИС визуализация.
Виж Приложение 2 за информация относно чешкия подход за инвентаризационна система на
изоставените промишлени зони и Приложение 1 относно проекта CircUse за инвентаризационен
подход при управлението на земеползването.
Липсата на инвентаризация на земеползването и изоставените индустриални зони в градската среда
създава редица проблеми, някои от които са описани тук, както следва:


липсата на инвентари на изоставените индустриални зони не позволява установяването на
размера и комуникирането на проблемите на изоставените индустриални зони на местно,
регионално и национално равнище – създателите на политиките и широката общественост не
могат да участват дейно,



естеството на проблема на изоставените индустриални зони остава неанализирано и неясно на
национално, регионално и местно равнище,
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естеството на проблема на изоставените индустриални зони не е напълно изяснено на
национално, регионално и местно равнище,



неидентифицираният обхват на изоставените индустриални терени прави трудно правилното
фокусиране върху политики, стратегии, програми и планове на местно, регионално и
национално ниво,



без висококачествени данни за изоставените индустриални зони е невъзможно да се предложи
подкрепа от подходяща публична програма за финансиране на национално, регионално и
местно ниво,



без висококачествени и актуализирани данни за изоставените индустриални зони е невъзможно
да се проследят тенденциите в повторното им оползотворяване на национално, регионално или
местно ниво и също така е трудно да се измери въздействието на политиките, стратегиите и
програмите за изоставените индустриални зони.

Теренното проучване трябва да опише главно качествените характеристики на изоставените
индустриални зони – в т.ч.:


обхват на всяка отделна изоставена промишлена зона (ГИС полигон или друга визуализация),



качествено състояние на всяка отделна изоставена промишлена зона (снимки),



предходно и настоящо използване на всяка изоставена промишлена зона (архивна информация,
снимки и словесно описание).

Кабинетното проучване и допълнителен преглед на наличните данни по-късно може да разкрият
друга необходима информация (размер, коефициент на застрояване, разположение спрямо
основната инфраструктура, размер на общността, местоположение в общността, вид собственост,
брой на собствениците, допустимо предназначение, ограничения, свързани с околната среда, и др.)
Информацията за всяка отделна изоставена промишлена зона при първоначалната инвентаризация
трябва да бъде по-скоро кратка, за да се намалят разходите по инвентаризацията. Тази информация
трябва да бъде в анализируем формат, който позволява създаването на различни списъци и дава
възможност за разширяване дискриптивното съдържание на данните. Подобна инвентаризация
обикновено е подходяща и достатъчна база за изготвяне на политики, стратегии и на някои
програми. За по-специализирани програми и за реален подбор на проекти, обикновено е нужен поширок набор от информация за отделните изоставени индустриални зони. Това, обаче, може да
бъде предоставено на по-късен етап. По-подробна информация и допълнителни специализирани
изследвания (измервания) са необходими за подготовката на конкретни проекти за изоставени
индустриални зони.
Важно е да се запомни, че всяка събрана информация за отделна изоставена промишлена зона
може бързо да остарее (промяна на собствеността, промени в инфраструктурата, липса на
възможности за финансиране, пазарни движения другаде, последици от други инвестиции и др.).
Следователно по-подробна информация трябва да бъде събирана или разширявана само когато
това е действително необходимо. Виж Таблица 1.5 за различните видове инвентаризация на
изоставени индустриални зони.
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Таблица 1.5 - Различни видове инвентаризация на изоставени индустриални зони.

Вид

Основание за
получаване на
информацията
Преценяване на
проблема

Начална инвентаризация

Подготвяне на
политики и
стратегии
Даване на
гласност по
въпроса
Селектиране на
списъка на
обектите, които
се нуждаят от
допълнително
проучване

Подробна инвентаризация

Разширяване на
информацията за
включените в
списъка обекти

Подробно
изследване на
обекта

Подготовка на
данни, които
следва да бъдат
взети под
внимание в
специфични
програми
Извършване на
подбор на
проекти
Отстраняване на
рисковете за
развитието

Кой разполага с
информацията?

Кой следва да
събира тази
информация

Колко струва?

Каква степен
на
публичност?

Най-доброто
решение е, ако
такава база данни е
на регионален
принцип, тъй като
регионите са тези,
които се нуждаят от
най-много от нея и
могат да покрият
разходите за
нейната
актуализация.
Налагат се някои
стандартни форми
на връщане на
национално ниво.

Най-добре е, ако
данните за
дадена
изоставена
индустриална
зона се съставят
от общността, тъй
като тя трябва да
е общностна
"собственост"

Ок. 50 €/
измерване на
изоставен
индустриален
обект + разходи
за базата данни
+ поддържане и
актуализиране
на
информацията

Пълна
публичност и
достъпност в
интернет в
позволяващ
анализиране
формат

Тези, които ще
работят с данните общността,
институциите, които
подготвят
програмите и др.

Специализирани
инженери,
проектанти и др…

Зависи от на
обхвата на
необходимата
информация, от
50 до 500 евро
на обект

В интернет,
ограничена
публичност за
избрани
страни

Програмни
мениджъри
(управители),
консултанти,
клиенти

Специализирани
инженери,
технически
персонал и др…

Зависи от това
какви
изследвания са
необходими

Без
публичност,
само
информативен
доклад

1.12 Възможност за трансфер на ноу-хау (научени уроци от партньорите) –
глава 1
Словакия
Положението в Словакия по отношение на историческия фон на изоставените индустриални зони е
много подобно на опита на Чешката република. Мнозинството от населените места в Словакия са
малки, градовете с над 20 000 жители са малко на брой. Характерът на урбанизация на Словакия
влияе съответно върху характера на изоставените индустриални зони - само малка част от тях се
отнася до обекти и сгради в градовете, по-голямата част се намира в по-малките градове и може да
бъде от селски характер.
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Въпросът е повдигнат доста скоро в сравнение със страните от Западна Европа и има място за
внасяне на подобрения и извършване на преустройство в изоставените индустриални зони. Досега в
Словакия няма създаден официален регистър на изоставените индустриални зони, нито специален
закон за подкрепа на регенерацията или реконструкцията на изоставени индустриални зони.
Словашката агенция SARIO, с подкрепата на регионалните агенции, е създала неофициален списък
на изоставените индустриални зони (към 2009 година са идентифицирани близо 700 изоставени
индустриални зони), който в Словакия е достъпен само за вътрешна употреба. Въз основа на опита
на Чешката република, би било полезно да се изготви списък на изоставените индустриални зони на
базата на професионална експертиза, където да има информация от измерване и по-подробна
инвентаризация или дори детайлно обследване на обектите. Такъв списък може да служи за водене
на преговори за разпределение на новите разработки, предотвратяващо преобладаващото
разработване на зелени (незастроени) площи. По същия начин, включването на изоставените
индустриални зони в плановете за земеползването, както и в стратегическите планове, е желателно
с оглед на това да се комуникира по-добро всеобхватно и устойчиво планиране в бъдеще. В интерес
на всяка страна е да подкрепя реконструкцията на изоставени индустриални зони, както и да
предотвратява създаването на нови такива. През изминалите години в Словакия са реализирани
някои много успешни реконструкции на изоставени индустриални зони (виж глава 11), макар че все
още се среща отрицание на този въпрос и като се има предвид, че без подходящо законодателство е
трудно да се преговаря с инвеститорите да предпочетат именно този тип инвестиции в градските и
селските райони.

Румъния
В Румъния изоставените индустриални зони се разбират като бившите, често замърсени
индустриални обекти и представляват един от екологичните и икономическите проблеми на
градските райони. При това в Румъния все още има незастроени зелени терени, които могат да
бъдат използвани за разработване. Индустриалните инвестиции са изтласкани от главните градски
райони към зелените площи, намиращи се в близост до основните транспортни коридори извън
административните граници на града или в по-малките населени места в орбитата на големите
градски агломерации. Поради това наличието на незастроени площи при по-ниски разходи,
разрастването на градовете, липсата на политики за градско развитие, предотвратяващи стихийното
разрастване на градовете, и на достъпни транспортни алтернативи за ежедневните трудови
пътувания са задълбочили проблема с изоставените индустриални обекти. Основният натиск за
преустройство на изоставени индустриални зони идва от необходимостта да се използват големите
площи, които те обхващат, и да се намалят генерираните от тях рискове за здравето и околната
среда.

България
В България замърсяването е решаващ показател за дефиниране на термина „изоставени
индустриални зони”. Нивата на замърсяване в 30 български града надхвърлят международните
стандарти. Статистическите данни показват, че емисиите от България изглежда са много по-вредни
за околната среда от емисиите в повечето европейски страни. Два основни замърсители в
Югозападна България са металургичната компания "Кремиковци" АД и урановата мина в Бухово.
Общият устройствен план на София включва регенерация на шест индустриални зони. Община
Перник възстановява старата индустриална зона в района на „Владайско въстание”. Община Бургас е
разработила интегриран план за градско възстановяване и развитие.
В резултат на колапса на националната планова икономика градските райони в България са
наследили големи територии с неизползваната земя. Въпреки това, в момента няма никакви данни,
за да се опише мащаба на изоставените индустриални зони в България. Обществената осведоменост
и разбиране по въпроса за изоставените индустриални зони са много ниски в България. Опитът и
добрите практики от други страни трябва да бъдат пренесени в националното законодателство и
рутина.
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Задачи за самообучение за Глава 1
За повторната употреба на изоставени зони е от съществено значение работата в екип и участието на
широк кръг от заинтересованите страни. Ето защо тези задачи за самообучение са дело на
обучаващи се, които изискват дискусии и получаване на мнението на други хора (колеги, други
специалисти, администратори, НПО, собственици на изоставени зони, инвеститори и т.н. - по-нататък
споменавани само като "колеги").
T1 Характеризирайте изоставените зони и обсъдете с колегите си ситуацията с
изоставените зони в града / региона, където живеете.
T2 Опишете и обсъдете с колегите си как тези изоставени зони се възприемат от
инвеститорите, местните и регионалните власти, както и от гражданите.
T3 Опишете и обсъдете с колегите си какви действия в подкрепа на повторната употреба на
изоставени зони са се провели във Вашия град / регион и какви конкретни резултати са
постигнати (ако има такива).
T4 Опишете и обсъдете с колегите си как повторната употреба на изоставени зони във Вашия
град / регион може да се подобри (напишете пет предложения за действие, посочвайки кой
трябва да е отговорен за местните изоставените зони, оценка на разходите за тези
действия и посочете откъде може да дойде финансиране за покриване на разходите на
такива действия).
T5 Разберете в дискусията с Вашите колеги колко изоставени зони са били регенерирани в
периода от последните 5 години във Вашия град / регион (ако има такива) и колко голяма е
регенерираната площ в хектари.
T6 Разберете размера на застроена площ във Вашия град / регион (в хектари) и изчислете
процента на всички идентифицирани изоставени зони от тази застроена площ. Също така
сравнете процента на площта на всички идентифицирани изоставени зони с площта на вече
регенерираните изоставени зони. Разберете колко хектари изоставени зони са регенерирани
за една година (като средна стойност от последните 5 години) и накрая изчислете колко
време (в години) ще отнеме регенерацията на всички идентифицирани изоставени зони, ако
повторната употреба продължи с подобно темпо като средната стойност за последните 5
години (това е количество изоставени зони, за което се застъпваме).
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CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network [online] [cit12-01-2012] http://www.cabernet.org.uk



Cobraman projekct web site [online] [cit-12-01-2012] http://www.cobraman-ce.eu



Circular Flow Land Use
http://www.circuse.eu
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2

Планиране възстановяването на изоставени индустриални зони
от: Maroš Finka, Ľubomír Jamečný
Процесите на преструктуриране на изоставени индустриални зони са естествени компоненти на
градското развитие. Динамиката на социалните подсистеми е движещата сила на динамиката на
селищните системи, които изискват адаптационни процеси в по-слабо динамични физически
структури. Западането на определени структури и процесите на тяхното преструктуриране следва да
се разбират като естествена част от развитието на селището, съдържащо множество различни
перманентни жизнени цикли. В условията на бързи трансформации в икономическите и социалните
системи, във фазата на преход от индустриално към общество, базирано на знанието, в комбинация
с последиците от глобалната конкуренция и всеобщата икономическа криза, вътрешната способност
на селищните структури изглежда е влошена до такава степен, че процесите на естествени
трансформации не могат да продължат без външна намеса. Важна форма на такава интервенция е
планирането.
Специфичната характеристика на рамковите условия за регенерация на изоставените индустриални
зони в новите страни членки на ЕС се превръща във важно предизвикателство за техните системи за
пространствено планиране в няколко измерения - инструментално, методическо и философско.
Общите процеси на социален преход, отразени в развитието на гражданското общество, ускорената
динамика на икономическото развитие и процесът на европейска интеграция налагат
преразглеждане на системите за пространствено планиране в централно- и източноевропейските
страни в преход. Въпреки че доминиращите характеристики в развитието на пространственото
планиране са били сходни с развитието в страните от Западна Европа, описано в документа
"Strategic (spatial) planning reexamined" (Albrechts, L, 2004), специфичното състояние на общите
процеси на социален преход и сближаване на националните правни системи изиграва ролята на
катализатор.
Процесите на икономическо преструктуриране в новите страни членки на ЕС в контекста на прехода
започват преди 20 години, но съживяването на старите индустриални зони, големите жилищни
площи и други западнали градски области се превръща в належащ проблем едва през последните
няколко години, тъй като държавната политика за подпомагане на развитието е била насочена към
привличане на инвеститори от чужбина, а за тях е от по-голям интерес да строят много бързо и
евтино на незастроени терени (greenfields), отколкото да строят в застроените градски площи,
преодоляват големите проблеми на градския упадък. В контекста на общата икономическа криза
ние трябва да се изправим пред новоразработени големи проблемни области в крайградските зони,
в които производството, започнато преди няколко месеца или години, е закрито.
Европейският съюз се характеризира с различни култури и системи за планиране. Разширяването на
ЕС увеличи многообразието им, както и разнообразието от географски и икономически
предпоставки и различията в развитието на селищната структура. Темата за рамката за управление
на земеползването включва редица влияещи фактори като естеството на закона, степента, до която
плановите документи и политики са задължителни и наличието на конституционни или други
законови права по отношение на земята и собствеността (CEC 1997 ). Тези факти рамкират
различните подходи към планирането на регенерацията на изоставени индустриални зони и поспециално планираните интервенции в използването на земята като важна част от системите за
планиране. (Виж фиг. 2.1)
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Фиг. 2.1 - Система за планиране на дейностите по преструктуриране на изоставени индустриални зони.
При анализа на правната, икономическата, плановата и институционалната рамки за регенерация на
изоставени индустриални зони в проекта BROWNTRANS следва да бъдат идентифицирани два от
петте основни европейски модела на планиране на земеползването (Zweigert and Kötz 1987,
Newman and Thornley 1996): Наполеоновiqt модел, произхождащ от Франция и включващ и
южноевропейските страни и германският централноевропейски модел.
Германският подход със силни традиции в римското право може да се характеризира с
предварително (ex-ante) планиране, кодифицирани системи за планиране, систематичност и поабстрактен характер на инструментите за управление на земеползването. Друга особеност е
важността, която се придава на писмените правила. Страни като Германия, Австрия, Словакия,
Чешката република имат силни правни рамки и децентрализираните структури за вземане на
решения. Във всички гореспоменати страни местното ниво има силна роля, изразяваща се в
самоуправлението на общините. Развитието след 1989 г. в Словакия и Чехия води до укрепване на
местното и регионалното ниво, но въпреки това често децентрализация на отговорностите не върви
ръка за ръка с децентрализацията на финансирането и ресурсите. Все още е трудно да се каже нещо
окончателно за реалната роля на новите административни единици.
Наполеоновият модел се отличава със значителни вътрешни различия. Административната система
се базира на централизирано национално ниво и по-силни общини. В някои страни (напр. Италия)
националното правителство е отговорно за плановото законодателството, но тази власт е споделена
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с регионите и това придава значителна сложност. Основният орган за планиране е общината.
Въпреки това, системата за планиране е силно фрагментирана и процесите на вземане на решения
често са трудни за разбиране. Планираните интервенции в земеползването в областта на
регенерацията на изоставени индустриални зони се фокусирани в много по-голяма степен върху
контролиране промяната на земеползването на стратегическо и местно ниво, отколкото върху
практически интервенции. Регулацията се използва с оглед осигуряване на устойчиво и нарастващо
развитие. Местното ниво е нивото на планиране на земеползването, докато поставянето на
основните цели става под наблюдението на централното правителство.
За разбирането на системите за планиране е необходима яснота по отношение на историческото
развитие и последните достижения в областта на земеползването в съответните страни.
Мащабът на инструментите за регенерация на изоставени индустриални зони показва, че особено
системите за планиране на земеползването в централно- и южноевропейските страни са били
повлияни от доминирането на архитектурното измерение на пространственото планиране
(урбанизъм) със силен акцент върху архитектурния вкус и са се занимавали с дизайн на градска
среда, градски пейзаж и строителен контрол, при липса на икономически подходи. Съществуват
строги норми и кодекси, но те не са добре установени в рамките на управлението на изпълнителната
власт, както и в обществото и политиката. Градското развитие обхваща широк кръг от проблеми.
Хармонизацията на интересите в областта на функционалното ползване сред различните субекти на
градското развитие, отговарящо на функционалните изисквания за качество на територията, се
определя от широка гама субективни и обективни фактори и цели. Сред тях доминираща роля в
почти всички стратегии за градско развитие играе ограничението на източниците и ефикасността в
земеползването.
Ограничаването на използването на незастроени терени (greenfields) и връщането в експлоатация на
използвани в миналото изоставени индустриални територии (brownfields) са сред приоритетите,
особено в случаите, когато това може да оползотвори съществуващата градска инфраструктура и да
допринесе за намаляване на стихийното разрастване на градовете, за постигане на устойчивост на
градската среда и запазване на качеството на живот в градовете. Отговорността за постигане на
устойчива, привлекателна и конкурентна градска среда е най-важната от многото отговорности на
общините.
Селищните структури са с характер на общо благо, изискващо специални режими на управление.
Териториалното развитие е „игра” на много „играчи”, но действия или бездействие на общините
могат сериозно да повлияят върху посоката на развитие, в което важна роля имат повторното
използване, непълноценното използване или деградацията/ запустяването на изоставени
индустриални зони и/ или активацията на зелени терени за строителни цели. Следователно има
силна нужда от специфичен стратегически подход за преструктуриране на изоставени индустриални
зони като елемент от комплексни стратегии за пространствено развитие. Стратегиите на местно
равнище са от особено значение, но в повечето случаи обхватът на изоставени на проблемите по
преустройството на изоставени индустриални зони надхвърля капацитета на общинското ниво, дори
и на големите градове. Освен това западането на непълноценно използваните територии с различен
размер изглежда е показателна проява на процеса на преход от индустриално към
постиндустриално общество в края на 20-ти и началото на 21-ви век. Специфичният подход към
регенерацията на изоставени индустриални зони на национално и дори на международно ниво
трябва да бъде интегрирана част от комплексна политика за пространствено развитие на
национално и регионално ниво.
Мащабът на инструментите за планиране е широк и представлява различни аналитични, оценъчни и
далновидни инструменти, взаимодействащи с институционалните и правни, икономически и
финансови инструменти, при оптимална ситуация постигайки на синергичен ефект. Основната
класификация на инструментите за планиране е показана в таблица 2.1.
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Таблица 2.1 - Подробна структура на инструментите за планиране.

Видове/ категории инструменти
Основни инструменти (планиране)
Инструменти за анализ,
инвентаризация и мониторинг

Процедури по планиране

Примери
Атлас на ЕСПОН, Териториална информационна
система, Материали за планиране на
земеползването, Информационна система за
околната среда
Възлагане на документирането на териториалното
планиране (разработване, одобряване,
включително регистрация) и участие на
обществеността в него.
Вземане на решения относно териториалното
развитие.
Оценка на стратегическото въздействие върху
околната среда на плановете и програмите.
Национална перспектива за пространствено
развитие.
Териториалноустройствен план на регион - план за
пространственото развитие
Териториалноустройствен план на община - местен
план на земеползването.

Планиране на
формални
инструменти

Планови документи

Териториалноустройствен план на зона - план за
регулация.
Ландшафтно-екологични планове.
Проекти за комасация на земята.
Секторни планове и частични планове на
регионално и местно ниво, например планове за
управление на отпадъците, планове за защитените
природни зони, планове на териториите на речните
басейни и други планови документи, разработени
съгласно съответните закони.

Процедури за вземане на
решения (изпълнителни)

Вземане на решения относно териториалното
развитие
Одобряване на документацията на териториалното
планиране.

Разрешения, нормативни
актове

Разрешения за ползване на земеделска земя
Различни екологични разрешителни и препоръки
на отговорните органи в съответствие с
екологичното законодателство.
Разрешение за строеж.
Земи, запазени за проекти в обществена полза.

Други формални инструменти
за планиране/ управление

Набор от над 100 различни разрешителни, касаещи
одобряването на планове за земеползване и
издаването на разрешения за строеж.
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Видове/ категории инструменти
Основни инструменти (планиране)

Примери
Информационна система на агенциите за
регионално развитие.
Сървъри с карти.

Инструменти за анализ,
инвентаризация и мониторинг

Ландшафтен атлас на SR.
INFOREG - Информационна система за подпомагане
на регионалното развитие.
Общностни планове за социално включване.
Местен план за действие за околната среда и
градското здраве.

Планиране на
неформални
инструменти

Процедури по планиране

Общностно планиране, "Дневен ред 21" (Agenda
21) и други
Регионални планове за социално и икономическо
развитие.

Планови документи

Общински планове за социално и икономическо
развитие.
Трансгранични планове за развитие за специфични
трансгранични региони.

Процедури за вземане на
решения (изпълнителни)
Други неформални
инструменти за планиране

Допълнителни
инструменти

Национален план за действие за устойчиво
развитие, напр. приоритет Градско реконструиране
и териториална регенерация.

Оценката на потенциала за развитие на изоставените индустриални зони е важна част от
разработването на далновидни документи за регенерация на изоставени индустриални зони на
всички нива, посочени по-горе. При анализа на потенциала за развитие на изоставените
индустриални зони трябва да бъдат взети предвид следните аспекти (вж. таблица 2.2).
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Таблица 2.2 - Основни аспекти на анализа на изоставените индустриални зони като част от процеса
на планиране.

Аспекти за анализиране
Характеристики на
физическите структури на
околната среда

Примери
Размер на изоставените индустриални зони
Качество на сградите
Количество и качеството на инфраструктурата

Културни активи
"Дух" (асоциация, атмосфера) на мястото
Демографски промени
Застаряване на населението (увеличаване
относителния дял на възрастните жители)
Смъртност
Относителен дял на имигрантите, етническите и
малцинствените групи от общото население
Степен на социална сегрегация
Равнище на доходите
Особености на социалната и
социокултурната среда

Равнище на бедността
Равнище на социалните трансфери
Здравни условия

„Вътрешни” за
изоставените
индустриални зони
характеристики

Дефицити в образованието
Равнище на престъпността
Ниво на гражданско участие
Ниво на гражданска ангажираност
Разходи за жилища в съпоставка с приходите
Гъстота на населението в сравнение с
(разгънатата) застроена площ
Капацитет на апартаментите/ стаите
Стари екологични товари - опасни отпадъци/
замърсяване
Емисии от местната индустрия/ домакинства
/трафик
Замърсяване на въздуха
Замърсяване на водите
Характеристики на
естествената природна среда

Замърсяване на почвите
Ниво на шума
Намаляване на биоразнообразието
Дефицит на открити пространства
Дефицит на зелени площи
Публичен достъп до зелените площи
Опасност от природни бедствия (напр.
наводнения)
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Аспекти за анализиране

Примери

"Бариери" в градския пейзаж
Имидж/ възприятие отвън
Имидж/ възприятие отвътре
Градски пейзаж/ урбанистична структура
Жилищно качество
Свободно жилищно пространство + офис
пространство
Състояние на сградите, например:
Характеристики на
изкуствената (антропогенна)
околна среда



Обхват на обновяването



Санитарни инсталации



Размер на апартаментите

Собственост на земята/ сградите, например:

„Вътрешни” за
изоставените
индустриални зони
характеристики



Хетерогенна собственост



Публична собственост



Отсъствие на собствениците

Количеството и качеството на социалната и
културната инфраструктура
Количеството и качеството на техническата
инфраструктура

Характеристики на
функционалните структури
(данни за настоящото и
миналите предназначения на
земята)

Минало и текущо земеползване
Функционални конфликти и ограничения
Функционални връзки
Местна търговска дейност
Ендогенна динамика на икономиката
Зависимост от външни инвестиции (частен и
публичен сектор)

Икономически
характеристики на обекта

Нестабилност на предприятията (текучество,
миграция)
Цени на земите/ наемите
Стартиращи фирми
Свободни индустриални, търговски и офис площи
Териториално несъответствие между работната
ръка и работните места
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Аспекти за анализиране

„Вътрешни” за
изоставените
индустриални зони
характеристики

Примери
Институционални споразумения
(самоуправляващи се или държавни структури)
Собственост и други права в района

Институционални и правни
особености

Съществуващи институционализирани мрежи за
сътрудничество и др.
Разпоредби на местната власт в областта на
планирането и съществуващи задължителни
планови документи
Ситуация на пазара на недвижими имоти
Конкурентоспособност на района, в местен/
регионален/ национален контекст

Характеристики на
икономиката на изоставените
индустриални зони

Външни финансови условия за развитие, налични
ресурси
Търсене на стоки на дребно и услуги
Предлагане на стоки на дребно и услуги
Обхват на местните възможности за заетост
Равнище на безработица
Действащо законодателство
Разпределение на отговорностите при вземане на
решения

„Външни” за
изоставените
индустриални зони
характеристики

Особености на правната и
институционалната и среда

Особености на физическите
структури на околната среда

Особености на социалната и
социокултурната среда

Общо устройствено планиране, в т.ч.
Съществуващи стратегии, планове и програми за
развитие, включващи регенерацията на
изоставени индустриални зони и съответните
заинтересовани страни в тази област
Околни структури, тяхното качество
"Бариерен ефект" на изоставените индустриални
зони
Социална структура на града
Потенциално засегнати културни ценности на
града
Място на зоната във функционалната и
физическата структура на селищната единица

Характеристики на
функционалните структури
(данни за настоящото и
миналите предназначения на
земята)

Функционални връзки между изоставената
индустриална зона и останалите части на града
Ролята на изоставената индустриална зона в
селищния организъм
Местоположение на изоставената индустриална
зона в контекста на транспортните и
инфраструктурните връзки

Подробната информация е базата за анализ на потенциала за развитие на изоставени индустриални
обекти и за плановите документите за преструктуриране. Например, един добре функциониращ
кадастър е от съществено значение за проучване развитието на изоставените индустриални обекти.
Агенциите за околната среда създават бази данни на известни и потенциални замърсявания,
актуално състояние на замърсяването и съществени стойности на природната среда. В много страни
следва да бъдат изградени специфични информационни системи за жизнената среда, които

46…………………………………………………………………..…

интегрират цялата гама от релевантна информация, базирани на взаимодействието с ГИС данни,
като съществуващи категории земеползване, регулации и решения за планиране на земеползването.
Освен събирането на съответните данни за изоставените индустриални зони, също толкова важно е
правилното интерпретиране на информацията, която тези числа показват, относно потенциала на
изоставените индустриални зони.

2.1 Отражение на въпроса за свободните или непълноценно използвани земи
в плановите документи
От: Maroš Finka
Проблемът с регенерацията на изоставени индустриални зони е бил разбиран предимно като част от
управлението на местното развитие, но рамката за местните дейности по планиране и управление е
задавана не само от преките интервенции за възстановителни процеси от по-високите нива, но в
няколко случая и косвено от локализацията на инвестиционни решения, повлияни от националните
и регионалните политики. Типични примери са държавните субсидии за създаването на
индустриални или технологични паркове на зелени терени (greenfields), докато в същото време поголямата част от общините са изправени пред проблема на непълноценно използваните или
изоставени стари индустриални площи в държавата, добре свързани с транспортните системи,
техническата инфраструктура, включени в градската структура. Така се създава значителен
потенциал за развитие на наличните изоставени индустриални зони, независимо от често
съществуващите стари екологични тежести. Предимствата на локализацията на нови дейности и
потенциала на регенерацията на изоставени индустриални зони трябва да се оценяват не само от
гледна точка на микроикономическите ефекти за непосредствените инвеститори, но и с оглед на
екологични, социални и икономически измерения на развитието.
Въпреки че стратегиите за регенерация на изоставени индустриални зони трябва да бъдат
интегрирани части от политиките за развитие, те са свързани главно със стратегиите за планиране и
развитие на местните власти. Националните политики се съсредоточават върху идентифицирането
на изоставени индустриални зони и върху необходимостта от външни интервенции за
възстановяването им, но всяка стратегия за регенерация на изоставени индустриални зони се
нуждае от местен компонент, за да се разгледа по-широкото въздействие на интервенцията по
отношение на местната среда.
Тъй като суверенитетът с областта на планирането е важна част от териториалният суверенитет,
спазван в европейските демокрации, местните власти играят ключова роля в управлението на
регенерацията на изоставени индустриални зони като интегрирана част от управлението на
териториалното развитие на местно ниво, включително процесите на планиране. В процеса на
планиране се определят разпоредби относно земеползването на обектите в общината, относно
функционална и физическа структура, стратегии за развитие, ограничения, схеми и модели. В този
смисъл плановият документ е много важен, но не е единственият инструмент за активна политика за
регенерация на изоставени индустриални зони. Силно необходим е цялостен подход по отношение
на политиката по възстановяване, обединяващ екологичните, социалните и икономическите аспекти
и процесуалния характер на реинтеграцията на изоставени индустриални зони в градската
функционална структура.
Общините могат да играят активна роля за насърчаване регенерацията на изоставени индустриални
зони чрез предоставяне на комплексна политическа рамка, интегрираща секторните политики
(фискални - субсидии, квоти, данъци, екологични - ограничения, такси, направления, процедури,
социални ползи, обществени услуги и ресурси - суровини, финансови, инфраструктура, човешки
ресурси). Координацията на секторните политики, разпределението на ресурсите, координацията на
експлоатацията на източниците във времето и пространството е решаващата роля на
пространственото планиране на развитието и по-специално планирането на земеползването.
В контекста на разбирането за ограничените възможности за гарантиране на устойчивост в
развитието на човечеството, ролята на пространството / земята като един от ограничените ресурс
нараства. Зелените терени (greenfields) извън застроената площ на общината, а също и във
вътрешността на градската структура вече не се интерпретират еднозначно като свободна или
непълноценно използвана земя, тъй като играят важна роля в екологичното и психологическо
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качество на градската среда и градския живот. Стратегиите за устойчиво развитие чрез ориентиране
към засилване на функционалната експлоатация на парцелите във вътрешността на застроените
площи в общините целят да се предотврати стихийното разрастване на градовете. Всяка
функционална зона в града, с нейните физични структури (сгради, техническа и социална
инфраструктура и др.), е обект на процесите на развитие, представляващи нейния жизнен цикъл.
Динамиката на тези процеси зависи от динамиката на иновационните цикли на обществото като
цяло, и особено в конкретния функционален сегмент.
Иновационните цикли в производствените сектори, ставайки по-къси, ускоряват динамиката на
жизнения цикъл на градските функционални и физически структури. Гъвкавите градски структури
могат при определени условия да се адаптират към новите изисквания чрез естествен еволюционен
процес, но в много случаи фазата на спад, следваща фазите на динамично развитие и стабилизация
попада поради инерцията, липса на гъвкавост на физическата структура или неблагоприятни външни
условия извън рамките на естественото развитие на града и региона като цяло и не може да се
започне ново развитие чрез използване на вътрешния му потенциал. Много е важно да се
идентифицират първите симптоми на такова развитие (непълноценно използвани площи,
екологична или социална деградация и др.), също така съществен е и перманентният мониторинг
(наблюдение) на териториалното развитие, като неразделна част от дейностите по планиране и
управление на местно ниво, тъй като той позволява да се реагира с подходящи поддържащи мерки
много по-ефективно в сравнение с необходимостта от започване на сложния процес на регенерация
на съществуващи изоставени индустриални зони.
В някои случаи по-слабата динамика на развитие може да е обусловена от специфични обществени
интереси в определени области, мотивирани от особената стойност на функционалната или
физическата структура на района. Този интерес може да се изразява в защитата на културното
наследство или опазването на околната среда, като по този начин се поставят ограничения пред
екстензивното развитие. Тези зони се нуждаят от специален подход на планиране, при който се
идентифицират такива райони и тяхната особена стойност и към тях се прилага специфичен режим,
изискващ и позволяващ активиране на потенциала за развитие въз основа на устойчива оценка на
особените ценности на района, често с устойчива външна подкрепа.
Като цяло все още има много объркване и слаба информираност относно това какво в
действителност означава регенерацията на изоставени индустриални зони и защо застрояването на
зелени терени в дългосрочен план е в противоречие не само с екологичното, но също така и с
икономическото измерение на устойчивостта. Това слабо място може да бъде преодоляно само чрез
системна планова инициатива.
Въпреки че процесът на обновление може да се отнася до различни аспекти на качеството на
територията, екологичното измерение на преструктурирането доминира.
Отразяването в плановите документи на рисковете за околната среда, свързани с вече се използвана
земя, изисква следните стъпки:
Анализ - подбор, спецификация и характеристики на абиотичните и биотичните комплекси в
контекста на социално-икономическата ситуация. Крайният продукт на тази стъпка е поредица от
аналитични карти, показващи екологични условия на територията - геология, хидрология, климат,
почви, биологичното разнообразие, положителни и отрицателни характеристики на съответните
комплекси и др.
Интерпретация - създаване на така наречените "фокусирани характеристики" (например
чувствителност, екологично значение, допустимо натоварване и др.), които представляват
основата за оценка на проблемите на околната среда, както и на предложенията за тяхното
отстраняване.
Оценки - те са фокусирани върху оценката на настоящото земеползване, въз основа на екологичните
(предимно ландшафтни) ограничения, произтичащи от интерпретираните фокусирани
характеристики на земята. Основният резултат от тази стъпка е оценка на настоящото използване на
земята и неговото неблагоприятно въздействие от гледна точка на екологията и определяне на
екологични проблемни области, т.е. области, в които настоящото земеползване не отговаря на
екологичните (предимно ландшафтни) принципи.
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Предложения - генериране на серия от мерки за решаване на екологичните проблеми на дадената
земя и последователното оптимизиране на пространственото и функционално земеползване.
Предложения могат да бъдат разделени в следните категории:


предложения за минимизиране / елиминиране на рисковете за околната среда, свързани с
мерки, насочени към отстраняването на екологичния стрес (напр. обеззаразяване на почвата,
прилагане на нови технологии за пречистване на въздуха, ограничаващи замърсяванията на
въздуха), без ограничения за текущото / планираното земеползване,



предложения за минимизиране/ елиминиране на рисковете за околната среда, влияещи върху
текущото/ планираното земеползване, придружени с,



предложения за увеличаване на екологичното равновесие и биоразнообразието,



предложения за защита и опазване на околната среда,



предложения за опазване на природните ресурси.

2.2 Значение на инициативата за местно развитие и планиране
Успешното възстановяване на изоставени индустриални зони е сложно начинание, което изисква
съвместните усилия на различни заинтересовани страни. Въпреки че местното ниво е от ключово
значение за реализиране на координиран подход, жизненоважно е също така и сътрудничеството с
държавните правителствени органи, регионални органи и съседни общини. Ако една от общините в
региона прилага строги разпоредби срещу застрояването на зелени терени, но съседните общини
позволяват разработването на техните зелени площи, ще бъде наистина трудно предприемачите да
бъдат ориентирани към използване на изоставени индустриални зони. Регионалното
сътрудничество и проактивната държавна политика в подкрепа на регенерацията на изоставени
индустриални зони, в комбинация с местната инициатива за планиране се явяват предпоставки за
запазване на устойчивото градско развитие, включващо възстановяване на изоставени индустриални
зони.
Често потенциални проекти се провалят на ранен етап поради липсата на ясни стратегии, базирани
на съвместни визии за развитие и цели на заинтересованите страни, недостатъчната координация
между заинтересованите страни, липса на взаимно доверие, често дори недостатъчна координация
в рамките на местното самоуправление (отделите не комуникират помежду си, сътрудничеството им
е ограничено от взаимно съперничество). Тези проблеми често се мултиплицират поради липсата на
опит и познания на ниво местното самоуправление и местни заинтересовани страни, въпреки че
разбирането в дълбочина на проблемите на изоставените индустриални зони е от съществено
значение за успешното разработване на схема за регенерация на изоставени индустриални зони.
Затова реалистичната оценка на собствения местен капацитет за разработване на стратегия,
планиране, програмиране и управление на процеса на регенерация е много важна част от
стартиращата фаза на процеса на регенерация на изоставени индустриални зони.
В повечето страни, процесът на планиране е продължителен и сложен. Изготвянето на местния план
за развитие отнема дълго време, процесът на неговото обсъждане и приемане от местното
правителство е продължителен. За повечето изоставени промишлени зони би било от полза, ако
дейностите по планиране, включително различните изследвания и проучвания, могат да бъдат
обединени в ефективен процес на планиране под ръководството на определен субект на планиране
и вземане на решения със съответната власт и доверие сред заинтересованите страни. Такъв субект
е представлявала местната власт за планиране, но ефективно може да бъде използвана
инициативата в сферата на планирането и на други заинтересовани страни.
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2.3 Планови и управленски контекст на обновяването на изоставени
индустриални зони/ Изоставени индустриални зони, местно управление
на земята и общинско планиране
Обновяването на изоставените индустриални зони е комплексен процес. Основните промени във
физическата среда - градската тъкан и природните екосистеми, съпътствани от съживяване на
местните икономики и социални системи са интегрирани в синергията на ново устойчиво развитие. В
допълнение към това, този комплексен интегриращ процес изисква съвместните усилия на
разнообразни заинтересовани страни с различни интереси, възможности и способности.
Практиката на процеса на преструктуриране на изоставени индустриални зони показва, че
гарантирането на устойчиво развитие в бившите изоставени индустриални зони означава не само
инвестиции в премахването на екологичните товари или рехабилитацията на местната икономика на
територията на изоставени индустриални обекти сама по себе си. Обратното - устойчивостта в
съживяването на изоставените индустриални зони зависи от тяхната дългосрочната комплексна
интеграция в градския организъм. В този контекст, няма възможност за решаване по подходящ
начин на проблемите на преструктурирането на изоставени индустриалните зони чрез изолирани
действия / дейности по рехабилитация. Единствено ориентиран към стратегически цели подход като
интегрирана част от местното управление на земеползването, рамкирано от систематично
планиране на развитието, може да гарантира ефективни инвестиции в реконструкцията.

2.4 Блок схема/ Преглед на процеса на преустройство на изоставените
индустриални зони – необходимост от интегриран и интерактивен подход
Относително широкото тълкуване на понятието изоставени индустриални зони в следствие от
широката гама от видове изоставени индустриални зони определя многообразието на проблемите и
техните комбинации, с които процесът на преустройство на изоставени индустриални зони трябва да
се справи. Освен това, изборът на подходящ подход, методи и инструменти за регенерация на
изоставени индустриални зони зависи не само от спецификата на проблема, но и от конкретната
рамкова ситуация на процеса на регенерация, определена от политически, институционални,
финансови и други условия за процеса на регенерация и проследяване на развитието на
преустроените изоставени индустриални зони. Независимо от това, логиката на градоустройствените
процеси, в т.ч. и на реконструирането на изоставените индустриални зони, позволява да се
определи рамката на този процес под формата на „поток” от основни стъпки / фази с конкретни
задачи, подходи, методи и инструменти за създаване на елементи на интегративна система.
Съществуват няколко насоки за дефиниране на тази система, нейните стъпки и възможни подходи.
Някои от тях са силно нормативни, някои - с изразени характер на неолиберален подход към
градското развитие. В допълнение към това, дефинирането на такава система не означава, че всеки
процес на реконструкция на изоставени индустриални зони трябва да следва пълната структура на
фази и стъпки в същото измерение (нито това се случва в реалната практика). Някои от фазите от
модела на блок схема могат да се интегрира в практиката, някои от тях може да вземат
преимущество в зависимост от спецификата на изоставените индустриални зони или на рамковата
ситуация.
Блок схемата като основа на “Колаборативния стратегически целево ориентиран подход за
реконструкция” (`Collaborative Strategic Goal Oriented Re-Development Approach`), предложен в тази
глава, развива идеята за подход на съвместно стратегическо ориентирано към целите програмиране
(от англ. Collaborative Strategic Goal Oriented Programming - CoSGOP), изграден в контекста на
централноевропейската култура на планиране и практика във възстановяването на изоставени
индустриални зони.
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Таблица 2.3 - Основни стъпки в "Колаборативния стратегически целево ориентиран подход за
реконструкция" (CoSGOP).

Основни стъпки

Бенчмаркинг
(ретроспективни методи)

Етапи
1. Анализ на проблемите и потенциала * - диагноза
(включително SWOT анализ, основни проблеми от
екологична, икономическа и социална гледна
точка),
2. Анализ на заинтересованите страни и формиране на
рамка за сътрудничество,

Определяне на визия
(методи в перспектива)

Планиране

Прогнозиране
(методи в
перспектива)

Програмиране/
операционализиране на
плана
Изпълнение

(методи за управление на проекти)

Мониторинг и коригиране
(ретроспективни методи)

3. Анализ на целите и алтернативите (включително
разработване на сценарии),
4. Разработване на план и медиация (посредничество)
на интересите (включително посредничество за
съвместни цели, определяне на приоритети,
разработване на стратегия),
5. Формулиране на програма и водене на преговори
(определяне на дейности, мерки, допускания,
показатели, ресурси),
6. Изпълнение на предложените мерки, реализация на
планираните дейности, координация на дейностите
и мерките между заинтересованите страни в реално
време и пространство
7. Мониторинг на изпълнението на програмата
(проучване и оценка на процеса на изпълнение и
обратна връзка, включително оценка на
стратегическото въздействие, предварителна
оценка).
8. Непрекъснат мониторинг на развитието (оценка на
устойчивостта на развитието)
9. Изменение на стратегиите в съответствие с
резултатите от мониторинга

Фаза на бенчмаркинг
Сравнителната оценка (бенчмаркинг) се отнася до първите два етапа на предложения подход и
включва използването на ретроспективни методи, които способстват сравняването на сегашната
ситуация или статуквото на определена изоставена индустриална зона. Използва се по-специално, за
да подпомогне:


определянето на външните граници на дадена изоставена индустриална зона и нейното
функционално позициониране в рамките на града и в частност на района въз основа на научен
подход;



анализирането на ситуацията и дефинирането на основните проблеми на дадената изоставена
индустриална зона (например замърсяване, разпокъсаност в земеползването, слаба
икономическа конкурентоспособност, негативни демографски тенденции, свободни жилища,
културна сегрегация и социално изключване).

Анализът на обекта като база за активно използване на резултатите от него във фазите на
определяне на визия и прогнозиране се явява едно от ключовите условия за ефективен процес на
реконструкция. Сложността на процеса на преустройство на изоставени индустриални зони,
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дължаща се на комплексността като една от основните характеристики на изоставените
индустриални зони, изисква обширно проучване и дейности по оценка, насочени към
идентифициране на проблемите и потенциала на самата изоставена индустриална зона и за
идентифициране на външните потенциал и условия за процеса на регенерация на изоставените
индустриални зони.

Фаза на определяне на визия
Фазата на определяне на визия се занимава с "потенциалния" аспект от характеристиките на
изоставените индустриални зони и помага за разработването на сценарии и потенциални
стратегически концепции за процеса на развитие на съответната изоставенa индустриална зонa в
съответствие със специфичните проблеми, идентифицирани в предишната фаза. Тази стъпка свързва
перспективни методи, като например разработване на сценарии, работни ателиета с такава
насоченост, прогнозиране и др.

Фаза на прогнозиране
Фазата на прогнозиране обхваща два етапа – планиране и програмиране, които също разчитат на
използването на перспективните техники.

Етап на планиране
На етапа на планиране се съпоставят алтернативите и сценариите, разработени при формулирането
на визия с възможностите за постигане на определените цели за изпълнението на конкретна
стратегия за развитие. Ето защо взаимовръзката между фазата на изграждане на визия и етапа на
планиране от фазата на прогнозиране е необходима с оглед постигането на по-точни решения
относно сценариите за бъдещето и по-отговорни стратегии. Това се основава на допускането, че за
определяне на визията се разчита на използването на количествени, субективни техники, докато при
прогнозирането - в по-голяма степен на количествени, научно обосновани техники, като напр.
моделиране. Важна особеност на този етап е участието на настоящи и потенциални заинтересовани
страни в процеса на прогнозиране. Изключително важно е да се постигне обединяване на целите и
йерархия на приоритетите на заинтересованите страни чрез медиация (посредничество) на техните
интереси като най-важната стъпка от разработването на стратегията. Единствено съвместните цели и
приоритети гарантират успешния процес на преустройство, тъй като са неизбежно условие за
получаването на подкрепа за провежданата стратегия от съответните заинтересовани страни.

Етап на програмиране
Етапът на програмиране като част от фазата на прогнозиране може да се разбира като етап на
операционализиране на интегрираната стратегия и частичните стратегии, чрез предлагане на
система от взаимообвързани дейности и мерки, координирани във времето и пространството.
Важна част от етапа на програмиране е детайлната дефиниция на необходимите средства, ресурси,
показатели за очакваните резултати.

Фаза на изпълнение
Фазата на изпълнение се изразява в реализирането на предложените мерки и планираните
дейности, координирането на тези дейности и мерки между заинтересованите страни във времето и
пространството в съответствие с разработените планове и програми за изпълнение.

Етап на мониторинг на изпълнението на програмата
Етапът на мониторинг на изпълнението на програмата представлява проучване и оценка на процеса
на изпълнение, обратна връзка, включително оценка на стратегическото въздействие,
предварителна оценка и т.н., при което ретроспективните методи ще определят дали схемата за
рехабилитация е била успешна или не и в зависимост от резултата ще спомогнат за
идентифицирането на проблемни (патови) ситуации, клопки, решения и най-добри практики. Това е
много важно за процеса на самообучение на всички нива - от местното до международното.
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Етап на непрекъснат мониторинг на развитието
Етапът на постоянно наблюдение на развитието обхваща дългосрочно изследване на процесите на
урбанистично развитие, като е насочено към показателите за устойчивост в оценката на развитието.
Етапът на коригиране съдържа стъпки за адаптиране или преразглеждане на дейностите по
изпълнението или дори на стратегиите за развитие на базата на резултатите от мониторинга на
напредъка по изпълнението на програмата, както и на разработването на рамкови условия за
изпълнение на програмата.
Следната схема съдържа подробна структура на дейностите, свързани с фазите и етапите в CoSGOP:
Таблица 2.4 - Структура на дейностите, свързани с фазите и етапите в CoSGOP.
Идентифициране на силите за промяна
Анализ на проблемите и
потенциала - диагностика

Идентифициране на основните въпроси
Събиране на информация
Оценка на ресурсите
Оценка на ограниченията

Бенчмаркинг

Идентифициране на заинтересованите страни

Анализ на
заинтересованите страни

Идентифициране на интересите на заинтересованите
страни
Идентифициране на капацитета на заинтересованите
страни
Идентифициране на капацитета за сътрудничество на
заинтересованите страни

Определяне
на визия

Анализ на целите и
алтернативите

Идентифициране на очакваните резултати
Определяне на целите и задачите

Генериране на визии - алтернативи и сценарии
Посредничество между интересите на
заинтересованите страни (медиация)
Определяне на съвместни цели
Планиране

Определяне на съвместни приоритети
Създаване на алтернативни стратегии
Оценка на алтернативите
Разработване на план
Определяне на дейностите по плана за изпълнение в
алтернативите

Прогнозиране

Идентифициране на необходимите средства за
определените дейности
Програмиране

Идентифициране на наличните ресурси за
необходимите средства
Идентифициране на съответните заинтересовани
страни за определените дейности
Преговори между заинтересованите страни
Дефиниране на приоритети
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Дефиниране на пилотни проекти
Проектиране на план за действие - разработване на
операционализирана програма на плана, обхващаща
избраните дейности в определени системни
взаимовръзки

Дефиниране
на показатели
за напредъка
Изпълнение управление на
проекти

Осъществяване на плана за действие - изпълнение на предложените мерки,
реализация на планираните дейности, координация на дейностите и мерките между
заинтересованите страни в реално време и пространство

Цялостно управление на земеползването

Мониторинг на
изпълнението на
програмата

Мониторинг

Предварителна оценка/ оценка на стратегическото
въздействие
Изследване на процеса на изпълнение
Оценка на процеса на изпълнение

Непрекъснат мониторинг
на развитието

Изследване на процесите на развитие
Оценка на устойчивостта на развитието

2.5 Възможност за трансфер на ноу-хау (научени уроци от партньорите) глава 2
Чешка република
Процесите на естествени трансформации не може да продължават без външна интервенция. Важна
форма на такава намеса е плановата интервенция.
Общите процеси на социален преход, отразени в развитието на гражданското общество, ускорената
динамика на икономическото развитие и процесът на европейска интеграция налагат
преразглеждане на системите за пространствено планиране в централно- и източноевропейските
страни в преход.
Тези факти, както и наличието на конституционни или други законови права по отношение на земята
и собствеността (ЕО 1997) рамкират различни подходи към планирането на регенерацията на
изоставени индустриални зони и по-специално планираните интервенции в използването на земята
като важна част от системите за планиране.
Плановите интервенции в земеползването в областта на регенерацията на изоставени индустриални
зони са в много по-голяма степен фокусирани върху контролиране промяната на земеползването на
стратегическо и местно равнище, отколкото върху практически интервенции. Регулацията се
използва с оглед осигуряване на устойчиво и нарастващо развитие. Мащабът на инструментите за
регенерация на изоставени индустриални зони показва, че особено системите за планиране на
земеползването в централно- и южноевропейските страни са били повлияни от доминирането на
архитектурно измерение на пространственото планиране (урбанизъм).
Освен събирането на съответните данни за изоставените индустриални зони, също толкова важно е
правилното интерпретиране на информацията, която тези числа показват, относно потенциала на
изоставените индустриални зони.
Общините могат да играят активна роля за насърчаване регенерацията на изоставени индустриални
зони чрез предоставяне на комплексна политическа рамка, интегрираща секторните политики.
Координацията на секторните политики, разпределението на ресурсите, координацията на
експлоатацията на източниците във времето и пространството е решаващата роля на
пространственото планиране на развитието и по-специално планирането на земеползването.
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Много е важно да се идентифицират първите симптоми на непълноценно използвани площи,
екологична или социална деградация и др., също така съществен е и перманентният мониторинг
(наблюдение) на териториалното развитие. Слабото място може да бъде преодоляно само чрез
системна планова инициатива.
Устойчивостта в обновяването на изоставени индустриални зони зависи от тяхната дългосрочна
комплексна интеграция в организма на всеки отделен град.
Единствено ориентиран към стратегически цели подход като интегрирана част от местното
управление на земеползването, рамкирано от систематично планиране на развитието, може да
гарантира ефективни инвестиции в реконструкцията.
Колаборативният стратегически целево ориентиран подход за реконструкция (Collaborative Strategic
Goal-Oriented Re-Development Approach), CoSGOP, описан в тази глава, неговите основни стъпки и
структура на дейностите представлява друг важен елемент от извлечените поуки.

Румъния
За кохерентен подход по въпроса за изоставените индустриални зони, технически, но също така и
стратегически, в Румъния се налагат следните стъпки:
Реализиране и непрекъснато актуализиране на:


проучвания на промишлената и социално-икономическата история на териториалните нива:
национално, регионално и местно равнище;



сравнителни проучвания;



интегрирани описи на сгради, ансамбли и индустриални площи в упадък;



определяне на екологичните, ландшафтни, мемориални, референтни, местни или национални
стойности в развитието на индустрията;



списък на класифицирането - части от конструкции, сгради или индустриални комплекси,
исторически паметници;



анализ и класификационни проучвания на следните условия:
o

технически, на стабилността, структурни, прегради, затваряне, ландшафтен дизайн



необходимост от екологични изследвания и класификация на стойностите и видовете
замърсяване в индустриалните зони;



определяне на график на дейностите в индустриалните обекти според тяхната стойност и статут
за:
o

саниране, разрушаване, консервация, регенерация, възстановяване



изменения и допълнения към законодателството в областта на териториалното развитие на
регионално и градско равнище, отнасящи се до пространственото планиране и съставяне на
урбанистичните и териториални планове за развитие, така че да се даде възможност за оценка,
анализ и включване на изоставените индустриални зони в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план (стратегия). Затова трябва са бъдат предприети следните стъпки:
1 проучвания на ансамбли и обекти;
2 стратегии, политики, планове, проекти;
3 подготовка на техническите листове за конструкции, ансамбли и изоставени
индустриални зони с минимум елементи:
а/ типология;
б/ местоположение;
в/ замърсява или не замърсява околната среда;
г/ историческо развитие;
д/ текущо състояние (структурно, др.);
е/ предложения за действие;
ж/ приложения: документи, планове, записи от архиви и строителни книги, снимки (от
архива) и актуални снимки.



подготовка и обнародване на специфични закони за изоставените индустриални зони.
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България
Преустройството на по-слабо урбанизираните територии и изоставените индустриални зони в
България до голяма степен зависи от градското възобновяване . Стратегията за развитие на България
е насочена към свързването на по-населени близкостоящи области към територии, които са
изоставени и понастоящем са подложени на значителен спад на населението. Ефективното
планиране на преструктурирането на изоставени индустриални зони включва високо качество на
градската среда и услуги, квалифицирани човешки ресурси и добра инфраструктурна мрежа, като по
този начин се подобрява свързаността между градовете и техните околности (хинтерланд).
"Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД осъществява стратегията на българското
правителство за развитие на икономиката и модерните индустриални и високотехнологични
паркове и привличане на чуждестранни инвеститори. Компанията оперира в три зони и в момента
разработва пет допълнителни индустриални терени.

Самообучение Глава 2
T1 Запознайте се с документите по планирането и развитието на Вашия град / регион,
идентифицайки в тях обществени приоритети и мерки (ако има такива), които могат да
помогнат за повторната употреба на изоставените зони.
T2 Разберете кой отдел от администрацията на Вашия град / регион всъщност се занимава с
изоставените зони (ако има такива), какви са компетенциите му и как този отдел
сътрудничи по отношение на повторната употреба на изоставени зони с всички други
отдели, които също могат да повлияят на ситуацията с повторната употреба (отдел за
развитие, отдел за планиране, отдел за опазване на околната среда, отдел за културните
паметници и други отдели и служби).
T3 Обсъдете с Вашите колеги основните критерии за анализа на изоставените зони, както и
аспекти и фактори, които трябва да бъдат взети предвид, когато се анализира
потенциала за развитие на на изоставените зони.

Източници на глава 2
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3

Технически аспекти на регенерацията на изоставени индустриални
зони
От: Jana Pletnická, Barbara Vojvodíková, Jiří Lukš, Tereza Murínová
По принцип във връзка с развитието повторното използване на изоставени индустриални зони е посложно да осъществимо, отколкото разработването на зелени терени. Налице са множество
допълнителни фактори, които изискват проучване, има необходимост от включване на
допълнителни консултанти и съществуват много повече рискове за развитието, свързани с този
процес. В случай на значително разрушаване и дейности по пречистване на околната среда, може да
се получи дупка от няколко години, преди на разположение да стане един жизнеспособен обект за
реконструкция. Общата практика на продавачите е да се премахват структурите до нивото на земята,
това често може да доведе до приемане от страна предприемачите, че всичко ще мине гладко, до
момента, в който инженерите започнат проучването на обекта.

3.1 Теренно проучване и измерване
Проучването на обекта е сложен въпрос, върху който обикновено работи съвместно екип от
различни консултанти, ръководен от мениджър по развитието. Обектите също така се проучват за
множество цели от улесняване на покупката и разработването до предприемане на действия по
регулиране от държавен регулатор. Проучването на изоставените индустриални обекти е по-сложно,
защото е нужно не само да се установят съществуващите структури и предназначения, но също така
и да се концентрира върху преходните процеси и предназначения на обекта. Изобщо, изоставените
индустриални обекти с по-нисък коефициент на застрояване са по-лесни за проучване и повторно
използване от обекти, които са силно застроени. Обекти, които са в производство по
несъстоятелност също се отличават със специфични трудности.
При подхождането към всяко едно проучване на обект и особено на изоставен промишлен обект е
важно да се знае какво е нивото на проучване е възложено и защо се прави. Не трябва да се забравя,
че измерването на обекта може да се извършва за различни цели и че на различните етапи на
проучване на мястото се изискват различни нива на детайлност. Таблица 3.1 обяснява различните
видове и степени на проучване.
Таблица 3.1 - Проучване на обект.

За какво

Кой участва в
подготовката

Какъв е
продуктът

Клиенти, обмислящи
покупка

Кабинетно
проучване
(информацията се
получава от
наличните публични
източници интернет, пресата,
продавачи или
агенти, брошури,
публични регистри)

За кого

Първоначално
представа
Основна
информация за
улесняване на
по-нататъшното
проучване

Предприемачи, обмислящи
разработване
Консултанти, за
първоначално съветване на
клиенти

Лице/а,
нуждаещо се от
информация
Лице/а, на което е
възложено да я
открие

1-3 страници
резюмиран
доклад

Продавачи, за яснота
относно обекта
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За какво

За кого

Кой участва в
подготовката

Какъв е
продуктът

Клиенти, за подпомагане с
решенията за покупка
Предприемачи, да
подпомагане с
първоначалните
предложения за
разработване

Проучване на
профила
(може да обхваща
различни аспекти,
като например
собственост,
земеползване,
стойност на обекта,
цена и потенциална
стойност на
евентуално
разработване)

За да се
установят
основните
факти за обекта
Да се определят
основните
рискове

Консултанти, за съветване
по първоначалните
предложения за
разработване
Регулаторните органи, за
формулиране на
първоначалното им
становище по повторното
използване на обекта

Специалист по
управление на
проекти или
практикуващ
проучвател, който
може да покани и
други страни

10-20 страници
отчет

Продавачите, за да разберат
рисковете, свързани със
обекта
Клиенти, за потвърждаване
на решенията за покупка

Подробно
проучване
(може да се
извършват няколко
вида проучване за
изпитване на
различни факти и
рискове,
идентифицирани в
проучването на
профила)

За
потвърждаване,
отчитане и
анализиране на
основните
факти

Предприемачи, за
формулиране схемите на
предложенията за
разработване
Консултанти, за специфични
съвети по установените
проблеми

Специалисти
консултанти или
юристи

Регулаторни органи, за
формулиране на
изискванията им
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Доклади от
различен тип, в
съответствие с
възложените
документи

За какво

За кого

Кой участва в
подготовката

Какъв е
продуктът

Специалисти
консултанти или
юристи

Доклади от
различен тип, в
съответствие с
възложените
документи

Специализирано
проучване
например правен
статут, собственост и
задлъжнялост,
Замърсяване на
околната среда

Клиенти, за разработване на
решения за покупка

Екологични активи и
бариери
Графици за
разрушаване

Предприемачи, за
доразвиване на схемите на
предложенията за
разработване

Наличност, състояние
и собственост на
инфраструктурата
Състояние на земята
и фундамента

Консултанти, за специфични
подробни съвети по
установените проблеми

Структурни доклади
за съществуващите
структури

Регулаторни органи, за
разработване на
изискванията им

Финансова
осъществимост
Схема на
предложение за
разработване
Оценка на
недвижими имоти
Анализ на риска

Дю дилиджънс –
Задълбочен анализ,
преглеждащ и
оценяващ цялата
налична информация
Само комплексни
проекти могат да се
извършват на
междинното и на
детайлно ниво

Утвърждаване
или
денонсиране на
инвестиционнот
о решение

Клиенти, за приемане или
отхвърляне на решенията за
покупка
Предприемачи, за приемане
или отхвърляне на
предложенията за
разработване

Екипи от
специалисти,
ръководени от
старши проектни
мениджъри
консултанти или
от директори по
обществените
поръчки на
клиента

Решението за
закупуване /
разработване
може да
изисква доклад,
посочващ
основните
доводи за
формулиране
на решението

Проучвания, фокусирани върху рисковете за околната среда, са описани подробно в глава 4.2.

3.1.1

Предварителен контролен лист за теренното проучване

В краткосрочен план целта е да се събере максималният обем на релевантна информация. Найголямото предимство на такава процедура е високият клас на информация, получена при
минимални финансови инвестиции.
Предварителното проучване на мястото има за цел оценка на конкретния обект и преценка, дали и
как е замърсен обектът (повече в Глава 4.2). Освен ако не са налични регистрирани сондажи,
екологични одити (задължителни за определени индустрии) или други документи, оценяващи
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обекта, ние трябва да направим предварителното проучване. Използваната информация относно
производството, процесите и субстанциите, която проверява дали има някакви възможни източници
на замърсяване, в комбинация с познанията относно използването на обекта и данни от карти,
анкети, дискусии, геоекологични карти, геоложки архиви, местни отдели по въпросите на околната
среда и други налични източници трябва да бъдат достатъчни за извършване на оценка. Това трябва
да бъде направено по отношение на замърсяването (сигурно, вероятно, малко вероятно) и риска
(силен, среден, безопасно), миграцията на замърсителите (широко разпростираща се, блокирана от
физически бариери), а също и по отношение на потенциала за бъдещо използване (жилищно,
търговско, за отдих, индустриално), заплахите (познати, очаквани), заинтересованите страни,
финансирането (частно, ПЧП, публично) и следващи стъпки към преустройство.
Таблица 3.2 - Релевантна информация за предварително проучване.

Общогеографски карти *)
План на града, карта на района
Общ градоустройствен план
План на разпределителните мрежи и съоръжения
Схема на преплитащите се интереси (съгласуване на
интересите)
Схема на ограниченията на земеползването
ГИС ресурси, OrtoPhoto карти
Кадастрална карта (вж. каре 2)
Планове при наводнения

Специфични (тематични) карти

Набор от геоекологични карти:
Карта на валежите (отношение количество валежи отток)
Максимална скорост на течение на околните реки
Сондажи в местността и тяхното разшифриране
Екологични одити

Обща информация

Подробна информация за конкретно строителство
Проект
Носимоспособност на основата
Разположение, размери, обхват - празноти
Използвани материали
Строителни услуги, разпределителни мрежи

Информация от официални данни,
отчети

Начин на използване, процеси, режими на
производство, използвани технологии
Обеми, честоти
Използвани вещества
Промени в използването, прекратяване на
използването (дати)
Културно и историческо техническо наследство
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Злополуки, аварии, случаи на внезапна смърт,
пожари, течове

Информация от архиви и
исторически документи

Анали, коментари
Стари планове на града
Предходно използване на даденото място
Оценка, свързани с обекта проекти (реконструкция,
преобразуване)

Информация от конкретното място

Обхождане
Посещение на обекта – оценка на ситуацията
Състояние на растителността, животинския свят,
цветовете, миризмите
Всякакви налични снимки
Дискусии с (бивши) служители, работодатели,
съседи, свидетели
Качество на водата в близките кладенци

Сравнение на законодателството

Промени в допустимите концентрации
Разпоредби, посочени в одобрените планови
документи

*) Предварителното проучване означава събиране на максимално количество информация с минимални финансови инвестиции.
Общогеографските карти представляват незаменим източник на обща информация и знания за конкретен обект. Информацията от
градоустройствените планове е съществена от гледна точка на бъдещото развитие на проучваната област. Правната уредба на
територията, ограниченията на земеползването и друга информация може да окажат влияние върху плана за повторно
оползотворяване.

За съжаление, всички необходими данни не могат да бъдат намерени на едно място. Необходими са
заявки към различни служби и ведомства, някои източници са достъпни само със заповед. Поради
това е силно препоръчително да се работи с повече от един обект по едно и също време.
Състоянието на строителните ремонти се променя много бързо, въз основа на възможността за
предоставяне на проверка за сигурността на обекта.

Снимка: B. Vojvodíková

Фиг. 3.1 - Обект – преди и след една година.
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Каре 2
Въпроси, свързани със собствеността
Нереалистичните очаквания на собствениците на изоставени индустриални обекти са идентифицирани
от професионалисти в Обединеното кралство като най-голямата пречка пред повторното използване на
изоставените индустриални зони (Y Syms, Releasing Brownfields, Centre of Built Environment in Sheffield
Hallam University, 2001). Тези нереалистични очаквания произтичат главно от липсата на разбиране
относно допълнителни разходи по разработването на изоставените индустриални зони. (Примери, виж
фиг. Каре 2.1 и Каре 2.2.)

Източник: Votoček (2011)

Фиг. Каре 2.1. Сортиране на обектите според вида собственост - град Hradec Králové

Фиг. Каре 2.2. Сортиране на обектите според вида собственост - MTC (Municipality of Transformed
Competence of State Administration) Ústí nad Labem
Въпреки това, собствеността засяга въпросите на изоставените индустриални зони в няколко други
аспекта. Те са следните:


Способност и готовност за действие на собствениците.



Риск, свързан със собствеността на изоставени индустриални имоти и правата върху земята.



Рискове, свързани с кредиторски задължения върху земя и имущество в изоставени
индустриални зони.



Риск, свързан с правата върху земята, неотразени в публичните регистри (лизинги, въпроси на
данъчната амортизационна норма и т.н.).
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Не всички собственици са „добри” или компетентни, а собствениците на изоставени индустриални
обекти обикновено са тези, които са били изключени с пазарните промени. Също така не всички
собственици на изоставени индустриални обекти искат да действат в собствеността си. Някои
собственици просто не са в състояние да действат, поради възраст или недъг, или живеят в чужбина.
Други собственици не могат да бъдат намерени или са неизвестни. Има също и такива, които са
известни, но нямат намерение да действат. Това може да се дължи на различни причини. Собствениците
нямат пари, за да действат, купили са имот със спекулативна цел и моментът за действие (според тях)
още не е настъпил или притежават голямо имущество, но то не се включва в основната им дейност и
никой не ги притиска да използват своите активи ефикасно (това е типично за държавните комунални
услуги, железопътни линии и др.).
Ситуацията, при която самият собственик на земята е най-заинтересованата страна във възстановяването
на изоставените индустриални зони, е най-благоприятната за успеха в този процес. В други случаи,
местната власт може да подеме инициативата по формален начин посредством своите правомощия в
областта на планирането или по-неформално като консултира и създава улеснения за собствениците или
в качеството на медиатор (посредник) между тях. Инициатива за подпомагане на собствениците може
да бъде поета и от регионални или национални агенции.
Броят на собствениците, имащи интерес във изоставените индустриални зони, е един от найинтересните индикатори за потенциалните шансове за повторно използване.


Едноличната собственост обикновено е най-благоприятната ситуация.



Шансът за успешна рекултивация обикновено намалява с нарастване броя на собствениците.



Споделени цели за развитие са много трудно постижими в случай на огромни структури на
собственост.

Другият аспект, които трябва да се има предвид, са правата върху собствеността. Голяма част от
собствеността и интересите в такъв имот са отразени и видими в кадастралните регистри. Тези регистри,
за добро или лошо, се използват за вписване и проследяване историята на собствеността върху имота.
Въпреки това, във всяка страна обикновено има кадастрални особености, които крият известни
опасности. Освен това не всички категории имущество са видими в кадастралните регистри (подземните
структури, например, обикновено не са видими в чешкия кадастър). Правата на собственост върху
земите в изоставени индустриални зони обикновено са свързани с повече усложнения от различно
естество. Освен проблемите на собствеността, може да съществуват и други интереси в земите, като
различни задължения (за и гаранции по заеми и ипотечни кредити), различни права (например правото
да се поддържа заварената подземна и надземна инфраструктура) или права, свързани с достъпа до
земите. Следователно един такъв имот, който е имал дълга история, обикновено оказва с по-висок риск,
свързан с неговата собственост, като произтичащите от собствеността ограничения, както и самата
собственост се нуждаят от сериозно внимание.
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Източник: Novosák (2009)

Фиг. Каре 2.3. Собственици на бившата въглищна мина Heřmanice.

3.2 Задлъжнялост и несъстоятелност
Физическата деградация на изоставените индустриални зони често е придружена от влошаване на
статута и интегритета на собствеността им. Един от процесите, които обикновено водят до
разграждане собствеността на изоставените индустриални зони, е несъстоятелността.
Несъстоятелността се предхожда от задлъжнялост. Често са вложени нереалистични суми в
изоставени индустриални имоти, чиято стойност по същество се характеризира с тенденция на спад.
Ако приходите от стопанска дейност не са в състояние да плащат за обслужване на дълга, то тогава
се намесва ликвидатор. Първоначално, тъй като в такова дружество има малка парична наличност,
обикновено се финансира чрез продажбата на малки участъци от имота. Останалото след подобни
продажби имущество често носи със себе си необичайно голямо количество ограничения и
рестрикции на собствеността, с висок риск от пасиви и задлъжнялост и новият купувач приема тези
рискове обикновено без голямо обезщетение. Това прави покупката по-малко жизнеспособна и
непривлекателна за обновяване.

3.3 Технически аспекти на конструкциите
3.3.1

Тип строителство

Отделните сгради и конструкции се различават в зависимост от местоположението и произхода на
изоставените промишлени обекти. По отношение на общата площ и размера на застроената площ,
на първо място се нареждат индустриалните изоставени зони - често обширни територии, които са
се появили на мястото на старите промишлени предприятия.
В индустриални зони обикновено можем да открием всички типове обекти, но най-вече тухлени,
стоманени и стоманобетонни конструкции. При по-старите обекти често може да бъдат видени също
дървени и частично дървени строителни елементи.
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Металните конструкции са доста често срещани, особено във връзка със стоманени сгради, пещи и
др.
Най-разпространеният тип конструкции, обаче, са изградени от тухлена зидария, обикновено
допълнена от стоманени или дървени строителни елементи. Тези строителни елементи са били
често използвани до средата на 20-ти век, след което започват да се заменят по-често и в по-голям
мащаб от съвременния материал - бетона.
Бетонът като съвременен материал започва да навлиза в Чехия в началото на 19-ти век. В началото е
бил използван спорадично обикновен бетон само и единствено за фундаментни конструкции. С
течение на времето този материал бива разработен и обикновеният бетон се подсилва със
структурна стомана, което създава строителен материал с почти неограничени възможности.
Стоманобетонните конструкции, поради високата си якост на натиск и якост на огъване,
благодарение на стоманената армировка, са по-леки и с по-голямо съпротивление, отколкото
зиданите конструкции, които биват постепенно изместени от бетонни, и от втората половина на 20ти век се използват само епизодично.
Всеки обект е уникален от строителна или историческа гледна точка. Всяка структура има своите
специфики, които не само зависят от типа на строителството, но и от мястото, на което се намира
имотът, предишния метод на използване, историческата или културна стойност и др. Всички тези
аспекти трябва да бъдат взети предвид при диагностицирането на отделните структури, което се
осъществява чрез строително и техническо проучване.
При диагностиката на строителните конструкции в зависимост от типа строителство, сериозността на
състоянието, наличието на документация, местоположението и други условия се провежда
деструктивно или недеструктивно изпитване (тестване), което от своя страна може да предостави
информация за текущото състояние на оценявания проект.
Най-често използваните тестове включват визуална инспекция и акустичен метод. Тези два теста
трябва да бъдат проведени по време на предварителното проучване и се използват за
първоначалното въвеждане в структурата. Един опитен експерт може въз основа на резултатите да
оптимизира по-нататъшния напредък в диагностиката на структурата, така че тя да може да покрие
всички дефекти и повреди в конструкциите, но също и така че цената на диагнозата да е била
адекватна. Важните тестове обхващат също и определяне на здравината на материала, определяне
на степента, размера и общата ориентация на пукнатините в структурата и по-специално
определянето на влагата. Особено в промишлени сгради е необходимо да се установят структурните
щети, дължащи се на химикали, които могат да окажат съществено влияние върху трайността на
материалите и цялостната структура.
Диагностиката на сгради е обширна самостоятелна дисциплина, която не може да бъде описана
лесно в няколко реда, така че този раздел следва да се разглежда само като въведение в проблема.

3.3.2

Достъп до комуникационна и транспортна инфраструктура

Качеството на комуникационната инфраструктура поддържа възможностите за разработване на
земята. В случаите на изоставени индустриални зони, съществуващите пътна мрежа, система за
електрозахранване, телекомуникационна система, система за водоснабдяване и ЖП транспортна
система дават възможност за спестяване на част от парите на потенциалните инвеститори. Но
сложността и рисковете, свързани със собствеността или рушенето на подобна инфраструктура,
могат да отнемат част от това предимство.
Колко голям е шансът зависи от информацията за това, колко дълго дадената област е без охрана. На
Фиг. 3.2 можете да видите ситуация, при която областта е изоставена и цялото електроснабдително
оборудване е откраднато. Друга "лоша изненада", която е свързана с техническата инфраструктура,
се основава на нереалистична информация в картите (информацията за някои индустрии се е
считала за "тайна").
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Снимка: B. Vojvodíková

Фиг. 3.2 - Бивше електроснабдително оборудване.
Връзките с метрополитните центрове също са от съществено значение, както и достъпът до
автомобилни пътища, който е доминиращ при превоза на хора и стоки. Достъпът до железопътен,
воден или въздушен транспорт също е важен и в различна степен необходим в зависимост от
характеристиките на всеки отделен силно урбанизирани регион. Централно разположените
изоставени индустриални зони обикновено извличат полза от високото равнище на осигуреност със
функциониращ обществен транспорт.

3.3.3

Техническа и нематериална стойност на конструкциите

Стойността на съществуващите структури може да бъдат класифицирана по много начини и сградите
се оценяват за множество цели. Най-важната, но не и единствената, е стойността на структурната
икономическа рентабилност (пазарната стойност). Някои структури, макар и без стойност или дори с
отрицателна стойност (поради факта, че подлежат на събаряне), могат да се намират на много ценен
обект, което надува цената на евентуална сделка. Стойността може да се основава не само
техническите условия, но също така и на вида на структура. Понякога специална сграда в добро
състояние е много трудно да се използва повторно, докато от друга страна, можем да използваме
сграда, която не изглежда много добре, но има добро вътрешно разположение - както можете да
видите на снимките на фиг. 3.3

Снимка: B. Vojvodíková

Фиг 3.3 - Бивша въглищна мина Alexander - преди и след.
Ако съществуващите структури на обекта могат да бъдат повторно използвани икономически
изгодно, стойността им за общността и собствениците се увеличава и историческото значение на
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обекта може да бъде съхранено. Ако не може да се запази цялата структура, тогава поне нейните
части трябва да се спасят, за да се съхрани историята на обекта.
Историческата стойност на сградите често надживяват нейните технически, морални или
икономически ценности. Обществото пази тази стойност чрез подходящи разпоредби за опазване на
историческите сгради. Обхватът и механизмите на такава защита може да варират от държава до
държава. Сега общата практика е жилищната, служебна или търговска собственост да извлича ползи
от тази защита, но индустриалните сгради не винаги се възприемат от гледна точка на културна им
стойност и това може да бъде заплаха за тяхната правна защита, както и за шансовете им за
оцеляване. Индустриалната археология се развива с бавно темпо. Тя подпомага регулирането на
археологическите проучвания, описанието, валоризацията и опазването на индустриалните
паметници. Въпреки това, дори ако една сграда не е официално защитена от законодателството, тя
може да има значителна историческа стойност. Историческата стойност на структурите може да е
обусловена от различни техни аспекти. Някои от тях са изброени тук, както следва:


Уникалност (първа, най-добра, най-малка, най-голяма и др.).



Художествено или занаятчийско качеството на структурата.



Връзка с важно историческо събитие или личност.



Стойност в урбанистичен контекст (структурата е ценна за градския пейзаж).



Стойност за градската панорама (комини, кули и други подобни).



Ландшафтна стойност (сградата е ценна за ландшафта).

Огромните размери и значителният брой на исторически ценните индустриални и други сгради или
структури, нерядко излишни от гледна точка на пазарното търсене, често правят процеса на тяхното
запазване и повторно използване още по-труден. Благодарение на нарастващото социално
възприемане на историческите и естетическите ценности на градската среда, местните общности
могат да окажат силна съпротива в полза на своята история и да предотвратят превръщането на
обектите в руини или дори в по-лошия случай тяхното пълното изчезване поради разрушаване.
Въпреки това, инвеститорите биха могли да се чувстват ограничени от разпоредбите за защита на
монументалните сгради, които да разглеждат като пречка пред желателното разработване на
земята. Често е необходим компромис както от страна на инвеститорите, така и от страна на
исторически регулаторите за защита. Следователно е необходимо обхватът на допустимите форми
на повторно използване на исторически ценни сгради да позволява по-пълно възстановяване с
колкото се може по-малка намеса в съществуващите структури. Трябва да се даде възможност за
адаптиране на сградите и конструкциите към нови и съвременни приложения, което означава
съществено ремоделиране, реконструкция и преустройство, а в краен случай за тяхното
разрушаване.
Необходимостта от приспособяване към бързо променящите се технологии и начин на живот води
до честа реконструкция или ремонт на сгради. Поради тези причини, не са много сградите или
групите от сгради, запазили първоначалната си структура, което прави идентифицирането на
нуждата от тяхното опазване още по-трудно. Най-ценните сгради с най-добре запазен оригинален
вид могат да бъдат превърнати в музеи на технологиите. Те могат също така да съхраняват и
засвидетелстват най-старите и най-добре запазени монументни машини и съоръжения, пренесени
от други сгради, намиращи се в близост до ликвидираните фабрики.

3.4

Съществуващи структури – потенциал за повторно използване на
конструкциите
Съществуват три категории пригодност за структурни преобразувания, както следва:


Ремонт и укрепване на структурата



Възможност за индустриални структурни преобразувания



o

както по отношение на типа индустрия

o

както по отношение на типа сградата

o

като и по отношение на потенциален нов начин на използване

Разрушаване - положителни и отрицателни ефекти
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Ремонт на структурата
Промяната в предназначението на една сграда е почти винаги съпътствана от необходимост от
нейната реконструкция. Това обикновено е свързано с промяна в натоварването на надстройката и
това налага премахването на някои нейни елементи. Подобна намеса в конструкционната система
на сградата води до промени във вътрешното разпределение на силите, което често изисква
укрепване на някои конструктивни елементи. Необходимостта от укрепване и ремонт може да е
обусловена и от продължителната употреба в трудни условия, причиняваща редица механични
дефекти поради ограничения в издръжливостта на материалите, използвани в строителството.
Премоделирането или укрепването на вече съществуващи сгради понякога е много по-трудно и поскъпо, отколкото проектирането и изграждането на нови такива. Изисква се познаване на старите
строителни технологии, възможност провеждане на тестване на материали и разполагане с
оборудване, позволяващо подобно укрепване. Окончателното решение за възможните форми на
преустройство може да бъде взето единствено от експерти с многогодишен професионален опит в
сферата на строителството.
Също така, някои от строителните материали, използвани в съществуващите сгради, може да са
замърсени от предишното ползване на сградата (масло, тежки метали и др.). Последиците от
замърсяване във вътрешността на сградата върху хората са особено сериозни, тъй като е възможно
продължителна излагане. Ето защо, замърсените части на сгради, определени за повторно
използване, трябва да бъдат премахнати и заменени с нови, изпитани материали.
Деконтаминацията на силно омаслени бетонни конструкции може да означава отстраняване на
замърсения бетон - изтощителен и скъп бизнес.
Възможност за индустриални структурни преобразувания
При анализа на податливостта на преобразуване, по отношение на този тип строителство, могат да
бъдат разграничени следните три категории:


най-слабо податливи, практически невъзможно да бъдат трансформирани: монолитни
технологични сгради като комини, камери, пещи, резервоари, надлези, фризери, фурни,
контейнери, както и постройки, обслужващи специфични технически функции, като например
шахти и подемни;



средно податливи, трудни за трансформиране, големи и високи или многоетажни монолитни
сгради;



най-силно податливи, лесни за трансформиране: институционални сгради, малки много- или
едноетажни с инфраструктура и офис сгради.

Фиг 3.4 - Някои примери за потенциална промишлена трансформация.
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3.4.1

Разрушаване

Разрушаването се изразява в пълно или частично премахване на структурата от повърхността на
земята, а нерядко и под нея. Събарянето и отстраняването често се предпочитат от инвеститорите
като лесен и бърз вариант, отговарящ на някои от целите им:


премахва стигмата на миналото предназначение;



намалява структурните рискове;



намалява рисковете от замърсяване;



може да допринесе за ускоряване процеса на развитие;



може да се окаже по-рентабилно (по-евтино от една сложна реконструкция);



може да доведе до по-високи стойности на развитие на обекта.

Въпреки това, разрушаването може да има и отрицателни последици:


прекъсва връзките с историческите корени на мястото;



представлява скъп процес, особено когато трябва да бъде изхвърлено голямо количество
материал;



представлява по-слабо устойчив вариант по отношение на използването и повторната употреба
на материали (материалът се извозва и на мястото на обекта трябва да бъдат докарани нови
материали);



по-слабо устойчиво е по отношение на транспорта;



съществува повишен риск от злополука за работниците и населението;



може да доведе до нарушения на обществения ред поради увеличеното количество прах и брой
превозни средства.

Технологии за разрушаване на изоставени индустриални обекти:
Към структурите, които пречат на рекултивацията на земната повърхност, може да се причислят
следните:


надземни и подземни обекти, предназначени за премахване,



линейни структури - канализационна система, тръбопроводи, кабели,



подпорни стени, фундаментни блокове на стоманени,



наземни елементи, насипи и резервоари,



павирани пътища, железопътни коловози.

Премахването им често е свързано със съответната бързина, цената на разрушаването и
съпътстващите екологични рискове. Включва се следното:


Законодателство - разрешение за събаряне,



Намаляване замърсяването на почвата,



Намаляване на шума и праха по време на разрушителните работи,



Рециклиране и повторна употреба на строителни материали и конструкции,



Транспорт на разрушени и нови материали.

Разрушаването може да се извърши чрез взривяване или механично. Разрушителните работи са
класифицирани като опасни строителни дейности. Те представляват специфични строителни
дейности, които е разрешено да се извършват единствено от специалисти с подходяща
квалификация.
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3.4.2

Технологии за механично разрушаване

Технологиите за механично (безвзривно) разрушаване са свързани с мощни машини. Разрушаването
се ограничава до машини, които достигат височината на обекта, пригодени със специално
устройство за демонтаж на сградата, включително за разбиване, срязване и поетапно разрушаване
на конструкцията. При механичното разрушаване трябва да бъде разработен технологичен процес
на работите. Събарянето на постройките следва да бъде одобрено от определен за това строителен
орган и може се извърши непосредствено след като бъде публикувано решението за събаряне.
Технологичният процес на механичното разрушаване трябва да включва описание на машините,
тяхното предназначение, процедури за работата с тях, нужно е да бъдат установени правила за
безопасност. Общият брой машини за разрушаване, транспортно оборудване и товарно-разтоварни
машини следва да бъде фиксиран в строителния график и да се изготви времева диаграма на
процедурата по събаряне.
Броят на машините, зависи от размера на обекта, подлежащ на събаряне, и типа конструкция. С
оглед броя на разположените машини се използват следните:


машини с висок обхват за свързване и отделяне (изкъртване) на компоненти директно от
конструкцията,



машини за загребване на материал, натрупан в подножието на сградата,



специални машини с челюсти за разбиване на големи късове от конструкциите,



товарачи и транспортни машини.

По време дейностите по разрушаване тези машини предизвикват шум, вибрации и прах.

Фиг. 3.5 - Технологиите за механично разрушаване са свързани с мощни машини.

3.4.3

Технология на разрушаване чрез използване на експлозиви

За взривно разрушаване се изисква специално разрешение. Взривното разрушаване трябва да се
извършва от професионалист - технически специалист в областта на взривяването.
В случай, че подлежи на изпълнение взривно разрушаване, трябва да бъде изготвен технически
проект на взривните работи, въз основа на разрешението за строеж.
За разрушаване с взрив се използва система за разрушителни пробиви, поставени в дупки по стените
или към металната конструкция. Обектът на разрушаване се взривава и пада в свободно
пространство или специална яма.
Подготовката на взривното разрушаване е обвързана с:
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обработване на проект за разрушаване,



одобрение от определените за това официални органи,



пробиване на дупки/отвори,



зареждане с взривни вещества,



извършване на самия взрив,



натоварване и извозване на строителните отпадъци.

Времето за подготовка и одобрение на проекта зависи от органа, който издава разрешителните, и
може да продължи до два месеца. Пробиването на отвори и зареждането с експлозиви,
включително самото взривяване може да бъде реализирани в рамките на една седмица. Следва
натоварване на отломките и тяхното отстраняване.
В течение на процеса на взривно разрушаване работната площадка се замърсява с прах само по
време на експлозията и товаренето на строителните отпадъци. Сеизмичните последици от взрива са
разрешени в проекта за взривяване чрез задължително определяне на максималните заряди.
Заплахата за района на взрива е подсигурена чрез предпазна зона и времетраенето от 20 минути.
Взривното разрушаване се следва от селективни разкопки на отломките посредством машини и
междинното им съхраняване в зависимост от вида на материалите.
Цената на разрушаването чрез взривяване без да се включват миниращите работи е от 5 до 10 пъти
по-ниска в сравнение с разрушаването от машини (включва разходите за проекта, разходите по
пробивните дейности, цената на взривните вещества).

Снимка: B. Vojvodíková

Фиг 3.6 - Мина ”Zlaté Hory” преди и след разрушаването – взривяване с експлозиви.

3.5

Възможност за трансфер на ноу-хау (научени уроци от партньорите) глава 3

Словакия
Проучването и измерването на обекта трябва да бъдат част от началната фаза на стратегическо
планиране на всяко преструктуриране на изоставени индустриални зони. То следва да бъде
задвижвано главно от публичния сектор като се взема предвид теренното проучване (както е
показано в Таблица 3.1). В Словакия не е направено кабинетното проучване за всички обекти в
изоставени индустриални зони, поради липсата на интерес и достатъчно публични финансови
източници. Проучване на профила, подробно проучване, специализирано проучване и дю
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дилиджънс се изготвят в случай на интерес от потенциален инвеститор или по искане на властите. За
предварителното проучване се събират документи и данни (както е показано в Таблица 3.1) с оглед
получаване на възможно най-пълната информация за съответния изоставен индустриален обект или
сграда.
Колкото по-дълго един имот стои неизползвана, толкова по-голям става рискът за стойността на
обекта и сградите. Трябва да бъде от интерес на собствениците да защитят своята собственост от
грабеж, унищожаване, настаняване и други незаконни практики. Деградацията на физическите
структури води до по-малко атрактивен външен вид, а той от своя страна - до загуба на стойност на
обекта. Винаги има по-голяма вероятност за реконструкция на обекта, ако той е разположени в
близост до съществуващата инфраструктура. Това предимство се дава на обекти, разположени в
градска среда. Съвременните подходи към реконструкциите на изоставени индустриални зони
следват идеята за запазване на колкото е възможно по-голяма част от съществуващите структури,
особено ако става дума за уникални исторически сгради или такива с отличителен характер.За
съжаление инвеститорите в Словакия предпочитат по-лесни начини за получаване на ценни обекти в
градските центрове, където разрушават всички исторически сгради, освен ако последните не са
включени в списъка на историческото наследство, и започват да строят във вече разчистените
обекти. Понякога разрушаването на сградите е неизбежно поради тяхното лошо или критично
състояние. Преобразуването (конверсията) на сгради за цели, различни от предишното им
предназначение, което е често срещан подход в западните страни, все още е в начална фаза в
Словакия. Инвеститорите следва да обръщат повече внимание на историческата памет, асоциирана
с обекта и сградите, и да вземат решение за разрушаване само в случаите, когато няма друго
възможно решение. Друг въпрос, който следва да се обмисли добре, е правилното разполагане във
времето на реконструкцията на обекта. Има много примери, особено в Братислава, когато
инвеститорът е взел решение за пълно разрушаване, последвано от инвестиция в разработването на
обекта, направена в "грешното време", напр. в период на икономическа криза. Решенията довеждат
до повече или по-малко съборени и разчистени обекти, в т.ч. до разрушаване на разположени в
централните части на градовете исторически ценни сгради с потенциал за развитие, които останали
без по-нататъшни инвестиции се превръщат в друг пример за изоставени индустриални обекти.

Румъния
Рекапитализацията на индустриалното наследство изглежда невъзможна по ред неразумни
решения: лоши локации, неподходящи материали и изпълнение, неустойчиви индустрии. Това,
което е останало, е източник единствено на ценни материали за вторични суровини и интерес към
земята под него. Типологията на зоните, областите, териториите и конструкциите, които са в
ситуация като тази в същия времеви период и която изисква определена обществена нагласа, а също
и ефикасна и бърза намеса, е много разнообразна. Различните категории на терените и
неизползваните и изоставени конструкции могат да бъдат разделени на такива от селски и градски
тип. Категорията, която включва изоставените строежи в градските зони, е много разнообразна в
сравнение с тази на селските райони: жилищни райони, резиденции; индустриални зони и
забележителности; специални зони (свързани с определени конструкции и инсталации); сгради с
религиозни, образователни, здравни и културни функции, паметници, исторически места, комплекси
с вернакуларна архитектура и др.
Наличието на такива места с или без конструкции, унищожени и изоставени, представлява
уязвимост за общностите, която има икономически, социални, политически, културни и не на
последно място екологични последици. Процесите на регенериране на такива зони са печеливши от
много гледни точки, като например: социални (както местни, така и регионални); икономически подмяна на съществуващите конструкции и градоустройствени решения в крак с икономическото
развитие; културни ("genius loci"), разпознаваема зона, приета в социално и културно, екологично,
техническо и административно отношение.
От друга страна, трябва да се наблегне на визуалната, пространствено-обемната, архитектурната и
конструктивна намеса в обществените, публично-частните и частните зони. В допълнение към това,
подобреният имидж и ландшафтен дизайн ще имат силно въздействие върху индивидуалния
мисловен образ не само за социалните групи, но и за общностите като цяло. Регенерацията и
преориентацията, състоящи се в изменение и адаптиране на някои пространства, райони и сгради,
насочват тяхното развитие към нова цел, която е различна и приета от общността.
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Бившите индустриални зони обикновено обхващат големи територии в близост до градските
центрове, така че потенциалът от използването им е от изключително значение. По отношение на
градското развитие общините трябва обърнат внимание на регенерацията на тези зони, тъй като
възвръщането, повторното използване, възстановяването и рециклирането са по-изгодни, отколкото
да се разрушава и да се строи отново от нулата. Въпреки това, повторната употреба на тези "гиганти"
е изправена пред различни трудности. Основни проблеми на тези конструкции във връзка с
потенциала за тяхната преориентация са: - техният огромен размер, който затруднява
приспособяването на други функции; - местоположението им далеч от урбанистичните полюси, до
които се намират; - напредналият стадий на деградация на много от тях; - нискокачествените
материали, които не позволяват добра поддръжка.

България
Когато става въпрос за съживяване на пустеещи индустриални територии - изоставени индустриални
зони, в България процесът на реконструкция и обновяване преминава през същите важни стъпки,
както и в другите страни от ЕС. Първата и най-важна от тях е проучването на място на актуалното
състояние на обекта, прегледът на предходното му използване и оценката на евентуалната му
бъдеща експлоатация. Когато се събира необходимата информация, друг ключов момент е да се
установи кой е собственикът или собствениците на имота. Собственици може да са държавата или
община, а също и частно лице или лица. България, подобно на други страни от Югоизточна Европа,
става свидетел на процеса на реституция и приватизация след 1989 г., който води до раздробяване
на големи индустриални обекти от множество собственици или от съвместна собственост. В момента
това се счита за основната трудност в процеса на възстановяване на изоставените индустриални
зони. След като аспектът на собствеността се изяснени, може да започне процесът на реконструкция.
Изготвя се план и могат да се извършат предварително определените действия. Имотът, в
зависимост от неговото състояние, може да бъде реконструиран или разрушен и земята да се
използва повторно.
Най-добре известните начини за успешно възстановяване на изоставени индустриални зони са или
чрез частната инициатива, най-често от собственици или инвеститори, или чрез участие на общините
в регионални, национални или европейски инициативи за обновяване и програми за развитие. Един
добър пример за община, която е участвала активно в такава програма, е община Перник, България.
Общината е била партньор в европейския проект „Възстановяване на традиционни индустриални
зони в Югоизточна Европа – ReTinA” по Програмата за транснационално сътрудничество в
Югоизточна Европа за периода 2007-2013 г., финансирана от Европейския фонд за регионално
развитие. Проектът има за цел да се обединят усилията на община Перник и функциониращите
малки и средни предприятия, възникнали след приватизацията на бившия металургичен завод
"Стомана" (СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД), за да се изгради голям индустриален бизнес парк в Перник,
така че да бъде увеличена атрактивността на зоната и привлечени нови инвеститори в нея и в
община Перник като цяло.

Самообучение Глава 3
T1 Използвайте отговорите от въпросите на глава 1 и се опитвайте да определите коя част
от извършени изследвания по време на реализацията са се провалили.
T2 Изберете някоя област на интерес и се опитайте да направите свое собствено лесно
проучване на обществената информация, с която може да се сдобиете, като използвате и
информация от карти.
T3 В сътрудничество с колегите си се опитайте да изработите опростено предложение за
това как да се боядиса един офис и как да се пренаредят мебелите - успех - поздравления,
дано всички изоставени зони имат толкова много късмет и дават възможност на
собствениците да се организират така лесно.

……………………………………………………………………..…73

Източници на Глава 3


BERGATT JACKSON, J.- FINKA, M.- HERMANN, G.- KLIUČININKAS, L.-LEMEŠENOKA, N.- PETRÍKOVÁ, D.PLETNICKÁ, J.- TEIRUMNIEKS, E.- VELYKIENĖ, D.- VOJVODÍKOVÁ, B.- ZAHNAŠOVÁ, M.- ZUBKOVÁ, M.:
Brownfields-Handbook-Cross-disciplinary educational tool focused on the issue of brownfields
regeneration-Educational tool for Latvia and Lithuania.. 2010, roč. 1, ISSN-ISBN978-80-2482086-6



NOVOSÁK, J.: Prostorová analýza brownfields na Ostravsku, Disertační práce, MS, Ostrava 2009



SYMS, P. M. (2001), Releasing Brownfields, Centre of Built Environment in Sheffield Hallam
University,



VOTOČEK, J. (2011): Řešení problematiky brownfileds, Disertační práce, Fakta stavební VŠB-TU
Ostrava, MS, Ostrava 2011

74…………………………………………………………………..…

4

Екологични аспекти на регенерацията на изоставени индустриални
зони
от: Barbara Vojvodíková, Marcela Maturová

Замърсяването на почвата е появата на замърсители в почвата над определено ниво, предизвикващи
влошаване или загуба на една или повече функции на почвата.. За замърсяване на почвата може да се счита и
наличието на изкуствени и синтетични химикали или друга промяна в естествената почвена среда. Този вид
замърсяване обикновено възниква от спукване на подземни резервоари, използване на пестициди, просмукване
на замърсени повърхностни води в подземните слоеве, инфилтриране на отпадъци от депата или директно
изхвърляне на индустриални отпадъци върху почвата. Най-често срещаните замърсяващи химикали са
петролни въглеводороди, разтворители, пестициди, олово и други тежки метали. Появата на това явление е
свързана със степента на индустриализация и интензивност на употребата на химикали. (European soil portal –
Soil data and Information systems 2012)

Екологични аспекти, свързани с изоставените индустриални зони, представляват цяла група
проблеми.
Един от тях е замърсяването.
Тъй като темата за замърсяванията и отстраняването им е тясно свързана с изоставените
индустриални зони, тази глава е посветена главно на въпроса за проучването и методите за
последяващо възстановяване на замърсените участъци.
Трябва да бъдат споменати и други проблемни области, като флора и фауна на изоставените
индустриални зони, и по-специално:


зеленина вследствие на естествен процес на сукцесия



растения, които виреят в тези замърсени почви или дори допринасят за тяхното обеззаразяване



поради относителното спокойствие в пустеещите дълго време
разпространение на различни редки видове животни и растения.

земи

е

възможно

Неразделна част от екологичните аспекти е също така озеленяването и реинтегрирането на
изоставените индустриални терени в урбанистичната структура на града. Връзката на изоставените
индустриални зони и ландшафта е ясно видима при рекултивацията на сметища или стари кариери и
други останки от мини.
Специфична група е също оценката на въздействието на областта върху човешките същества оценката на риска за здравето. В тази връзка се проучват видовете замърсяване в изследваните
територии, с които човек може да влезе в контакт, но също и дали замърсителят има канцерогенен
ефект, колко дълго се очаква да настъпи въздействието и за какъв тип контакт става дума
(дерматологичен, при храносмилане и др.)
Всяка от тези групи е доста специфична и представлява отделна проблемна област. Като се има
предвид обхвата на ръководството, както бе отбелязано по-горе, най-голямо внимание е отделено
на замърсяването.

4.1 Замърсени терени
Понятието „замърсен терен" се отнася ограничена зона, в която е потвърдено наличието на
замърсяване на почвата. Степента на вероятното въздействие върху екосистемите и човешкото
здраве е такава, че се налага тя да бъде възстановена, особено по отношение на текущото или
планирано използване на терена.
Понятието „потенциално замърсен терен” включва всички терени, за които има съмнения за
замърсяване на почвата, но те не са потвърдени и са необходими детайлни проучвания, за да се
потвърди дали е налице съответното въздействие.
Замърсени терени в Европа:
В страните-членки на ЕИП (Европейското икономическо пространство) е оценено, че потенциално
замърсяващи дейности са настъпили на около три милиона терена. Националните оценки показват,
че повече от 8% (или близо 250 000 терена) са замърсени и трябва да бъдат възстановени (виж фиг.
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4.1). Според оценките потенциално замърсяващи дейности са настъпили на близо 3 милиона терена
(включително вече споменатите 250 000 терена) и е необходимо проучване, за да се установи дали
се изисква възстановяване. Ако сегашните тенденции в проучването се запазят, броят на терените,
които се нуждаят от възстановяване, ще се е увеличил с 50% до 2025.

Източник: Европейска агенция по околна среда (2007a)

Фиг. 4.1 - Брой терени по данни на Европейската агенция по околна среда (х 1000), 2006.
От друга страна, повече от 80 000 терена са били почистени през последните 30 години в страните, в
които са налични данни за възстановяването. Въпреки че обхватът на замърсяващите околната среда
дейности (и тяхната относителна тежест като локализирани източници на замърсяване на почвите)
може да варира значително на територията на Европа, индустриалните и търговските дейности,
както и третирането и депонирането на отпадъци са отчетени като най-важните източници на
замърсяване (виж фиг. 4.2). Въпреки че вече са положени значителни усилия в тази сфера,
почистването на наследеното замърсяване ще отнеме десетилетия.

Източник: Европейска агенция по околна среда (2007a)

Фиг. 4.2 - Преглед на дейностите, причиняващи замърсяване на почвата в Европа.
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Обхватът на замърсителите, открити в проучените терени варира от държава до държава. Въпреки
това, общите оценки определят тежките метали и минералните масла за основните замърсители на
почвата в Европа. Тези оценки се основават на регистрираната честота на определен замърсител,
като най-важен индикатор в проучваните терени. Другите замърсители включват полициклични
ароматни въглеводороди (PAH), ароматни въглеводороди (BTEX), феноли и хлорирани
въглеводороди (CHC), (виж фиг. 4.3). Минералното масло и тежките метали се отчитат като найзначимите замърсители на подземните води.

Източник: Европейска агенция по околна среда (2007c)

Фиг. 4.3 - Преглед на замърсителите, засягащи почвите и подземните води в Европа.
Въпреки че в повечето страни в Европа съществуват законодателни инструменти, прилагащи
принципа "замърсителят плаща" в управлението на замърсени терени, за финансиране на
възстановителните дейности е предоставено голямо количество публични средства. Това се дължи
на ограничената приложимост на принципа в случай на възстановяване на минали замърсявания,
тъй като много от юридически отговорните замърсители или вече не съществуват, не могат да бъдат
идентифицирани, или са неплатежоспособни. Това е обща тенденция в цяла Европа. Средно около
35% от общите разходи в изследваните страни се обезпечават от публичните бюджети. Този
показател варира от максималната стойност от 100% публични средства в Чешката република, БЮР
Македония и Испания до минимум от около 7% във Франция, където голяма част от средствата
идват от частния сектор. Въпреки това, трябва да се отчете фактът, че широко достъпни са само
необработени данни за публичните разходи и информацията за частните разходи е разпокъсана.
Как да се третират различните видове замърсяване на терена в неговата цялост е добре
илюстрирано на фигура 4.4.
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Фиг. 4.4 - Концептуален модел на терена.
Източник: U.S. EPA, 1997
Ако общините или регионите искат да научат колко голям е проблемът на настоящето замърсяване,
могат да използват следните стъпки:


Първата стъпка е определяне кои обекти представляват заплаха, потенциална заплаха и кои са
без проблеми - оценка на приоритетите.



Въз основа на тази информация, втората стъпка е да се изготви екологична оценка на терените,
където данните за замърсяването са непълни или отсъстват и теренът може да представлява
потенциала заплаха.

Оценка на приоритетите - Категоризация на замърсените или потенциално замърсените терени
Основава се на официален документ на Министерството на околната среда на Чешката република.
Тъй като оценката се базира на анализ на потенциалния риск, резултатите могат да бъдат
използвани не само за визуализация на текущото състояние, но също така и за иницииране на
дискусия за по-нататъшни стъпки в третирането на определени терени. Това е нагледно представено
в таблица E1 с повече подробности:
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Таблица 4.1 - Оценка на приоритетите - Категоризация на замърсените или потенциално
замърсените терени.

Категория

A1

A2

Характеристики на проучването на
местността и текущи или потенциални
последствия от замърсяването
Потвърден е неприемлив текущ риск за човешкото
здраве 2, който произтича от замърсяване на
терена, причинено от настоящите модели на
използване или е потвърдено разпространение на
замърсяване с надвиснала опасност от поява на
неприемлив риск за здравето.
Установено е замърсяване над нормативно
определените пределно допустими концентрации
2, 3 или невъзможност да се използва терена в
съответствие с приложимия устройствен план на
местността 4
Или е потвърдено разпространение на
замърсяването от замърсената местност.

A3

P4

P3

Установено е замърсяване, но нито една от
горепосочените ситуации - нито текущ риск за
човешкото здраве, нито противоречие със
законодателството, като е налице обща
несъвместимост с интересите на опазването на
околната среда или други интереси, защитени по
силата на специални разпоредби 5.
Недостатъчна информация за оценка и
окончателни заключения - към момента е
невъзможно да се изключи необходимостта от
коригиращи мерки.
Няма информация за замърсяване - местността
следва да се разглежда като терен с съмнение за
замърсяване.
Недостатъчна информация за оценка и
окончателни заключения - към момента е
невъзможно да се изключи необходимостта от
коригиращи мерки.
Установено е замърсяване чрез случайно
пробонабиране, недостатъчното количество
информация не позволява да се направят
окончателни заключения.

По-нататъшни действия

Необходими са коригиращи
действия

Необходими са коригиращи
действия

Желателни са коригиращи
действия

Необходимо е проучване за
деконтаминация

Необходимо е проучване за
деконтаминация
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Категория

P2

Характеристики на проучването на
местността и текущи или потенциални
последствия от замърсяването
Потвърдено е замърсяване без установен текущ
риск за човешкото здраве, конфликт със
законодателство или други интереси. Въпреки
това, не знаем дали замърсяването се
разпространява или не - не може да се изключи
необходимостта от коригиращи мерки.

По-нататъшни действия

Необходим е последващ
мониторинг на развитието във
времето на замърсяването

Замърсяване, което може да доведе до поява на

P1

неприемливи рискове за здравето в случай на
функционална промяна на предназначението на
дадения терен или територия с по-чувствително в
сравнение с текущото използване.

Необходимост от
институционален контрол на
използването на терена

Замърсяване над ПДК, но слабо - няма нито риск
за човешкото здраве, конфликт с законодателство
или

N2

други интереси, нито ограничения на
многофункционалното предназначение на
местността.

Не се налага действие

N1

Известният контекст на използване на терена
практически елиминира риска от замърсяване над
фоновите нива.

Не се налага действие

N0

Чрез проучване е потвърдено отсъствие на
замърсяване над фоновото ниво.

Не се налага действие

Източник: Министерство на околната среда (2008) - превод


Местности, включени в категории А1, А2 или А3 - има съществуващ проблем, който е бил
идентифициран



Категория P1 - P4 - замърсяването може да бъде проблем, но не разполагаме с достатъчно
информация за него



В местности, попадащи в категория N0 - N1, няма нужда от действия.

Тази методология е използвана в Острава (Чехия). Фигура 4.5 показва района на Острава - Přívoz.

80…………………………………………………………………..…

Фиг. 4.5 - Категоризация на местностите в района на Острава - Приложение на оценката на приоритетите.
Тази методика трябва да се извършва от експерти и изисква време и пари, но осигурява много добър
и полезен материал за обсъждане на бъдещето. Съставянето на карта може да бъде успешно
средство за започване на дискусия с политици или други хора с ограничени познания относно
състоянието на замърсяването в даден град.
Друг полезен инструмент, който може да бъде използван за бърза оценка (особено при
индустриални обекти) е информацията, посочена в Таблица 4.2. За да се използва тази таблица, е
необходима информираност относно предишното използване на терена, като тя дава основна
информация за замърсителите и заплахите, свързани с предишния вид използване.
Таблица 4.2 - Типични замърсители и някои категории риск на индустриалния процес.

Индустриална дейност

Типични замърсители

Категории
риск

Повърхностни мини

-

2

Производство на кокс

PAH, BTEX, цианид, пестициди, феноли

4

Производство на въглищни газове

PAH, BTEX, цианид, пестициди, феноли

3–4

Производство на електроенергия

тежки метали

2

Металургия

тежки метали, местни PAH, петролни продукти

2

Цветна металургия

тежки метали

2

Повърхностна обработка на
метали

тежки метали, цианид

2–3

Машини, метални изделия

масло, CCH

2
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Индустриална дейност

Типични замърсители

Категории
риск

Химическа промишленосторганична

зависи от характера на производството

2–4

Химическа промишленост неорганична

често тежки метали, зависи от характера на
производството

2–3

Каучукова промишленост,
вулканизация

тежки метали, PAH

2

Електроника

масло, CCH, PCB

2–3

Хранително-вкусова
промишленост

–

1

Печат

CCH, BTEX, тежки метали

2

Строителни материали

–

1

Материали на основата на азбест

азбестови влакна

3

Целулозно-хартиена
промишленост

тежки метали, азбест

1–2

Стъкло, керамика

тежки метали

1–2

Текстилна промишленост

–

1

Кожарска промишленост

тежки метали

2–3

Източник: Tylčer J.: Brownfields snadno a lehce- příloha 4, Praha 2005

Съкращения: PAH – полициклични ароматни въглеводороди; BTEX – акроним на ароматните
въглеводороди бензен, толуен, етилбензен и ксилен; CCH - хлор и хлорирани въглеводороди, PCB –
полихлорирани бифенили.
Категории рискове за човешкото здраве и околната среда:
1 Слаб риск от замърсяване на терена, обикновено не се изисква по-нататъшна оценка на
въздействието върху околната среда, не се ограничава функционалното предназначение на терена.
2 Среден риск от замърсяване на терена, локализиран, изисква се допълнителна оценка на
въздействието върху околната среда, обикновено не се налагат преустройствени дейности, няма
ограничения за бъдещето използване на терена.
3 Висок риск от замърсяване на терена, локализиран, изисква се оценка на въздействието върху
околната среда, локални, но доста трудоемки действия по възстановяване, понякога се ограничават
възможностите за по-нататъшно използване на терена.
4 Много висок риск от замърсяване на терена, широкообхватен, изисква пълната гама оценка на
околната среда, действията по възстановяване са скъпи и отнемат много време, обикновено се
ограничават възможностите за бъдещо използване на терена.

Тази класификацията предоставя само груба оценка на замърсените терени.

4.2 Екологична оценка на изоставени индустриални обекти
Целта на тази фаза е да се определи вероятността за наличие на някаква форма на замърсяване на
околната среда на терена. Миналото използване на обекта, както и материалите, използвани и
произвеждани на терена определят насоките на специфичната стратегия за оценка, типа
пробовземане и химичен анализ, които следва да бъдат направени.
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Традиционно, оценката на въздействието върху околната среда на изоставени индустриални зони
обхваща следните три фази:


Оценка на терена на изоставените индустриални зони,



Изследване на околната среда на терена на изоставените индустриални зони,



Разработване на коригиращи действия.

Оценка на терена на изоставените индустриални зони - предварително проучване на терена с цел
определяне на потенциалното замърсяване. Тя включва преглед на настоящата и миналата
експлоатация и предварителни тествания на терени със съмнение за замърсяване.
Изследване на околната среда на терена на изоставените индустриални зони - тази фаза включва
по-задълбочен преглед на условията на терена. Обикновено това включва следното:


Извършване на сондажи на почвата и събиране на почвени проби;



Инсталиране на мониторингови кладенци за водите и събиране на проби от подземните води;



Анализ на всички проби за наличие на потенциални замърсители.

Ремедиационна стратегия, базирана на взетите от терена проби. Резултатите ще дадат подробна
информация и въз основа на тази информация е възможно да се изчислят разходите.
Обхватът на вземането на проби от околната среда може да бъде илюстриран със следните седем
последователни стъпки. Тези седем стъпки от живота на пробата са както следва: (1) планиране на
пробовземането ("зачеване"); (2) идентифициране на пробоотборната точка; (3) вземане на пробата;
(4) занасяне на пробата в лаборатория; (5) анализ на пробата; (6) изтичане годността и съответно
изхвърляне на пробата и (7) „прераждане” на пробата под формата на точка от химически данни.
Обхватът на вземането на проби от околната среда засяга следните аспекти, свързани с
пробовземането:


От къде да бъдат взети проби?



Кога да бъдат взети проби?



Как да бъдат взети проби?



Колко проби да бъдат взети?



Колко често ще да бъдат вземани пробите?



Колко проби са необходими?



Как да се съхраняват пробите?



Колко дълго ще се запази пробата?



Какво да бъде взето (почва, вода, въздух)?



Какъв да бъде анализът (физически, химически, биологически)?



Кой е отговорен за съхраняването на пробите (отговорно пазене на пробите)?

Изборът от къде (пространствен аспект) и кога (времеви аспект) да бъдат взети проби по принцип
трябва да се основава на солидни статистически данни. Оптималният брой проби е възможно найголемият. Но трябва да се има предвид, че броят на пробите не може да компенсира некачествения
състав на пробовземането. Препоръчването на по-натататъшни стъпки се основава на съответното
действащо законодателство.
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Каре 3
Методически указания "Критерии за замърсяване на почвата и подземните води" (за Чешката
република) от 1996 г. насам
Понстоящем се използва само за основна информация - методологията вече не е задължителна
„A” лимитът представлява фонови стойности на естествено срещащи се съединения или граници за
установяване на замърсяване. Стойности, надвишаващи „A” лимита, са индикация за замърсяване.
„B” лимитът означава необходимост от последващо проучване. Стойности над „B” лимита показват
замърсяване с възможните неблагоприятни последици за човешкото здраве или околната среда.
Методически насоки указват, че е необходимо получаване на допълнителни данни, за да се оцени
значимостта на замърсяването и свързаните с него рискове. Следователно „B” лимитът означава
критични стойности за последващо проучване или действия като събиране на допълнителни данни,
иницииране на програма за мониторинг и др.
„C” лимитът е показателен за въздействие върху почвата / подземните води, което може да
представлява значителни рискове за човешкото здраве или околната среда. Стойности, превишаващи
„C” лимита, представляват замърсяване, което може да индикира значителни рискове за човешкото
здраве или околната среда. „C” лимитът се дели на три подгрупи, препоръчителни съответно за зони за
обитаване, за отдих и за индустриални зони. Степента на значение на риска може да бъде проверена
единствено чрез оценка на риска. Нивата, при които се препоръчва очистване, основаващи се на анализ
на риска, могат да бъдат дори по-високи от „C” стойностите.

Вземане
на
проби
от
повърхностните
води
и
отпадъчните
води
Пресните повърхностни води обикновено се поделят на три категории: течащи води (реки, потоци и
поточета), статични води (езера, лагуни, блата и изкуствени водоеми) и речни устия. Отпадъчните
води включват дренажи от мини, инфилтрати от депа и индустриални отпадъчни води. Различните
категории води се отличават по своите характеристики и следователно пробовземането трябва да
бъде адаптирано към всеки отделен вид.
Вземане на проби от подземните води
Вземането на проби подземните води е може би най-комплексното от всички пробовземания и по
същество е трудно. Първо и най-ясно е инсталирането на кладенец за пробовземане по начин, при
който не се променя интегритета на водите в околността. Най-трудната от задачите при рутинно
вземане на проби от подземни води, е следната работа:


Да се характеризира оттока на подземните води



Да се прочистят и стабилизират подпочвените води преди пробовземането



Да се сведе до минимум замърсяването в резултат на използваните материали и способи при
пробовземането

Вземане на проби от почвите и седиментите
Вземането на почвени проби от малка дълбочина е сравнително лесна задача. Вземането на проби
от утайки в известна степен е аналогично на вземане на почвени проби, например по отношение на
съставянето на пробата и на последващото третиране и предварителната обработка при
пробовземане (хомогенизиране, трошене, сушене и пресяване).
При вземането на проби от утайки допълнително се обръща внимание на фактори, които влияят
върху представителността на пробата, като ширина, отток и характеристики на дъното на водните
пътища. Утайките обикновено са разнородни по състав и подлежат на промени по отношение на
текстура, състав , съдържание на вода и на замърсители. Следователно за характеризиране на малка
площ може да се изисква голям брой проби.
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Вземане на проби от опасни отпадъци
Отпадъците идват от различни източници, включително барабани, контейнери, лабораторни пакети,
резервоари, насипищни повърхности и отломки. (Няма установен протокол за отломките, тъй
като нередовните и / или големи парчета от материали като метал, пластмаса и дърво
представляват затруднение както по отношение на пробовземането, така и при
последващата подготовка на пробите). В резултат на това подходите за вземане на проби се
различават значително при всеки отделен тип отпадъци.
При резервоарите за отпадъци, концентрациите на замърсяване се разделят главно по дълбочина
и се различават хоризонтално от точката на влизане на отпадъци до далечния край на резервоара.
Вземането на повърхностни проби е уникално по отношение на техниките и начина за изразяване
на резултатите. Вземането на повърхностни проби включва проби от текстил, стърготини и прах,
в зависимост от типа повърхност и събираните материали.
Биологично пробовземане
Биологичното пробовземане е отговорност на обучени еколози или биолози. В допълнение към
останалия анализ, вземането на проби от флората и фауната може да бъде насочено към
токсикологично тестване на замърсена утаечна или повърхностна вода, или дори резултати от проби
от сухоземна растителност, бентосни организми, или риба (за да назовем само няколко от тях).
Вземане на проби от въздуха и от емисии от изпускателни тръби
Често срещаните видове въздушни проби включват обкръжаващ въздух (на открито), въздух от
закрити помещения или работни места и въздух от изпускателни тръби или други видове емисии
изгорели газове, като например автомобилни ауспуси. Почвеният въздух понякога се събира за
специални цели, като например от депа за отпадъци или изоставени индустриални зони.

4.3

Методи за ремедиация
Целта за възстановяване на почвите има две страни:


елиминиране на излагането на хората и живите организми на замърсявания,



отстраняване на източниците на замърсяване на подземните води.

Системи за деконтаминация (обеззаразяване)
“In situ” деконтаминация (на място) е метод на третиране, който включва премахване на
замърсителите на място и очистване на почвата и подземните води.
"Ex-situ" (извън мястото) означава, че замърсеният материал е извлечен или отстранен от околната
среда, или окончателно (в случай на унищожаване), или временно (в случай, че замърсените
продукти са "почистени").
Имобилизация на замърсителите - Разграждане или трансформация на замърсителите - примери



Бариери– противофилтрационни завеси, шлицови стени, шпунтови



Преминаване от течна фаза към (твърда) почвена фаза чрез химична реакция
o

Втвърдяване = физическо преминаване (смес с цимент, пепел)

o

Стабилизация = химическо свързване на замърсители в стабилна форма (някои свързващи
агенти)

(Приложение за: PAH (полициклични ароматни въглеводороди), PH (фосфин), фенол, хлорирани
въглеводороди, тежки метали (Pb, Hg, As, Zn, Cd, Cr), Ограничения: ненаситената зона трябва да
бъде по-висока от 1.5 m, Продължителност: относително бързи методи (зависи от скоростта на
реакциите и времето на втвърдяване на свързващите вещества - от дни до седмици).
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Извличане и отделяне от околната среда – примери:


Нискотемпературна термична десорбция: 90 – 320° C – вазоактивни вещества



Високотемпературна термична десорбция: 320 – 560° C – полулетливи органични съединения,
PAU (полициклични ароматни въглеводороди), PCB (полихлорирани бифенили), пестициди, Pb
(олово)



Термична десорбция или изгаряне: 870 – 1200° C – PCB (полихлорирани бифенили), диоксини,
хлорни въглеводороди и др.



Измиване на почвата



Изпомпване и третиране



Продухване/ „вентилиране”



Изпомпване на въздуха през течност

Разграждане или трансформация на замърсителите


Химично окисляване “in situ”

4.3.1

Описание на методите за деконтаминация (обеззаразяване)

Източници на тази глава: (Environmental Protection Emergency (2001) A Citizen’s Guide to Thermal
Desorption [EPA 542-F-01-003] , A Citizen’s Guide to Air Stripping [EPA 542-F-01-016], A Citizen’s Guide to
Activated Carbon Treatment [EPA 542-F-01-020], A Citizen’s Guide to Bioremediation [EPA 542-F-01-001-],
and A Citizen’s Guide to ChemicalOxidation [EPA 542-F-01-013]
Environmental Protection Emergency (2001) A Citizen’s Guide to Thermal Desorption [EPA 542-F-01-003] A
Citizen’s Guide to Excavation [EPA 542-F-01-023] A Citizen’s Guide to
Soil Washing [EPA 542-F-01-008]
Бариери (водонепропускливи прегради)
Противофилтрационните завеси (grout curtains) са съставени от бентонит и / или портланд цимент
и се инжектират под налягане в почвата за създаване на водонепропосклива бариера. Почвената
формация (сложение) трябва да бъде неконсолидирана и пореста, за да се позволява правилното
разполагане на инжектирания варов разтвор. Преди да започне инжектирането на варов разтвор се
пробиват зигзагообразни линии от дупки. Инжектираният варов разтвор преминава през порестата
среда между дупките, за да образува непрекъсната бариера. Най-новите постижения в областта на
технологиите в тази сфера позволяват използването на химически варови разтвори, които имат
широка гама от вискозитети. Варови разтвори с малък вискозитет са необходими в случаите, когато
почвите имат слаба пропускливост.
Шлицовите стени (slurry walls) представляват изкопи, направени до достигане на
водонепропусклив слой. Дълбочина до 50 метра и широчина от 1,5 метра са обичайни. Изкопите се
пълнят със слабопропусклив материал. За запълване на изкопа се използва бентонитна суспензия,
примесена с изкопаната пръст или друг подходяща почва. Добавки, като например полимери, могат
също да бъдат използвани, за да се намали суспензията и запази нейната цялост. Могат да се
използват и цименто-бентонитови стени. В този случай, изкопаната пръст се заменя с цимент в
сместа на суспензията, за да се изгради солидна и дълготрайна стена. Тези стени, обаче, са поподатливи на химична деградация.
Шпунтовите стени (sheet piling cut-off walls) са поредица от бетонни дървени или стоманени
колове, които се вкарват в земята до водонепропусклив слой, за да формират преграда. Чрез
използването на тази техника се достигат дълбочини до 35 метра. Въпреки това, техниката не може
да се използва в скални почви, поради трудностите за вкарване на коловете. Също така, шпунтовите
стени са обект на химическо разграждане или корозия, което води до течове и така не може да бъде
предотвратено съдържането на замърсители.
Термична десорбция
Термичната десорбция отстранява вредните химикали от почвата и други материали (например
шлам и утайка) посредством загряване за преминаване на химикалите в газове. Тези газове се
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улавят със специално оборудване. Прахът и вредните химикали се отделят от газовете и погребват
по безопасен начин. Чистата почва се връща на терена. Трябва да се прави разлика между
термичната десорбция и изгарянето (инсинерация), при което се използва топлина за разрушаване
на химикалите.
За почистване на замърсените почви термичната десорбция използва оборудване, наречено
десорбер. Почвата се изкопава и се поставя в десорбера. Той работи на принципа на голяма пещ.
Когато почвата се нагорещи достатъчно, вредните химикали се изпаряват. За да се подготви почвата
за десорбера, може да се наложи работниците да я разбият, изсушат, смесят с пясък или да
отстранят твърдите отпадъци. Това позволява на десорбера да очиства почвата по-равномерно и полесно.
Системите за термичната десорбция могат да очистват над 20 тона замърсената почва на час.
Времето, необходимо за почистване на терен с помощта на термична десорбция зависи от:


количеството замърсени почви



състоянието на почвата (дали е мокра или суха, дали съдържа много твърди отпадъци)



вида и количеството на наличните вредни химикали.

Почистването може да отнеме само няколко седмици в малки обекти с ниско съдържание на
химикали. Ако обектът е голям и нивата на химикалите са високи, почистването може да продължи с
години.

Източник: United States Environmental Protection Emergency (2001g)

Фиг. 4.6 - Схема на термична десорбция.
Изпомпване и третиране
„Изпомпване и третиране” е често срещан метод за пречистване на подземните води. Използват се
помпи, за да се изведат замърсените подпочвени води на повърхността, където могат да бъдат
пречистени (третирани) по-лесно. Подпочвените води са води, събирани под земята в
пространствата между почвените частици и в пукнатините на скалите. Подпочвените води текат под
земята и може да се вливат в реки или езера. Много хора разчитат на подземните води като
източник за техните ежедневни нужди от вода.
За отстраняване на замърсена вода от подземните пластове се изгражда система за екстракция
(отводняване). Тази система обикновено се състои от един или повече кладенци, оборудвани с
помпи. Когато помпите работят, те всмукват замърсените подземни води в кладенците и към
повърхността. Там водата се влива в резервоар за съхранение и след това към системата за
третиране, където се пречиства. Съществуват редица методи за третиране, които могат да бъдат
използвани или за разрушаване на замърсяващите химикали, или за надлежното им погребване в
обществен колектор или в хвостохранилище. За да бъде ефикасен методът на изпомпване и
третиране, първо трябва да бъде премахнат източникът на замърсяването, за да не продължи
просмукването му в подпочвените води. Например, течащите петролни варели или цистерни трябва
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да бъдат отстранени, а околната замърсена почва - почистена (United States Environmental Protection
Emergency (2001e)).

Източник: United States Environmental Protection Emergency (2001e)

Фиг. 4.7 - Схема на метода за изпомпване и третиране.
Очистването чрез изпомпване и третиране е сравнително бавен процес. Продължава обикновено
най-малко пет до десет години, но може да трае и в продължение на десетилетия. Времето, което
отнема, зависи от:


вида и количеството на наличните вредни химикали,



размера и дълбочината на замърсените подземни води



типа на почвата и скалите в района.

Изпомпване на въздуха през течност (Air Stripping)
Това е процес на вкарване на въздух през замърсената вода, за да се отстранят вредните химикали.
Въздухът предизвиква преминаването на химичните вещества от течно в газообразно състояние
(тяхното изпарение). След това газът се улавя и пречиства. Често се използва за третиране на
подземните води като част от метода за изпомпване и третиране.

Източник: (United States Environmental Protection Emergency (2001b).

Фиг. 4.8 - Схема на метода за газиране.
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Инсталациите за изпомване на въздуха през течност (Air strippers) могат да бъдат пренесени на
обекта, така че не се налага замърсената вода да бъде транспортирана до пречиствателното
съоръжение. Замърсената вода се задържа по време на пречистването, така че да няма възможност
за контакт с водите. Замърсените газове, които се образуват при процеса, се пречистват и тестват.
Времето, необходимо за почистване на подпочвените води или повърхностните води чрез този
метод, зависи от няколко фактора:


количеството замърсена вода,



вида и количеството на наличните вредни химикали,



темпа, с който може да се изпомпва водата,



броя на използваните инсталации.

В зависимост от обекта пълното пречистване може да отнеме много години.
Изпомпването на въздух през течност работи най-добре върху вода, съдържаща химикали, които се
изпаряват лесно (като горива и разтворители). Методът може да премахне около 99% от тези
химикали, в случай че е правилно проектиран. По този начин не може да се отстранят метали, ПХБ
(полихлорирани бифенили) или други химикали, които не се изпаряват. Инсталациите за
изпомпване на въздух през течност са прости за изграждане на обекта и лесни за поддръжка.
Измиване на почвата
Измиването на почвата представлява „скрубинг” на почвата, при което се премахва и отделя онази
част от нея, която е най-замърсена. По този начин се намалява количеството почва, която се нуждае
от допълнително очистване. Измиването на почвата само по себе си може да не бъде достатъчно, за
да се очистят замърсените почви. Следователно, най-често се използва в комбинация с други
методи, допълващи пречистването. Химикалите имат склонност да полепват или сорбират в някои
типове почва повече, отколкото в други. Например, химикалите сорбират повече в
дребнозърнести почви като тиня и глина, отколкото в по-едрозърнести почви като пясък и чакъл.
Измиването на почвата помага за отделяне на тинята и глината от едрозърнестите по-чисти почви.
Измиването на почвата може да изчисти различни химикали като горива, метали и пестициди, които
могат да сорбират в почвата. Преди използването на метода измиване на почвата, изкопаната от
замърсения район почва се пресява, за да се отстранят обемни обекти като скали и отломки.
Пресятата почва се поставя в машина, наречена скрубер (scrubbing unit). Към замърсената почва в
скрубера се добавя вода. Сместа от почвата и водата преминава през сита, миксиращи остриета и
водни струи. Така се измиват тинята и глината от по-едрозърнестата почва и се разделят. Част от
замърсяването може да се разтвори във водата или да изплува на повърхността. Замърсената
промиваща вода се премества и пречиства в инсталация за третиране (пречиствателна станция).
Пречистената вода след това може да бъде използва повторно в скрубера или изпусната. Тинята и
глината може да се измият повторно в скрубера или да се пречистят с помощта на друг метод като
биоремедиация или термична десорбция. Пясъкът и чакълът, които се утаят на дъното на скрубера,
също биват тествани за химикали. Ако пясъкът и чакълът са чисти, могат да бъдат върнати обратно
на обекта. Ако все още е налице замърсяване, те се измиват отново в скрубера. При необходимост,
за завършване на пречистването се използва друг метод.
Времето, необходимо за почистване на обект посредством измиване на почвата, зависи от няколко
фактора:


количеството тиня, глина и отломки в почвата,



вида и размера на замърсяването на почвата.

Очистването обикновено отнема от седмици на месеци в зависимост от мястото.
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Източник: United States Environmental Protection Emergency (2001f).

Фиг. 4.9 - Схема на измиване на почвата.
Биоремедиация
Биоремедиацията е метод, който използва микроорганизми за опосредстване на трансформирането
на опасни химични вещества в по-малко токсични или нетоксични съединения. Биоремедиацията
може да бъде ефективен и рентабилен метод за третиране на замърсени почви. Съществуват
различни технологии за биоремедиация, вариращи в използването на естествени бактериални
организми за разграждане на специфични съединения. Микроорганизмите, необходими за процеса
на биоразграждане могат да бъдат или под формата на суспензия в течната фаза, или прикрепени
към твърдата фаза. В течната фаза микроорганизмите са суспендирани във вода и консумират
разтворените химични съединения. Химическите съединения (замърсители) дифундират през
клетъчната стена на микроорганизмите и се консумират за биологичен растеж и енергия. В почвите
микроорганизмите могат да се прикрепят към твърдата фаза като по този начин се образува
биологичен филм на повърхността на почвата. В този случай замърсителите могат да преминават
през биологичния филм и след това да адсорбират върху клетъчните стени преди да бъдат
консумирани.
Биоремедиация – in situ
Биовентинг (продухване) – Добавяне на кислород за по-добро биологично разграждане на
замърсения кислород и захранване на микроорганизмите. Приложение за: PH, PAH (полициклични
ароматни въглеводороди), BTEX (бензен, толуен, етилбензен и ксилен), нафталин, биологично
разградими вещества; Продължителност: бавна технология за възстановяване (от 5 месеца до
няколко години), скоростта зависи от вида на замърсителя, неговата концентрация и големина на
наклона.
Биоаугментация – чрез микроорганизми
Фиторемедиация – използва се способността на растенията за:


фитодеградация - ограничаващи замърсителя растения (White rot fungus),



фитостимулация (растения, които осигуряват хранителни вещества на микроорганизми)



фитоекстракция - абсорбиращи замърсителя растения (фитоакумулация) - маруля, тютюн

Биоремедиация ex-situ
Създаване на компост (компостиране)- почвата се смесва с органични материали (слама, дървесна
кора, стърготини, талаш, трески), съотношението на C и N трябва да бъде 30:1, така че термофилното
разлагане да бъде оптимално. Приложение за: експлозиви (тринитротолуол), PCB (полихлорирани
бифенили). Продължителност: от няколко дни до 18 месеца, в зависимост от концентрацията на
замърсителя и ограниченията на ремедиацията.

90…………………………………………………………………..…

Земеделска обработка (ландфарминг) - процес, който се извършва в горната зона на почвата или в
клетки за биологично третиране. Замърсените почви, утайки или шлама са инкорпорирани в
повърхността на почвата и периодично се обръщат (орат), за да се проветрява (аерира) сместа.
Приложение за: маслен шлам (sludge) и други отпадъци от петролни рафинерии, полициклични
ароматни въглеводороди (PAU), пестициди. Продължителност: за почва (6 -12 месеца), за шлам (12 18 месеца).
Процесите на биоремедиация при изкопана замърсена почва включват т.нар. „био-купчини” за
обеззаразяване (от англ. „biopiles”), ландфарминг, компостиране и шламови реактори (от англ.
„slurry reactors”). „Био-купчините” се създават като замърсените почви се разстилат върху
непропусклива основа. В почвения насип се впръсква въздух и/ или разтворени във вода хранителни
вещества, за да се оптимизира биодеградацията на замърсителите в почвата. Ландфармингът се
извършва чрез обработване на замърсените почви на земната повърхност за ускоряване на
естественото микробно разграждане на замърсителите в почвата. Този метод е бил успешен при
третирането на отпадъци от петролни рафинерии в зони, където въздушните емисии не
представляват неприемливи нива на рискове за здравето. Компостирането е било широко
използвано в управлението на битови отпадъци и утайки от пречистване на водата и в момента се
тества за третиране на замърсени (заразени) отпадъци. Органичните замърсители се разграждат в
матрицата на компоста, състояща се от замърсени почви и утайки, смесени с източници на
органичен въглерод и запълващи агенти като слама, трески и стърготини. Микробното разграждане
се поддържа чрез оптимизиране на температурата, кислорода, нивото на влагата и хранителните
вещества в купчината. Шламовите реактори комбинират замърсената почва с богата на хранителни
вещества вода в биореактори (съдове или изолирани лагуни), за да се образува водна суспензия,
където протича биоразграждането. Смесването следва да е непрекъснато и да се осигурява
кислород за усилване активността на аеробните микроби.
Преди да бъде използвана биоремедиацията за третиране на замърсени почви е важно да се проучи
биоразградимостта на замърсителите. Някои замърсители могат да бъдат напълно биоразградени
(минерализирани). Други е възможно да персистират и да изискват по-подходящи условия, като
например по-високо съдържание на хранителни вещества и по-благоприятни фактори на околната
среда (температура, влага, рН). Като цяло, водноразтворимите съединения са по-биоразградими от
неразтворимите. Аеробното биоразграждане е за предпочитане пред биоразграждането в
анаеробни условия, защото представлява по-бърз процес.
Съществуват и други иновативни начини за ремедиация на почвите. Един от тези методи е
фиторемедиацията. Този метод използва растения за ремедиация на неорганични или органични
замърсители в зоната на корените в почвата. Предимствата на фиторемедиация се изразяват в
стабилизиране на почвата и свеждане до минимум изтичането на замърсителите, в естетически
подобрения при ниски капиталовложения. Тежките метали могат да бъдат биоакумулирани в
растителните тъкани. Тези неорганични съединения са много често жизненоважни хранителни
вещества за растежа и развитието на растенията. Фиторемедиацията не действа под зоната на
корените или в почви, които са твърде замърсени и токсични, за да виреят растения в тях.
Някои видове растения, т. нар. металофити, са известни с високо метално съдържание. Те са в
състояние да поникнат и растат в почви с висока концентрация на тежки метали или в почви,
замърсени с метали от промишлените процеси. Те често се използват за възстановяване на
съдържащи метали изкуствени сметища за отпадъци с ниско рН и силно ограничен достъп до
биогенни минерали. На такива места останалите растителни видове силно намаляват растежа си или
не са в състояние да оцелеят. Някои металофити, които натрупват метали в тъканите си, се използват
успешно във фиторемедиационните технологии за почистване на почвата от метали, натрупани по
време на промишлените дейности.

……………………………………………………………………..…91

4.4 Възможност за трансфер на ноу-хау (научени уроци от партньорите) глава 4
Словакия
Изоставените индустриални обекти са потенциални източници на замърсяване в зависимост от
своята история. В Словакия все още няма официални документи за броя на замърсените
индустриални обекти. На базата на историята на обекта е възможно да се предвиди какъв вид и
каква степен на замърсяване може да се очаква. В градските райони, особено в по-големите градове
могат да бъдат намерени изоставени индустриални зони от промишленото производство.
Въздействието върху околната среда на тези обекти е по-голямо, тъй като те представляват опасност
за градската среда, в която са разположени. Всяко замърсяване на почвите, водите и въздуха трябва
да бъде подложено на ремедиация съгласно утвърдени (проверени) процеси, както и в съответствие
с местните закони. Главата предоставя списък и описание на методи за ремедиация и
деконтаминация, които могат да бъдат използвани за екологични оценки на обекта. Най-известният
пример за деконтаминация в Словакия е проектът "Eurovea". Почвите и водите в обекта са били
силно замърсени с нефт и тежки метали от миналото производство (за повече информация виж
глава 11). Наложило се е изкопаване на почвата на дълбочина от 22 м и допълнително
обезвреждане на почвата. По-силно замърсените почви и води са обеззаразени на място (in situ).
Ремедиацията и деконтаминацията са много скъпи и имат пряко отражение върху финансовата част
на проекта. Ако разходите за премахване на екологичната обремененост са по-високи от
потенциалната печалба, изоставените индустриални обекти не се подлагат на ремедиация и се
оставят в сегашното състояние.

Румъния
Екологичните проблеми на изоставените индустриални зони изискват едновременно постепенен
подход и серия от специфични действия и политики като:


Осъзнаване на уязвимостта на застрашеното ценно индустриално наследство (по естествени
причини, но също така и поради умишлени действия от страна на човека) и признаване
необходимостта от неговото опазване, интервенция и възстановяване в посока устойчиво
развитие на национално, регионално и местно териториално ниво.



Необходимост от стратегии, политики, планове за действие и проекти на три нива:
o

Природни аспекти, включително определяне на вида и стойността на последиците от
изоставените индустриални зони върху природните компоненти (вода, въздух, почва,
растителност, флора, фауна, и т.н.);

o

Антропогенни аспекти: строителни елементи, конструкции, индустриални ансамбли и
обекти като част от изградената от човека околна среда;

o

Ландшафтни аспекти, които съчетават предходните два (антропогенните и природните), но
във връзка с човека като индивид, социалната група и обществото, които възприемат този
ландшафт (пейзаж) при тяхното развитие във времето и през филтъра на националните,
регионалните и местните културни модели.



Въвеждане на проучвания, специфични за изоставените индустриални зони, в документите за
териториалноустройственото планиране, в рамките на специфични екологични глави;



Анализ на взаимовръзките между тези области и антропогенната и природната среда на зоната,
местността и региона;



Разработване на конкретни стратегии, политики, програми и проекти за намеса и действие с цел
намаляване на агресивните въздействия върху околната среда в тези зони;



Разработване на стратегии, политики и програми за подобряване на ландшафта в тези зони;



Удвояване на разпоредбите на градоустройствено планиране със стратегии за финансиране на
тези програми, с цел внасяне на подобрения, намаляване (ефективно и визуално) на
замърсяването и опазване на околната среда в изоставените индустриални зони в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен план;
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Осмисляне на промишлените обекти като ресурс за устойчиво развитие (земеползване,
конструкции, ландшафт за разработване), давайки нови функции на стари обекти.

България
За България сериозен екологичен проблем, свързан с изоставените индустриални зони, е
неефективното и неустойчиво използване на природните ресурси. Почвената ерозия е основен
необратим процес на деградация в България, който се проявява в намаляване на почвения профил,
загуба на плодородие и замърсяване на водата.
Рисковете за околната среда и проблемите на замърсяването са свързани с липсата на:
пречиствателни станции за отпадни води; организирана система за събиране на битови отпадъци в
много села и в някои градове, осигуряване на инфраструктура за управление на опасни отпадъци.
Качеството на атмосферния въздух в много градски райони не отговаря на стандартите.
Националната политика за ремедиация на старите екологични щети (замърсявания), причинени от
дейността на промишлени предприятия, се провежда чрез участието на държавните институции в
процеса.
Със средства, отпуснати от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) и с помощта на Програмата на
Организацията на обединените нации за околната среда Министерството на околната среда и
водите на Република България е разработило Национален план за действие за управление на
устойчивите органични замърсители (УОЗ).
Южният централен район за планиране е идентифициран като най-сериозно замърсения район по
отношение на въздуха, водите и почвите, следван от Югозападния район. В Северозападния район
за планиране няма територии с натрупване на екологични проблеми.

Самообучение Глава 4
T1 Споменава се / приложен е кратък списък на методите - опитайте се да откриете други
методи, които се прилагат във Вашата страна.
T2 Опитайте се да изработите достъпни методи на действие, когато местността е
замърсена с тежки метали, а също и органични замърсявания на наситено замърсена зона.
Вземете предвид индивидуалните жилища в близост до областта на интерес.
T3 Опитайте се да разберете какво представляват хиперакумулаторите и за какво могат да
бъдат използвани.
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Управленски и икономически аспекти на регенерацията на
изоставени индустриални зони
от: Mária Zúbková
Главната функция на управлението се състои в удовлетворяване на различните заинтересовани
страни. Това обикновено включва реализиране на печалба (за акционерите), създаване на
стойностни продукти на разумна цена (за клиентите) и предоставяне на удовлетворителни
възможности за заетост (за служителите). Като дисциплина, управлението се състои от
взаимообвързаните функции на формулиране на корпоративната политика и организиране,
планиране, контролиране и насочване на фирмените ресурси за постигане на целите, заложени в
политиката. Управлението е актът на обединяване на хората с оглед постигане на желаните цели и
задачи при ефикасно и ефективно използване на наличните ресурси.
Основните инструменти, използвани в процеса на възстановяване на изоставени индустриални зони,
са както следва (вж. таблица 5.1):

Таблица 5.1 - Инструменти, използвани в процеса на възстановяване на изоставени индустриални
зони.

Структура на инструментите за управление
Типове/категории инструменти
Държавна собственост
Имуществена собственост
Комасация на земите
Развитие, планиране, строителство
1

Правни и
институционални
инструменти

Екологично законодателство
Опазване на земеделските земи
Отговорности на самоуправлението
Законодателство за опазване на полезните изкопаеми
Закон за горите
Културно наследство

Основни
инструменти

Инструменти за анализ, инвентаризация и мониторинг
Процедури за устройствено планиране
2

Инструменти за
планиране

Процедури за вземане на решения (изпълнителни)
Разрешения, регулация
Други официални инструменти за планиране/
управление
Намеса на пазара на недвижими имоти
Земя/ инфраструктура/ собственост/ достъпност

3

Икономически
инструменти

Надбавки за наем
Гарантиране на търсенето/ продажбите
Съвместни предприятия, ПЧП
Маркетингова подкрепа
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Други икономически инструменти
Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (публични, частни)
Фондове (Структурни фондове, национални фондове
за развитие)
4

Финансови
инструменти

Застрахователни и кумулативни фондове
Данъчни системи (държавни или местни, върху
земята, доходите или специални такива) и разноски
Кредити, заеми, лихви и субсидии
Други финансови инструменти

Мениджмънтът включва планиране, организиране, управление на персонала, ръководене или
насочване и контролиране на дадена организация (група от едно или повече физически или
юридически лица) или на усилията за постигане на определена цел. Мениджмънтът на ресурсите
обхваща разгръщането и управлението на човешки ресурси, финансови ресурси, технологични
ресурси и природни ресурси.
От гледна точка на възстановяването на изоставени индустриални зони целта/ резултатът се
изразява в повторно използвана структура/ възобновена територия.
Една от главните движещи сили на регенерацията на изоставени индустриални зони е
икономическото съживяване на градската територия и потенциалната печалба, която може да се
извлече. При изследването на ефектите от икономическата глобализация и на нарастващите
предизвикателства на настоящите европейски пазари на недвижими имоти все по-изтъкната става
ролята на възстановяването на изоставените индустриални зони като средство за подпомагане на
икономическото развитие и конкурентоспособността в Европа. Това е особено валидно в потрадиционни бивши индустриални зони, където икономическите възможности, свързани с
реконструкцията на изоставени индустриални зони, добиват все по-голямо признание.
Преустройството на изоставените индустриални зони (brownfields) е стимул за местното
икономическо развитие и оказва въздействие върху редица икономически пазари:


пазар на земи (land market);



пазар на недвижими имоти (real estate market);



пазар на труда (labour market);



капиталов пазар (capital market);



финансов пазар (financial market);



пазар на ресурси (market of resources);



инфраструктурен пазар (infrastructure market);



пазар на иновации (market of innovations).

96…………………………………………………………………..…

Фиг. 5.1 - Връзка между възстановяването на изоставени индустриалните зони и пазарите.
Пазарът на земи и пазарът на недвижими имоти са пазарите, при които обратната връзка с
възстановяването на изоставени индустриални зони е идентифицирана като в най-голяма степен
засягаща процес на възобновяване. Пазарът на земя се определя от фиксираното, но нехомогенно
местоположение на земята, където се извършват транзакционни дейности с поземлени имоти.
Икономистите определят земята като включваща всички срещащи се в природата ресурси като
географско положение и залежи на полезни изкопаеми. Земята е една от трите функции на
икономиката, заедно с труда и капитала. В сравнение с тях земята е доста устойчива: нейният размер
и характеристики са фиксирани. Възможно е да се вземат отделни имоти, които са в собствеността.
Имотите стават предмет на търговия и икономическата стойност на обекта се повлиява от неговите
характеристики и от местоположението му, което определя колко високи ще бъдат разходите за
достъпа до тях на хора, стоки и материали. Имотите са и обект на отдаване под наем/ аренда на
земята и парична рента.
Пазарът на недвижими имоти е особен вид пазар, който включва земята и всичко, трайно
прикрепени към нея (като сгради, огради и пристройки) и се отнася до правата както спрямо
недвижимата собственост, така и спрямо самия имот, който може да бъде придобиван, продаван,
отдаван под наем, даряван, наследяван. Потенциални купувачи и продавачи на недвижими имоти се
намират във всеки отделен момент и във всяка географска област. Броят на потенциалните купувачи
и продавачи зависи от актуалната икономическа ситуация. Пазарът на недвижими имоти често
функционира на основата на отдаване под наем/ аренда. Размерът на поземлената рента зависи от
предназначението на земята и нейните околности, както и от потенциала за използване.
Обикновено поземлената рента и паричната рента на застроените имоти е по-висока от тази на
поземлените имоти със земеделско предназначение. Съществуват различни теории за поземлената
рента (в производството наемът присъства от прединдустриалните времена), но най-важната от
гледна точка на възстановяването на изоставени индустриални зони е класическата, при която
според либералната икономическа теория наемът е функция на взаимодействието между търсенето
и предлагането на имотите. Разработващите компании като заинтересовани страни, които
придвижват напред процеса на обновяване, трябва имат предвид, че разходите по възстановяването
на изоставените индустриални зони може да нараснат до стойност, която не е икономическа. В тези
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случаи е необходима финансова подкрепа за проекта. Съществуват също така и специфични нужди и
аспекти от страна на разработващата компания. Към ключовите аспекти принадлежат: видът
производство (изискващите се работна сила, капитал, природни ресурси, потенциал за изследване и
развитие) и достъпността на пазарите. С други думи, фирма поддоставчик, държаща на логистиката,
ще се стреми да бъде разположена възможно най-близо до своите клиенти, докато производство,
изискващо евтин пазар на труда, няма да се намира в района на столицата. По тази причина
заинтересованите страни, обмислящи възстановяването на изоставени индустриални зони, трябва
да са наясно с факторите или изискванията, които са от значение за предприемачите и
потенциалните ползватели на терена (собственици или наематели). В практиката освен
икономически цели съществуват и социално-политически такива, най-вече в случаите, когато
държавата, регионът или градът иска чрез възстановяването на изоставените индустриални зони да
допринесе за съживяването на цялата територия.

5.1 Икономически условия за регенерация
Характеризирането на различните видове обекти по отношение на тяхната икономическа
жизнеспособност с акцент върху това, как статутът може да се промени на базата на различно
положение на локацията, разходи за пречистване на обекта и други икономически условия може да
помогне на политиците да формулират стратегии за подобряване на икономическата
жизнеспособност и състоянието на обектите. Различни видове проекти за възстановяване на
изоставени индустриални зони, отразяващи техния икономически статут, могат да бъдат
илюстрирани с помощта на концептуалния модел на вероятността от повторно използване,
разработен в рамките на 5FP проекта R&D CABERNET (2005), както вече беше отбелязано в глава 1. От
икономическа и управленска гледна точка е важно да се прави разлика между видовете обекти,
оценени според „A-B-C-D” модела, който идентифицира три типа обекти в съответствие с техния
икономически статут (в резултат например на разходите за регенериране, стойността на земята и
т.н.). Обектите се класифицират като:
Таблица 5.2 - Видове изоставени индустриални зони от икономически и управленски аспект.

Изоставени индустриални зони
Благоприятни локации

(„A” обекти)

По-неблагоприятни локации

(„B” обекти)

Некомерсиални локации

(„C” обекти)

Извънредна ситуация

(„D” обекти)

Този вид обекти са пазарно
жизнеспособни. Те ще бъдат поети от
пазара. Ползите за общността могат да
бъдат увеличени чрез публична политика,
която не е монетарна.
Това са слабо жизнеспособни обекти.
Налице е необходимост от публична
интервенция и влагане на публични
средства. Обичайното съотношение между
публичното и частното финансиране е
01:05.
Това са нежизнеспособни сайтове.
Обикновено целите са насочени към посоциални измерения или защита на
околната среда. Делът на публичните
финанси е по-висок, обикновено от 01:01
до 01:04.
Това са обекти, които представляват риск
за обществената безопасност или здраве.
Ако няма никой, отговорен за ситуацията,
отстраняването на щетите трябва да бъде
платено от публичните финанси.
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„A” обекти – представляват обекти, които са силно икономически жизнеспособни и проектите за
развитие се движат от частно финансиране;
„B” обекти – тези обекти се дефинират се като на границата на рентабилността. Съответните проекти
обикновено са финансирани чрез публично-частно сътрудничество или партньорство;
„C”-„D” обекти – не са в състояние, при което възстановяването може да донесе печалба. Тяхната
регенерация разчита основно на проекти, задвижвани от публичния сектор или общински проекти,
които са с ниска икономическа жизнеспособност. Нужно е публично финансиране или специфични
законодателни инструменти (например данъчни стимули) , за да се стимулира обновяването на тези
обекти.
„A-B-C-D” моделът също подчертава движещите сили на финансиране за изоставените
индустриални зони. Докато множество изоставени индустриални зони са върнати към печеливша
експлоатация само и единствено от пазара (т.е. от категория „А” обекти), в други случаи
продължават да съществуват свободни и пустеещи изоставени индустриални терени (т.е. категория
„B” и „C”-„D” обекти). Тези обекти често са съсредоточени в области на социална изолация и
съответно политиките за да справяне със струпването на свободни и пустеещи изоставени
индустриални зони несъмнено са изключително важен елемент на градското обновление - като
предизвикателството се състои в ускоряване на темпото, с което пазарът е в състояние да усвоява
изоставените индустриални зони. Ако предвидената стойност на един обект е по-малка от
очакваните разходи, то тогава в обозримо бъдеще обектът ще остане свободен или непълноценно
използван (категория „B” и „C”-„D” обекти). Това може да се промени единствено, ако има някакви
средства за създаване на придадена стойност над разходите. Политическите инициативи могат да се
стремят по различни начини да повишат пазарната стойност, да намалят очакваните разходи или да
комбинират двата подхода.

Фиг. 5.2 - „A-B-C-D” модел от икономически аспект (на базата на Cabernet, 2005).
За реконструиране на категория „B” обекти на пазара са необходими само малки корекции на
предвидените разходи и стойности. За разлика от това, при категория „C”-„D” обекти е много малко
вероятно пазарът да бъде в състояние да откликне, което предполага водеща роля на публичните
агенции (независимо дали на национално, регионално или общинско ниво). Следователно част от
изоставените индустриални обекти (т.е. категория „B”) могат да бъдат разработени от частния
сектор, ако публичният сектор е в състояние да помогне с пределните (маргинални) разходи (или
ползи), вместо да се налага водещата инвестиция да бъде направена от публични агенции. „C”-„D”
обектите представляват съществен проблем, тъй като могат да имат отрицателно въздействие върху
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околното пространство и общност, особено когато са концентрирани в дадена местност, което
повишава трудността за постигане на ефективно възстановяване на градската среда. „C”-„D”
обектите по принцип изискват значителни предварителни инвестиции от публичния сектор преди да
могат да бъдат предоставени на частни предприемачи, обновени посредством публично-частни
партньорства или усвоени за т.нар. „меки” функции (от англ. “soft end uses”)3. Тези обекти със своите
високи разходи за рекултивация/ реконструкция и ниска пазарна цена представляват специфично
предизвикателство за много градове и региони. Проблемите, свързани с тези обекти, се отнасят поспециално до следното:


Пазарните сили не са в състояние да движат преустройството на тези обекти.



Бъдещата експлоатация често се свежда до „меки” функции.



Повторното използване се счита за уместно само ако е свързано с възможности в дългосрочен
план.



Много големи публични програми се фокусират върху обновяването с оглед стимулиране на
пряк икономически растеж.

„Меките” функции са възможен вариант или основно решение за тези обекти, независимо дали като
постоянно (т.е. с окончателна загуба на възможност за разработване) или като временно
(междинно) предназначение (т.е. предоставящо на обектите някаква форма на резервен статут). В
отговор на този въпрос, в началото на 1990-те години, френските региони на Lorrain и Nord-Pas de
Calais съсредоточават публично финансиране върху „C” обекти чрез привеждането им в резервен
статут, с фокус върху проекти, които привличат местните организации към създаване на нови
„зелени” места за отдих и култура, които са от полза едновременно за хората и за природата. При
разглеждането на подхода "резервен статут", не се прави окончателно или обвързващо решение
относно бъдещото използване на обекта. Възприема се, че преходът на обект от пустеещо или
изоставено състояние към далекоперспективна територия за урбанизация може да се реализира
сравнително бързо особено при обекти, които вече са публична собственост, като този подход също
така може да бъде икономически ефективна стратегия. От тук следва и необходимостта да се
проучат специфичните устройствени и технически подходи за преобразуване на изоставените
индустриални зони от неизползвана форма към статут на резервна територия. Опции от такъв
характер могат да бъдат разработени и приложени от засегнатите региони и общини като част от
техните отговорности за пространствено планиране. Обектите „C”-„D”, които могат да бъдат
окончателно изключени от по-нататъшно развитие поради технически причини, пазарни условия или
цели на планирането могат да бъдат разработени за „меки” функции като начин за управление на
потенциалната социална цена от бездействието. Въпреки това, повечето от тези обекти ще изискват
дългосрочна поддръжка. Поради това всяко краткосрочно третиране ще трябва да бъде свързано
със стратегия за поддръжка, която се управлява от публичния сектор. Обекти с перспектива за
бъдещо възстановяване могат да бъдат трансферирани към резервните терени за
далекоперспективно развитие. Множество начални устройствени, технически и финансови
концепции са тествани в различни европейски региони. Основната цел на всяко едно
възстановяване на обекти с резервен статут (терени за далекоперспективно развитие) следва да
бъде ограничаването на разходите за третиране по първоначалните фази на ремедиация,
разрушаване и озеленяване.
Значителна част от изоставените индустриални терени, „D” обектите, особено в области с ниска
пазарна стойност, са икономически нежизнеспособни да бъдат върнати към пълноценно
използване. Тези обекти може да са рискови за обществената безопасност или здраве. Без някаква
форма на публична намеса тези обекти ще останат неизползвани и потенциално опасни в обозримо
бъдеще. Последиците са пагубни за околните райони и общности и водят до загуба на възможност
за обновяване на областта и местната общност по устойчив начин.

3 обикновено за целите на открити публични пространства, рекреация, създаване на атрактивен ландшафт, опазване на природата
(бел. прев.)
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5.2 Партньорства в процеса на регенерация
Една от възможните форми на партньорство е публично-частното партньорство, дефинирано като
сътрудничеството между публичния сектор и частния сектор с цел предоставяне на ефикасна
публична инфраструктура, обществени пространства и услуги. Публично-частно партньорство отчита
факта, че както публичният сектор, така и частният сектор имат определени сравнителни предимства
при изпълнение на конкретни задачи. Така позволявайки на всеки сектор да върши това, в което е
най-добър, обществените услуги и инфраструктура могат да бъдат осигурени по икономически найефекасния начин. ПЧП е дългосрочно сътрудничество, което означава, че даден проект за
обществено развитие не е бил разработен или доставен единствено от публичния сектор (държава,
област, община), но и с подкрепата на частния сектор.
„A-B-C-D” моделът също акцентира върху възможностите за сътрудничество при регенерацията, в
зависимост от разходите по рекултивация и стойността на земята. Както може да се види на фиг. 5.2,
глава 5.1, обектите категория „A” означават проекти за разработване, управлявани от частния сектор.
Примери за това са предимно жилищни зони, логистични локации и такива за търговия на дребно.
Категория „B” обекти с свързани с проекти, които са на границата на рентабилността. Те обикновено
се управляват чрез публично-частно сътрудничество или партньорство. Тази категория включва
редица индустриални паркове, които са били субсидирани с цел да се създадат нови работни места.
Обектите категория „C”-„D” налагат основно публичния или общински проекти, задвижвани от
публичния сектор и конкретни законодателни инструменти (например данъчни стимули, екологични
и здравословни стандарти). Към тази категория обикновено спадат проектите за отдих и култура,
които остават публична собственост или извънредните ситуации, управлявани от орган на
публичната власт. Една изоставена промишлена зона може да включва части от различни категории.
Възможна е трансформация на „C” обект (или части от него) в „B” обект, представляваща процес, по
време на който обектът става все по-привлекателен и по-интересен за инвеститорите. Този
концептуален модел може да се използва за подпомагане на институциите, които са отговорни за
регионалното развитие и инвестиции, позволявайки им да формулират стратегии за справяне с
различни видове изоставени индустриални зони. Чрез идентифициране типа на обекта и вземайки
предвид факторите, които определят категорията му, т.е. дали той е „A”, „B”, или „C’-„D” обект както
публичните, така и частните органи могат да разгледат възможностите за интервенция и стратегиите
за възстановяване. Използването на този концептуален подход, за да се изследват факторите,
влияещи върху прекатегоризацията на даден обект, например от „B” обект на „A” обект може да
доведе до разработване на специфични за конкретния обект стратегии, които също да бъдат от
полза. Редица общини в момента използват тези категории, за да преразгледат своите местни
стратегии относно изоставените индустриални зони и за да извършат неформална инвентаризация
на регионалните изоставени индустриални обекти. Общините и местните власти са ангажирани с
широкообхватни въпроси, свързани със свободните или пустеещи земи, увеличавайки растежа на
градовете, а липсата на достъп до незастроени терени е изиграла ролята на икономически стимул за
преструктуриране на изоставените индустриални зони.
Във връзка с фиг. 5.2., възможности за партньорство според типа на изоставените индустриални
зони, управлението може да бъде поето от частния сектор или от обществения сектор, в зависимост
от познаването на характеристиките на обекта („A”, „B”, „C”-„D” обекти). Принципът за разрешаване
на партньорства да се заемат с разликата между разходите и цената при разработването на имоти в
изоставени индустриални зони все още не е напълно признат. Един от най-важните аргументи в
негова полза е икономическата ефективност на партньорските проекти в сравнение с публичните
или частните проекти.
По принцип в разработването на изоставени индустриални обекти могат да се използват
икономическите инструменти (вж. таблица 5.3), поотделно или в комбинация.
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Таблица 5.3 - Икономически инструменти.

Ключови икономически
инструменти
Интервенция на пазара
на недвижими имоти
Земя/ инфраструктура/
собственост/ достъпност

Икономи
чески
инструме
нти

Разрешения за отдаване
под наем
Гарантиране на
търсенето/продажбите
Съвместни
предприятия, ПЧП
Маркетингова подкрепа
Други икономически
инструменти

Описание
Правила и процедури за отдаване под наем на жилища,
съществуващи до края на 2012г.
Ограничаване правото на чуждестранни граждани за
собственост на имоти.
При влизането в ЕС е договорен 7-годишен преходен период
за освобождаване на правото на чуждестранна собственост
върху имоти и земи.
Публични инвестиции в пътища и друга инфраструктура на или
в близост до обекти за потенциално възстановяване.
Публични инвестиции в подготовката на "развойни
платформи" за последващо разработване от страна на частния
сектор.
Проекти за „разчистване” на обекти, финансирани от публични
източници.
Разрешения за отдаване под наем за предприятията,
обвързани най-вече с предоставяне на обществени услуги или
инвестиране в подобрения на имотите.
Държавни гаранции като част от приватизационните
споразумения.
ПЧП проекти
Съвместни предприятия (Joint enterprises)
Съвместни маркетингови стратегии на частния инвеститор и
общината- домакин
Публични инвестиции в изграждане на капацитет, програми за
преквалификация

5.3 Интегрирани планове за действие
Интегрираните планове за действие по обновяването на изоставени индустриални зони
представляват ключов инструмент под формата на пакет от мерки за въздействие върху
управлението на регенерацията на изоставени индустриални зони в сферите планиране,
информация, организация и сътрудничество, финансиране и бюджет, маркетинг и споразумения,
които могат да бъдат изпълнени или инициирани на местно или регионално ниво. Плановете за
действие обхващат различни по мащаб операции от обектно-базиран план до регионален план.
Интегрираните планове за действие по обновяване на изоставени индустриални зони са
неформални инструменти, които уреждат управлението на процесите по регенерация на
изоставените индустриални зони в краткосрочен и средносрочен план. Плановете са следствие от
проведените дискусии между заинтересованите страни относно целите на политиките в областта за
земеползването, включват резултатите от различни анализи на съществуващите местни, регионални
и национални инструменти за управление и отчитат пространствените и организационните слабости.
Плановете за действие помагат за обединяване на интересите на различните заинтересовани страни
и поставянето на общи цели, определянето на мерки и източници на финансиране, които биха
довели до постигане на дефинираните цели. Плановете за действие също така служат за
разпределяне на отговорностите и бюджетите за реализиране на тези мерки. Мерките са тясно
свързани с въведените инструменти за формално и неформално пространствено планиране.
Въпреки това, плановете за действие изброяват и отговорностите на заинтересованите страни,
аспектите на организационните и управленските процеси, както и докладите и времевия график за
изпълнението.
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Изготвянето на план за действие за регенерация на изоставени индустриални зони е процес, който
води до конкретни пакети от мерки, необходими в краткосрочната и средносрочната перспектива,
за да се постигне напредък към постигане целите на политиките за устойчиво градско и регионално
земеползване.
Интегрираните планове за действие са силно ориентирани към изпълнението. Те не могат и не
трябва да заместват текущото планиране, а вместо това мерките, посочени в плановете за действие,
трябва да бъдат комбинирани с пространствено релевантно формално и неформално планиране или
съществуващо секторно планиране и концептуално планиране. Една от най-важните ползи на
плановете за действие е, че те осигуряват рамка за прозрачност на процесите на вземане на
решения, информационен поток и подобрена комуникация.
Предложеният подход е мултидисциплинарен, базиран на икономически, социални и екологични
аспекти: съответно нараства честотата и значението на партньорствата. Сътрудничеството се движи
по посока на по-стратегически подход на колаборация, осигуряващ по-интензивни
взаимоотношения, които са в състояние съвместно да създадат добавена стойност на проекта. Тази
промяна представлява възможност за максимално увеличаване на ползите за партньорите и
гражданите. Този вид подход се използва за осъществяването на съвместни дейности, включително
развитието на оперативната съвместимост, междусекторното участие и новите възможности, които
предлагат иновативните решения.
Планът за действие е подробен и дълъг в сравнение с по-ранните фази, дефинирани в
Колаборативния стратегически целево ориентиран подход към повторното използване на земята
(CoSGOP). Ангажиментът към стратегическите фази на планиране е пропорционален на степента, до
която са разработени плановете за действие за постигане на стратегическите цели, формулирани в
стратегията и включва множество методи за проверка и оценка на реалната степен на изпълнение
на стратегията.
1

Необходимо е да се разработи план за действие за всяка основни функции, свързана със
стратегията, например маркетинг, инвестиционни/ строителни интервенции, активизация на
финансите, включване на заинтересованите страни. Съвкупността от тези планове трябва да
изобразява как ще се реализира цялостният план за действие. Във всеки конкретен план за
действие трябва да бъде определена връзката на плана за действие с общия план за действие
на най-високо ниво на организацията.

2

Необходимо е да се гарантира, че всеки мениджър (а в идеалния случай всяка заинтересована
страна) е наясно, как конкретният план за действие допринася за общия план за действие.
Съвкупността от тези конкретни планове трябва да изобразява как ще бъдат изпълнени
плановете за действие на основните функции.

3

Форматът на плана за действие зависи от естеството на реконструкция и трябва да бъде
определен в стратегията. Планът за действие за реализиране на стратегията трябва да уточни:
a)

Целта (целите), която трябва да бъдат постигната,

b) Как всяка специфична цел допринася за общите цели на стратегията,
c)

Какви конкретни резултати (или цели) трябва да бъдат извършени, за да се постигне общата
цел на стратегия,

d) Как тези резултати ще бъдат постигнати,
e)

Кога резултатите ще бъдат постигнати (или срокове за всяка цел)

Съдържание на план за действие
Планът за действие трябва да включва:
1

Въведение

1.1

Описание на визията

1.2

Дефиниране на мисията

1.3

Определяне на целите
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Плановете за действие определят задачите, необходими за всяка една от целите, набелязани в
стратегията и за постигане на свързаните с тях цели, от кого ще се извършва всяка една задача и по
какъв график.
1.4

Идентифициране на ограниченията

1.5

Определяне на сферите на влияние

1.6

Определяне на точките за контакт

1.7

Предположения

1.8

Идентификация на зависимостите

1.9

Времева рамка

Планираните начална и крайна дата указват кога започва дадена дейност по определена задача.
Това включва етапа на изработване на бизнес план, което може да отнеме до шест месеца, докато
бъде подготвен и одобрен. Когато дейността е текуща и няма конкретен краен срок, годишният
доклад се включва в икономическата обосновка.
2

Структура на управление

2.1

Схема на организацията / управлението

2.2

Определяне на ролите и отговорностите (институционални и лични)

Отговорен субект е координиращата институция/ отдел/ организация / орган или партньор, който
отговаря за разработването, директно предоставяне или възлагането на дадената дейност. Този
субект ще извърши икономическата обосновка, събере средствата и необходимите одобрения и ще
възлага дейности .
Предложените партньори са тези, от които се очаква да вземат участие в разработването и
осъществяването на дейностите. Когато потенциалните партньори може да са участници в тръжните
процедури, те не трябва да бъде част от фазата на разработване, а процедурата по избор следва да
бъде дефинирана като една от дейностите или под-дейностите. Предоставените списъци не са
изчерпателни и следва да бъдат доразвивани от водещия субект или партньор по време на
изпълнението на плана за действие.
2.3

Очаквана промяна

2.4

Списък на плана за действие

В този списък всяко действие е представено под формата на подреден по стъпки списък на
дейностите, отразяващ последователността на задачите, необходими за постигане на съответните
цели. Списъкът може да включва общо описание на конкретните дейности и под-дейности.
2.5

Таблица на плана за действие

Таблицата на плана за действие е по-усъвършенстваната и най-често срещана форма на представяне
на плана за действие, позволяваща описание на всяка дейност/ под-дейност или задача с множество
атрибути. Таблицата на плана за действие включва графика на дейностите - стъпките на действие.
2.6

Схема на плана за действие (диаграма на плана за действие)

Схемата на плана за действие включва всякакъв вид визуално представяне на плана за действие схеми, диаграми, блок схеми и т.н.
2.7

Отражение върху персонала

2.8

Насърчителни практики

2.9

Доказателства за успех

3

План на дейностите по мониторинг

4

Резултати

4.1

Резултати за участниците

4.2

Резултати за организацията

4.3

Резултати за общността

5

Бюджет на проекта

Планирани разходи и ресурси, включително време, потенциално финансиране и ресурси.
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„Прихващане” на стойност (value capture) - възстановяване на разходите
Изключително важно при обновяването на изоставени индустриални зони е инвестираните
публични средства да бъдат възстановени. Възстановяването на разходите дава възможност след
това за финансиране на реконструкцията на други изоставени индустриални зони в страната.
Механизмът за „прихващане” на стойност се използва от правителствата по същество за
обезпечаване на всяко едно увеличение в стойността на имоти - частна собственост, до което могат
да доведат правителствените реконструкционни усилия.
„Прихващане” на стойност може да се направи и въз основа на адвалорен данък върху недвижимите
имоти. Адвалорният данък зависи от стойността на имотите, която може да се вдигне значително
при обновяване на изоставените градски зони. Адвалорният данък е недотам използван в страните
от Централна и Източна Европа, тъй като въвеждането му е доста капиталово интензивно.
Остойностяването на изоставените индустриални зони е трудно, тъй като липсват необходимите
данни за оценка на екологичните и другите рискове от преустройството на изоставени индустриални
зони. Частните предприемачи съответно концентрират усилията си в реконструкцията на тези
изоставени индустриални зони, които могат да им донесат печалба. Това са предимно обекти, които
от гледна точка на пазара на недвижими имоти са привлекателни, поради тяхното местоположение
в рамките на жилищна зона, лесен достъп от комуникационната система или разположение в
атрактивна природна среда в близост до големите градове. По-добър достъп до данните,
необходими за оценка на имотите и по-добро използване на техниките за оценяване биха могли да
убедят инвеститорите, банките и частните предприемачи да развият някои области. Без точно
количествено определяне на необходимите ресурси и рисковите фактори инвеститорите не успяват
да оценят реалната възвръщаемост на инвестицията.
Подкрепата за развиване на по-добри техники за оценка, които дават възможност за оценка на
рисковете, свързани с реконструкцията на изоставени индустриални зони – както за
предприемачите, така и за околната среда може да даде началото на навлизане на частния сектор в
реконструкцията на области, към които той иначе не би проявил интерес.

5.4 Възможност за трансфер на ноу-хау (научени уроци от партньорите) глава 5
Република Чехия
Изоставените индустриални зони са много специфична област, нуждаеща се от редица конкретни
стъпки.
В началото на процеса е особено полезно обектите да бъдат подразделени. Оценките могат да
бъдат въз основа на потенциалните възможности за повторно използване на конкретните обекти.
Глава 5 е много полезна от гледна точка на практическо приложение на управлението на проекти. От
една страна, тя показва изоставените индустриални зони в контекста на различни видове пазар. От
друга страна, тя снабдява управлението с инструменти, които могат да бъдат от помощ за
организирането, планирането, сътрудничество или бюджета.

Румъния
В момента усилията от страна на Румъния за регенериране на изоставените индустриални зони са
продиктувани главно от необходимостта за намаляване на рисковете за здравето, които причиняват
тези обекти, и в по-малка степен от необходимостта повече обекти да се направят годни за
реконструкция. Въпреки това, през последните години е нараснала конкурентоспособността сред
някои главни градове. Въпреки че не е общо явление, нуждата от икономическото възстановяване
на основни индустриални зони е създала известна конкуренция между големите градове, която
може да доведе до възраждане на пустеещи обекти.
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Бившите индустриални обекти представляват един от екологичните и икономическите проблеми на
градските райони, с които румънското правителство възнамерява да се заеме в рамките на
следващите години. Потенциалните инвеститори, оценяващи инвестиционните възможности в
Румъния, я считат за пазар с голям потенциал.

България
В България икономическите и управленските аспекти на процесите на регенерация на изоставени
индустриални зони в градските райони са от голямо значение за успешната реконструкция и
съживяване на пустеещи индустриални или непълноценно използвани обекти. Това е видно в
стратегиите за възстановяване на местно ниво. Те са добре съгласувани с приетите принципи,
политики и процедури и с изискванията както на национално, така и на европейско равнище. По
принцип в България стратегиите за градско възстановяване на местно ниво са включени в
интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на отделните общини. Плановете
очертават основните задачи и цели, както и етапите и изискванията за тяхното изпълнение,
включително тези, приети с общински процедури. Те също така представят управленските и
маркетинговите стратегии, които ще бъдат следвани по време на изпълнението на предварително
определени процедури. Планът очертава изисквания към документацията и условия за оценка на
изпълнението за представителите както на публичния, така и на частния сектор. И накрая, но не на
последно място, планът трябва да включва очакваните резултати след процеса на възобновяване на
даден изоставен индустриален обект, както и потенциалните ползи и положителни ефекти за
заинтересованите страни.
Като подходящ пример може да се даде проектът за Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на община Бургас, България. Документът включва основните аспекти на бъдещото
управление на проекти и икономическите възможности. Като цяло документът включва няколко
основни раздела: Въведение, Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, Стратегия и цели
на плана, Управление и маркетинг, План за прилагане и Заключение.

Самообучение Глава 5
T1 Направете усилие да класифицирате видовете изоставени зони, които сте идентифицирали
от
икономическа и управленска гледна точка в рамките на категориите A-B-C-D във
връзка с потенциала им да бъдат повторно използвани.
T2 Разберете какъв стимул за местното икономическо развитие може да бъде Вашият проект
за регенерация на изоставени зони.
T3 Направете усилие да обсъдите плюсовете и минусите на публично-частното партньорство
в регенерацията на изоставените зони.
T4 Опитайте се да подготвите чернова на интегрирания план за действие по своя проект за
регенерация на изоставената зона под формата на пакет от мерки.
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6

Възможности за финансиране на регенерацията на изоставени
индустриални зони
от: Jiřina Bergatt Jackson, Barbara Vojvodíková, Mária Zúbková, Dragos Ciolacu, Simeon
Toptchiyski
За обновяване на изоставени индустриални обекти по принцип е възможно да се използват
различни финансови инструменти, като следните:


Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (публични, частни),



Преки инвестиции (публични, частни),



Фондове (структурни фондове, национални фондове за развитие),



Застрахователни и кумулативни фондове,



Данъчни системи (държавни или местни, върху земята, доходите или специални) и разноски,



Кредити, заеми, лихви и субсидии,



Други финансови инструменти.

Сред тях важна роля играят инструментите, представляващи пряко финансиране на дейностите по
обновление на изоставени индустриални зони. Възможно да се използват средства от следните
източници:


публични източници,



частни източници,



обединени фондове от различни източници/ комбиниране на ресурси.

Чистият частен капитал влиза в регенерацията на изоставени индустриални зони често от страна на
предишния собственик, който под влиянието на пазарни или непазарни сили е принуден да
извърши обновяването на изоставения промишлен обект. Една от най-големите пречки пред
възобновяването на изоставени индустриални зони са увеличените разходи, произтичащи от
необходимостта за решаване на проблема с повредени, остарели или екологично замърсени обекти.
Те надхвърлят потенциалните печалби. От друга страна, с атрактивно местоположение на обекта
даден проект може да компенсира увеличените разходи чрез покачване на продажните цени.
По-често се срещат публичните източници (т.е. общини или региони започват процеса на
регенерация) или под формата на чисто публично финансиране, или в комбинация с частен капитал.
Източниците могат да бъдат:
1.

общински, регионални или държавни бюджети,

2.

средства от фондове на ЕС по линия на оперативни програми,

3.

дарения и безвъзмездни финансови помощи от други фондове и организации.

Също така посредством системата на държавно субсидиране чрез предоставяне на икономически и
финансови условия, при които паричният принос идва от бизнеса, институциите или местните
власти, може да се компенсира финансовият баланс, насърчавайки по-специално икономическите и
инвестиционните дейности, да се поддържа или увеличи активността и др.
Възможна форма на финансиране са публично-частните партньорства, чиято основна идея е да се
използва опитът на частния сектор за ефикасно финансово управление на публичните услуги, като в
същото време публичният сектор не прехвърля на частния сектор всички правомощия и собственост.
По отношение на финансовите решения за възобновяването на изоставени индустриални зони на
практика предпоставка в повечето случаи е наличието на допълнително финансиране от бюджетни
ресурси или безвъзмездни средства от ЕС.
Условия за успешно получаване на финансиране от фондовете на ЕС са преди всичко:


Изготвяне на дю дилиджънс за изоставените индустриални зони (технически, правен,
екологичен преглед)



Извършване на проучване
индустриални зони,

за

осъществимост

на

възстановяването

на

изоставените
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Формиране на проектен екип, съставен от членове на правителството, експерти, предприемачи,
консултанти на недвижими имоти, потенциални инвеститори, т.е. от бъдещите потребители,



Изготвяне на времеви график на проекта.

Основните инструменти за финансово кредитиране на строителството, реконструкцията и
възобновяването на даден имот, различни от инвестиционните заеми, преди всичко включват:

Проектно финансиране
Средствата за мащабните развойни проекти понастоящем се осигуряват чрез проектно финансиране.
За проектното финансиране е характерно, че средствата, вложени в проекта, подлежат на
възстановяване от приходите, които проектът генерира. Предпоставка за успешната подготовка и
изпълнение на инвестиционен проект е систематичното прилагане на принципите и методите на
управлението на проекти - набор от дейности и методи, насочени към определена специфична цел.
За големите проекти това е работа за специалисти, от архитекти до агенти за отдаване под наем,
ръководени от проектен мениджър. Проектните активи и генерирания паричен поток създават
приоритет по отношение на сигурността на заема В сравнение с конвенционалните форми на
финансиране, подготовката на проекти отнема много време, изисква съдействието на експерти в
областта на технологиите, финансови анализатори и икономисти, които са в състояние да направят
оценка на тенденциите за периода на заема. Финансовата институция е включена във
финансирането на проекти, или като единствен кредитор, или влиза в отношения с други финансови
институции чрез синдикирани заеми. Решението за участие на институцията във финансирането на
проект се взема въз основа на оценката на проекта и кредитния риск. Възвръщаемостта на
проектите е приоритетно условие за тяхната реализация. Поради това в оценката се вземат предвид
множество фактори и проектът се оценява по отношение на очакваните рискове, които биха могли
да засегнат неговата икономичност през целия период на възвръщаемост, а също така и специално
във връзка със специфичните нужди на отделния проект.

Ипотечно финансиране
Ипотечен кредит се предоставя от физически лица и юридически лица за строителството,
завършването, разширението и реконструкцията на част от или на цял имот. Представлява
дългосрочен заем, обезпечен със залог на недвижимо имущество. Въпросът за лихвените проценти
и тяхното оптимално определяне не е единственият, но е съществен елемент за финансирането от
частни кредитни източници на възобновяването на изоставени индустриални зони. В този контекст
трябва да се помисли дали държавите в своите програми не са разгледали субсидирания лихвен
процент върху заемите за предприемачите, които се опитват да обновят изоставени индустриални
зони и тяхното финансиране също е от кредитни източници на частни финансови институции.
Ресурси за субсидираните проценти могат да бъдат набавени например чрез продажбата на
емисионни квоти и др. В този смисъл правителството има за цел да предложи правила за
продажбата на емисионни квоти.

6.1 Възможности за финансиране на регенерацията на изоставени
индустриални зони в Република Чехия
от: Jiřina Bergatt Jackson, Barbara Vojvodíková
Финансирането на градското обновление е с дълги традиции в Чехия, въпреки че по време на
промените в системата през 1990 г. голяма част от тази традиция е била загубена. Оттогава обаче са
се появили някои нови инструменти. (Обобщаващи стъпки във времеви контекст, виж Таблица 6.3)
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6.1.1 Публични източници, безвъзмездни средства и други възможности за
финансиране
Безвъзмездни средства за обновяване на градската среда от Министерството на регионалното
развитие на Република Чехия – това е представлявало система, в която общностите са
кандидатствали за финансиране на различни урбанистични проекти. Била е критикуван поради
липса на прозрачност и заменена от безвъзмездни средства за финансиране на изоставени бивши
военнопромишлени обекти, подпомагане на жилищната собственост и финансиране регенерацията
на жилища.
Грантово финансиране за изоставени бивши военнопромишлени зони от Министерството на
регионалното развитие на Република Чехия - този инструмент възниква по искане на чешки
кметове, стигнали до извода, че повторното използване на бивше военно имущество, което е било
прехвърлено в собственост на местните общности, се нуждае от финансови средства за проекти и
подготовка на обектите, с които тези общности не разполагат. Скромна сума за безвъзмездна помощ
за тези цели съществува и до сега.
Приемане от данъчния закон на ремонти на имущество като „разходи”, с които могат да бъдат
балансирани оперативните печалби. Този инструмент се е нуждаел от въведение, особено за
професионалисти в сферата на строителството, тъй като при изготвянето на проекти за регенерация,
те обикновено са считали ремонта на собственост и регенерацията на имущество за едно. След
приемането на разграничението между предоставянето на „проект за ремонт” и „проект за
регенерация” повторното използване на съществуващите имоти става много конкурентно. Този
инструмент е бил популярен сред собствениците на малък бизнес, които закупували изоставени
индустриални имоти и се възползвали от процедурата „ремонт” за намаляване на задълженията си
по данъка върху доходите. Когато е използвана във връзка с намален амортизационен срок за
инвестициите, допустим за включените в списък сгради с историческа и културна стойност,
допълнително е била увеличена привлекателността на проектите за регенерация.
Намален амортизационен срок за собствениците, инвестиращи в рушащо се и изоставено
индустриално имущество, включено в списък, поради своята историческа и културна стойност – на
разположение от 1995 г., този инструмент се е оказал много популярен, особено за регенерация на
по-малки имоти и в комбинация с други данъчни инструменти, засягащи ремонта на собственост.
Безвъзмездни средства за подпомагане на включените в списък обекти с историческа и културна
стойност – съществуват няколко програми, управлявани от Министерството на културата на
Република Чехия в продължение на известен брой години. Основният фокус е бил върху грантове,
предназначени за защита на тези имоти, докато бъде определено новото им предназначение.
Всички безвъзмездни средства са изисквали финансово участие от страна на собствениците.
Финансови средства за жилищно подпомагане – първоначалното жилищно подпомагане е било
насочено към подпомагане на жилищната собственост чрез предлагане на данъчни облекчения за
ипотечните лихви. Следващият стимул е насочен към защитени жилища за възрастни хора, а
последващият етап на жилищно подпомагане - фокусиран върху предоставянето на безвъзмездна
помощ и заеми за обновяване на жилища в панелни сгради.
Национален имуществен фонд - формиран е от доходи, идващи от приватизация (в момента тези
източници се администрират от Министерството на финансите на Чешката република). Този фонд е
гарантирал на новите собственици на приватизирано имущество отстраняването на нанесените от
предишните индустриални дейности екологични щети до стойността на цената на имуществото при
приватизационната сделка. Реализирани са много договори за пречистване на околната среда, но е
имало оплаквания относно надценени разходи за пречистване на околната среда и към 2007 г. е
спряна цялата дейност. Чрез тръжни процедури са възложени т. нар. „ПЧП” вид договори, макар и
отменени през 2011 г. Нов подход е в процес на подготовка и екологични щети за около 1,7
милиарда евро, както и редица засегнати собственици все още очакват адекватно решение.
Финансиране чрез донори от САЩ – малки по размер безвъзмездни средства и целево
финансиране (mission funding) са били предоставени на няколко чешки НПО за повишаване на
осведомеността относно изоставените индустриални обекти и проблемите на изоставените
индустриални зони.
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Финансиране на научни изследвания и образователни дейности в областта на
изоставените индустриални зони


От 2004 г. до 2010 г. Изследователският фонд към Министерството на регионалното развитие на
Република Чехия финансирани редица проекти, насочени към повторното използване на
изоставени индустриални зони



от 2006 г. насам Министерството на образованието подкрепя опазването на историческата
стойност на индустриалното наследство в изоставените промишлени зони



Министерството на образованието подкрепя няколко изследователски проекти за регенерация
на изоставени индустриални зони



Комисията по акредитация към Министерството на образованието одобрява курсовете
"Изоставени индустриални зони" в Техническите университети в Острава и Прага



Чешки партньори се включват в няколко международни проекта в сферата на изоставените
индустриални зони (CABERNET, LEPOB, BRIBAST, COBRAMAN, CIRCUSE)

Ремедиация на бивши обекти от миннодобивната промишленост - с актове на чешкото
правителство от 2002 г. и 2003 г. са създадени няколко отделни фонда:


средства за отстраняване на екологичните щети, нанесени от миннодобивната промишленост
преди приватизацията на предприятията за добив на лигнитни въглища в регионите Karlovarský
(Карлови Вари) и Ústecký (200 млн. евро),



средства за участие на държавата в разходите, свързани с премахване на екологичните щети,
възникнали преди приватизацията на миннодобивните компании, във връзка с
преструктуриране на минната индустрия и съживяване на региона Моравия-Силезия (1,2 млрд.
евро)



средства за покриване на негативните последици от прекратяването на добива на въглища в
региона на Kladno, предназначени за: а) сметища - 25 млн. евро, б) надземни инсталации - 11
милиона евро.

Това финансиране е получавано на базата на проектни предложения, подадени към специална
комисия.
Тези специални финансови средства са създадени въз основа на чешкия Закон за минното дело №
44/1988 г., който урежда задължението за създаване на финансови резерви, предназначени за
компенсации на населени места за щетите от миннодобива и за покриване всички последици от
минните дейности. Тези средства са отразявали интензивността на добива и са били управлявани от
Чешката служба за миннодобивната промишленост.

6.1.2

Програми, финансирани от Европейския съюз

Възможности за получаване на финансиране от ЕС по линия на оперативните
програми
Възможностите за достъп до ОП на ЕС водят до спиране на няколко национални източници на
финансиране, но от друга страна дават нови и по-широки възможности за финансиране на избрани
проекти за изоставени индустриални зони.
Относно оперативните програми, които са позволявали финансиране на регенерацията на
изоставени индустриални зони за периода 2004-2006 г., вижте Таблица 6.1.
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Таблица 6.1 - Наименования и приоритети на програми с финансиране от ЕС, достъпни за
регенерация на изоставени индустриални зони, за периода 2004 -2006г.

1

Наименование на
програмата

Приоритет

Брой
проекти

ОП Индустрия

Индустриални помещения
(изоставени индустриални зони
около 30%)

46

Стойност
1000€
около
60,000

2

ОП Инфраструктура

Отстраняване на екологични щети

0

3

ОП SROP (Съвместна
регионална оперативна
програма)

Обновяване на градската среда

12 проекта

4

ОП "Развитие на човешките
ресурси

Образование на регионален принцип

повече от 2

?

5

JPG2

Мярка 1.2. Регенерация на увредени
и неподходящо използвани терени

около 35

70,000

?
около
30,000

За оперативните програми, достъпни за финансиране на регенерацията на изоставени индустриални
зони през периода 2007-2013 г., вижте Таблица 6.2.
През този период е била възможна подкрепа за възстановяването на изоставени индустриални зони
от няколко оперативни програми по структурните фондове. Въпреки това, разходите по тези
оперативни програми са били ориентирани основно към целите за растеж и конкурентоспособност,
а не толкова към програми от смекчаващ тип. Повече за чешките оперативни програми на английски
език вижте на:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=CZ&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_th
e=ALL&lan=FR&gv_per=2

Застъпничество за изоставени индустриални зони в Чешката република е било толкова успешно, че
създава парадокса на преексплоатиране на проблемите на изоставените индустриални зони и
регенерацията в настоящата фаза на структурните фондове. Всички седем регионалните оперативни
програми съдържат "регенерацията" или "регенерацията на изоставени индустриални зони" като
показател за своя успех (регенерирана застроена площ - кв.м, регенерирани обекти - ха). Това
принуждава бенефициентите да търсят възстановяването на съществуващи имоти и съживяването
на изоставени индустриални зони. Често това може също така да ги изкуши да представят невярно
всички предприемани разработки като регенериране или възстановяване на изоставени
индустриални зони.
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Каре 4
Финансирани програми за смекчаване на последиците в Чехия
Пропусната възможност за финансиране по ОП за периода 2006-2013 г.
Наличните данни за изоставените индустриални зони в Чехия показват, че половината от
идентифицираните изоставени индустриални зони са разположени в малки общини с по-малко от 2000
жители. В редица по-малки чешки общности има множество изоставени индустриални зони, които
дълго време занапред (или никога) не биха били атрактивни за ново ползване. Местните власти в
малките и средни по размер териториално-административни единици се нуждаят от помощ от
регионалните или областни агенции, най-малкото за смекчаване на заплахата, която някои изоставени
индустриални обекти представляват за обществеността. Съществуват само ограничени основания, на
които програми за смекчаване на последиците следва да се покриват с публични финанси. Това са
например: обществена безопасност и евентуално негативно въздействие върху визуалното възприятие
или някои социални причини. При това, за да се изготви програма за смекчаване на последиците, първо
трябва да бъдат налице експертни анализи на обширни регионални данни, но повечето данни за
регионите не са отчели изоставените индустриални зони в по-малките общности. Едва сега чешките
региони започват да осъзнават този проблем, както и факта, че са пропуснали възможности за
финансиране в периода 2007-2013 г.
Програма за премахване на изоставени индустриални зони, предизвикана от фатален инцидент
В Чешката република програмното финансиране по въпросите за смекчаване на последиците в
изоставените индустриални зони не се увеличава до 2007 г. Тогава няколко местни крадци са търсили
метал в изоставени индустриални обекти на територията на малка общност. За съжаление, след като
носещата конструкция бива сериозно нарушена, сградата се срутва върху крадците, при което един от
нарушителите загубва живота си. Общественият протест срещу опасността от порутените изоставени
индустриални обекти води до голям медиен интерес. Една седмица по-късно на друго място се
разиграва подобен сценарий. Този път двама крадци загубват живота си. Общностните лидери
протестират, а регионите се оплакват, че нямат средства за осигуряване на обществената безопасност.
Правителството действа бързо и на всички региони са обещани по около 300 000 евро за справяне с
обществената опасност и спешните въпроси на изоставените индустриални имоти. Но едва седмица
след като парите достигат до регионите, изключително тежка буря причинява значителни щети на
имотите и средствата за смекчаване на последиците в изоставените индустриални зони отиват за
отстраняване на повредите, причинени от силните ветрове.
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Таблица 6.2 - Наименования и приоритети на програми с финансиране от ЕС, достъпни за
регенерация на изоставени индустриални зони, за периода 2007 -2013г.

1

Оперативна програма (ОП)
Наименование

Наименование на приоритета
или Програми 7 и 8

ОП Иновации и индустрия (ЕФРР)

Индустриални помещения (изоставени индустриални
зони около 30%)
Отстраняване на екологични щети

2

ОП Околна среда
(ЕФРР)

Разрушаване на изоставени индустриални обекти в
национални паркове
Залесяване на градски изоставени индустриални зони

3

4

5

ОП Селски райони
(земеделски фонд)
Интегрирана ОП

Всички програмни приоритети насърчават
регенерацията на изоставени индустриални зони
Регенерация на жилищно имущество

(ЕФРР)

Регенерация на включени в списък исторически и
културни паметници

ОП Образование за
конкурентоспособност

Мрежи,
Обучение

(ЕСФ)

6

7

8

Изследвания,

ОП Научноизследователска и развойна
дейност за иновации (ЕСФ)

7 регионални ОП (ЕФРР)

Програми за трансгранично
сътрудничество

Институционално изграждане


Регионална Оперативна програма Северна
Моравия



Регионална оперативна програма Югоизток



Регионална Оперативна програма Североизток



Регионална Оперативна програма Централна
Бохемия



Регионална оперативна програма Югозапад



Регионална Оперативна програма Северозапад



Регионална Оперативна програма Централна
Моравия



Чешка република - Полша



Чешка република - Словакия



Чешка република - Австрия



Чешка република - Бавария



Чешка република - Саксония
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Таблица 6.3 - Описание на ключовите дейности, свързани с изоставени индустриални зони в Чешката
република.

Описание на ключовите дейности, свързани с изоставени индустриални зони
1997



Възникване на въпроса за изоставените индустриални зони



Донорска помощ от САЩ за чешка НПО в Бърно за културни дейности в
изоставени индустриални зони



Частните инвеститори се възползват от намаленото обезценяване на
инвестициите в имоти, включени в списъка на паметниците на културата



Частните инвеститори се възползват от данъчната класификация на
"ремонтната" работа в имотите, която от счетоводна гледна точка е "разходно
перо"



Консултанти от ЕС представят въпроса за изоставените индустриални зони на
CzechInvest (Агенция за насърчаване на бизнеса и инвестициите)



Финансиране на НПО по донорска мисия от САЩ в подкрепа на повторното
използване на изоставени индустриални зони



По-широко признаване на проблема с изоставените индустриални зони



Първи семинар по въпроса за изоставените индустриални зони,
идентифициращ нивото на ноу-хау в областта на изоставените индустриални
зони и основните пречки пред повторното използване на изоставени
индустриални зони в Чехия



Първи данни за изоставените индустриални зони в Чехия



Появяват се първите проекти, отнасящи се до изоставените индустриални зони



Написани са първите аналитични доклади и статии по проблемите на
изоставените индустриални зони



Първите военни изоставени индустриални зони са прехвърлени към местните
власти, но използването на обектите е ограничено само за обществени услуги



Първи финансирани от ЕС проекти за трансфер на ноу-хау в сферата на
изоставените индустриални зони



Първи национални оздравителни програми за индустриални изоставени
индустриални зони



Първа интернет страница, фокусирана върху изоставените индустриални зони



Първи наръчник за изоставените индустриални зони в Чехия, предназначен за
местните власти



Изоставените индустриални зони са включени в разходната част на
Националния план за развитие по фондовете на ЕС за 2004-06г. като проблем,
който следва да бъде адресиран



От средата на 2003 г. измененият закон, касаещ прехвърлянето на военни
изоставени индустриални зони към публични органи, позволява безусловното
повторно използване на тези обекти

1999

2000

2001

2002

2003
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Описание на ключовите дейности, свързани с изоставени индустриални зони


Отворени са първите големи комерсиални проекти за повторно използване на
изоставени индустриални зони



Първа инвентаризация на изоставените индустриални зони и „измерване” на
проблема (подробни описи в регионите Ústí и Hradecký и предполагаем брой
на изоставените индустриални зони на национално ниво)



Приключват първите пилотни проекти за изоставени индустриални зони, от
националното финансиране



Финансиране на програми за научни изследвания, фокусирани върху
изоставени индустриални зони



ЕФРР 2004-2006г. - приоритети за финансиране на изоставени индустриални
зони (възстановяване на индустриални изоставени индустриални зони и 12
пилотни проекта за регенерация на урбанизирани изоставени индустриални
зони (вж. таблица 6.1)



Програма за подпомагане на повторното използване на военни изоставени
индустриални зони (проект и подготовка на обекта)



Инвентаризационен инструмент за регионални данни



Първи опит за инвентаризация на националните изоставени индустриални
зони (CzechInvest)



Първи наръчник (2006г.) и курс на чешки език, насочен към строителните
специалисти



Залагане на приоритетите за финансиране от ЕС на Националната стратегическа
референтна рамка за периода 2007-13г.



Новият закон за планиране изисква инвентаризация на вече урбанизираната
земя с потенциал за повторно използване и публичност на данните



Първи подробни описи на изоставените индустриални зони в градовете



Бум на частния сектор в регионалното преустройство на имоти, в т.ч. на
изоставени индустриални зони



Крах на експертизата на CzechInvest за изоставените индустриални зони



Слага се край на свободния трансфер на чешките военни изоставени
индустриални зони и излишни имоти към публичните органи, оттогава всички
тези имоти се продават на публични търгове



Финансиране от ЕФРР за обновяване на градската среда, индустриални
изоставени индустриални зони, избрани идентификации на замърсени обекти
и разчистване на замърсени обекти



Урбанистични показатели на програмата - m2 (кв.м) регенерирана застроена
площ, ha (ха) регенерирани обекти



Стратегията за изоставените индустриални зони не е приета от чешкото
правителство (липсва пространствен фокус и не е била достатъчно
консултирана от различните сектори)



За достъп до финансиране от ЕС за периода 2007-2013 г. по-големите градове
на Чешката република трябва да изготвят интегрирани планове за развитие



Поради икономическите кризи са спрени почти всички комерсиални
преустройства на изоставени индустриални зони, които не са финансирани по
ОП от ЕС

2004

2004-2006

2005

2006

2007

2007
2013

2008

……………………………………………………………………..…115

Описание на ключовите дейности, свързани с изоставени индустриални зони


Събиране на данни за подпомагане на планирането - първо приложение на
новия закон за планирането, дава правно основание за извършването на описи
на изоставените индустриални зони и разрешава публикуването на данни за
изоставените индустриални зони



Обучение по мениджмънт на изоставени индустриални зони (проект
CobraMan)



Фокус върху управлението на земеползването (проект CircUse)



Програма "Зелена светлина за спестяване на енергия"



Анализ на правните, икономическите и системните бариери пред
рециклирането на урбанизирани територии



Очертаващ се фокус върху мониторинг на урбанизираното земеползване

2008

2009
2010
2011
2012

Програма "Зелена светлина за спестяване на енергия" предлага финансиране за частни лица и
публични органи и институции на мерки за оптимизация на енергопотреблението. Програмата е
била финансирана със средства от чешките търгуеми сертификати за емисии, продадени на Япония.
Може да се използва за ново строителство, както и за дейности по обновяване.
Регенерацията и реконструкцията на чешките изоставени индустриални зони ще изисква значителни
ресурси в продължение на десетилетия. В няколко чешки града изоставените индустриални зони
имат такъв мащаб и въздействие, че влияят значително на конкурентоспособността на градовете
(Ostrava, Prague, Zlín, Ústí nad Labem, Brno, Kladno и Liberec). Изоставените индустриални зони в
Чешката република също така илюстрират как един належащ градски проблем и неговото
оздравяване може да се отрази в по-широк регионален контекст. Въпреки това, възобновяването на
изоставените индустриални зони може да допринесе значително за местното икономическо
развитие и за справянето с ключовите социални и екологични проблеми, особено в регионите с
висока безработица - по този начин се осмисля подкрепата за регенериране на изоставени
индустриални зони чрез публични и частни средства.
И до днес по-голямата част от източниците на финансиране за възстановяването на изоставени
индустриални зони в Чехия зони идва и ще трябва да продължи да идва от частни инвеститори.
Ролята на публичния сектор и местните власти е да използват своите уникални регулативни
правомощия, местна лидерската позиция и в случай на необходимост - да инициират
първоначалното финансиране (т.нар. "seed finance"), за да премахнат пречките за инвестициите от
частния сектор. Въпреки това, опитът често показва, че липсата на финансиране не е главната пречка
за повторното използване на изоставени индустриални зони. Основните бариери се оказват: липсата
на местното лидерство, недостатъчната далновидност, ниското ниво на уменията за разработване и
липсата на сътрудничество от заинтересованите страни!
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Таблица 6.4 - Сравнение на две регионални оперативни програми (РОП) в региони с изявени проблеми
на изоставените индустриални зони.

Мярка

РОП Северна Моравия
Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 4

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 2

Подкрепа на
регионалния
просперитет

Развитие на
големите
градове

Развитие на
градовете

Развитие на
селските
райони

Развитие на
големите
градове

Развитие на
градовете

Интегрирана
подкрепа за
местно
развитие

2.3 Подкрепа
за повторното
използване на
изоставени
индустриални
зони
отстраняване на
екологични
вреди, които не
са сериозни


разрушаване,
разчистване на
земята


прокарване на
инфраструктура
до изоставените
индустриални
зони


Подкрепящи дейности

РОП Северозапад

временна
рекултивация


създаване и
актуализиране
на база данни
за изоставените
индустриални
зони



проучвания

3.1 Центрове
на
регионално
развитие

3.2 Субрегионални
центрове

4.1 Развитие
на селските
общности

Строителство

деконтамина
ция на земя и
постройки

изграждане на
инфраструктура

отстраняване
на екологични
вреди, които
не са сериозни







разрушаване,
разчистване
на земята

реконструкция
и изграждане






реконструкция
и изграждане


техническа
документация
на проекта


покупка на земя
(максимум 10%
от стойността на
подаденото
проектно
предложение)



Строителство



техническа
документация
на проекта





реконструкци
яи
изграждане

покупка на
земя
(максимум 10%
от стойността
на подаденото
проектно
предложение)





техническата
документация
популяризиране
на проекта


покупка на
земя
(максимум
10% от
стойността на
подаденото
проектно
предложение)


подготовка на
проекти

2.2
1.1 Подкрепа 1.2.Възобновя Инвестиции в
за
ване на
подобряване
регионалнит
средните и
на
е центрове
малки
физическата
на развитие
градове
инфраструкту
ра

популяризира
не

Популяризиране

разрушаване

отстраняване на отстраняване на
екологични
екологични
вреди, които не вреди, които не
са сериозни
са сериозни


pазрушаване


разрушаване







строителство и
реконструкция
на инфраструктура

строителство и
реконструкция
на
инфраструктура

строителство и
реконструкция
на
инфраструктура







реконструкция
и изграждане

реконструкция
и изграждане





създаване и
актуализиране
на база данни
за
изоставените
индустриални
зони

създаване и
актуализиране
на база данни
за изоставените
индустриални
зони





техническа
документация
на проекта,
архитектурен
конкурс


комасация на
земята и
достъп



техническа
документация
на проекта,
архитектурен
конкурс



обществени
зелени
пространства



реконструкция
и изграждане


техническа
документация
на проекта,
архитектурен
конкурс



комасация на
земята и достъп
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комасация на
земята и достъп

образование,
най-добри
практики


покупка на земя
(максимум 10%
от стойността на
подаденото
проектно
предложение)

Партньорство


партньорство



образование,
най-добри
практики



Партньорство



покупка на земя (максимум 10% от стойността на
подаденото проектно предложение)





Източник: Извлечение от РОП, направено от IURS o.s., виж също www.brownfields.cz, секция „zdroje/ financing” за пълно сравнение
на мерките за изоставените индустриални зони в Чешките структурни фондове за 2007-2013г.

Няколко регионални оперативни програми предвиждат също и финансиране от JESSICA. Но
разбирането по отношение финансовите предимства на инициативата JESSICA настъпва с бавни
темпове. Единствено в Регионалната оперативна програма на Северна Моравия финансирането по
линия на JESSICA е оперативно.
Каре 5
JESSICA – кратко въведение
http://jessica.europa.eu
Акронимът JESSICA означава Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони
(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Това е нов инструмент, който се използва
във връзка със структурните фондове. Не представлява форма на грантово финансиране, а е под
формата на заемно финансиране - кредитен инструмент, при който лихвените проценти са „плаващи”.
Основната идея се състои в отпускането на финансиране за проекти в области с неблагоприятно
положение, които могат да генерират печалба и да допринесат за местното развитие. Предвидена е и
професионална помощ за кандидатите в първоначална подготовка на проекти.
Финансови средства от структурните фондове се инвестират от иницииращата организацията в
Холдингов фонд или се инвестират директно във Фонд за градско развитие. Други инвеститори,
публични или частни, могат също да допринесат към тези фондове (например общини, Европейската
инвестиционна банка, търговски банки и други финансови институции и т.н.)
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Фиг. Каре 5.1 Схема на JESSICA операция
Таблица Каре 5.2 - Страни или региони, които вече са обхванати от операция с JESSICA
финансиране.

тип на

19 операции по JESSICA – предвидени 1,6 млрд. евро
Холдингови фондове (ХФ)
ЕИБ (Европейска
инвестиционна банка)

Други институции

Фондове за градско развитие
(ФГР)

Бранденбург (Германия)
(ILB – насърчителна банка)
Ийст Мидландс
(Великобритания)

България
Моравия, Силезия (Чехия)

(King Sturge Financial Services)

Гърция

Уелс (Великобритания)

Кампания (Италия)
Сицилия (Италия)

(Amber Infrastructure and Lambert
Smith Hampton)

Литва

Оперативни споразумения по ХФ:

Помервания (Полша)
Силезия (Полша)
Западна Померания (Полша)
Великополша (Полша)

Естония

Естония

(KredEx – фонд за
гарантиране на заемите
и износа)

(Swedbank, SEB)
Литва
(Šiaulių bankas x 2, Swedbank, SEB)

Португалия

Западна Померания (Полша)

Андалусия (Испания)

(Bank Ochrony Srodowiska, Bank
Zachodni WBK)

Лондон (Великобритания)
Северозападна Англия
(Великобритания)
Шотландия
(Великобритания)

Великополша (Полша)
(Bank Gospodarstwa Krajowego)
Андалусия (Испания)
(BBVA, ACF)
Лондон (Великобритания)
(Foresight)
Източник: http://jessica.europa.eu Term 7/2011

Комбинация от публични и частни средства
Този тип подход е насочен към регенерацията на изоставени индустриални зони чрез оптимално
използване на конкурентните предимства на уменията и правомощията на публичния сектор и
същевременно на уменията на частния сектор в областта на разработването, доставките и финансите.
Особено подходящи за такова решение са големите обекти категория "B" в градовете, които не
разполагат с много потенциал за развитие. В тези условия без подобен подход при разработването
рисковете за частния сектор са твърде големи, а уменията на публичния сектор обикновено твърде
ниски. Чрез взаимно сътрудничество в проектната подготовка, такъв подход при разработването може
да придаде стойност, да намали рисковете и да създаде проекти с възможност за банково кредитиране
- проекти, генериращи приходи, с които съответно да се изплатят заемите тип JESSICA. Комбинацията от

……………………………………………………………………..…119

публични и частни средства носи много предимства, но има и някои недостатъци.

Предимства за кандидатстващите местни власти:


по-добри шансове за получаване на кредити - банковите заеми на публичния сектор
представляват най-малката степен на риск,



ниски лихви от страна на банките,



общинските кредити обикновено имат местна политическа подкрепа,



проектите на местните власти обикновено са проекти непосредствено над прага на
рентабилност,



други местни ползи и приходи, генерирани от проектите (данъци, заетост и т.н.), които могат да
бъдат калкулирани като вноска за погасяване на кредита,



качествените подобрения на градската среда от проектите генерират доход, който също може
да бъде включен.

Изоставените индустриални зони може да бъдат пълен с изненади. Понякога е необходимо проектите
да се изменят по време на тяхното изпълнение. За традиционно финансираните от ЕС проекти това
може да представлява сериозен проблем, докато типът финансиране по линия на JESSICA е по-гъвкав.
Недостатъци за кандидатстващите местни власти:


трудности при изготвянето на сложни проекти,



множество заинтересовани групи и редица изисквания,



разнообразни виждания и очаквания,



дълъг процес на изграждане на консенсус между заинтересованите страни.

6.2 Възможности за финансиране на регенерацията на изоставени
индустриални зони в Словакия
от: Mária Zúbková
За регенерация на изоставени индустриални обекти по принцип е възможно да се използват
следните инструменти (вж. Таблица 6.5):
Таблица 6.5 - Видове / категории инструменти.

Главни инструменти
(финансови)

Описание
Грантова схема за развитие на селата

Финансови
инструменти

Схеми за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ
(публични,
частни)

Норвежки финансов механизъм
Схеми за безвъзмездна помощ, насочени към обновяване на
обществени пространства и обществени сгради или
екологични проекти, финансирани от големи компании като
рафинерията Slovnaft, T-Com, Orange и др.
Субсидии за разработване на обекти и изграждане на
техническа инфраструктура

Преки инвестиции
(публични,
частни)

напълно разработени, финансирани от публичния сектор
частни инвестиции
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Фондове
(Структурните
фондове,
национални
фондове за
развитие)

ЕФРР, Кохезионния фонд и други фондове на ЕС

Държавни гаранции
Банкови гаранции за заеми, предоставени от Словашката
банка за гарантиране и развитие
ЕИБ преди е финансирала международните инвеститори да
създават фондове за недвижими имоти с цел подпомагане
развитието на местните пазари на имоти.
Застрахователни
и кумулативни
фондове

Екологичен фонд, финансиран от екологични данъци и такси
опасни материали
Държавен фонд за жилищно развитие, финансиран директно
от националния бюджет
Гаранции за финансови заеми от Държавния фонд за
жилищно развитие, предназначени за общините и градовете
за изграждане на общински жилища за отдаване под наем
Банкова гаранция за заем от Държавния фонд за жилищно
развитие за обновяване на жилищния фонд
Бързи банкови гаранции
Данъци върху дохода

Данъчни системи
(държавни или
местни, върху
земята, доходите
или специални) и
разноски

Местен данък върху собствеността, принадлежащ на
местните общности.
Данъци върху прехвърлянето на собственост и земя (най-вече
се отнасят до бизнеса)
ДДС
Ипотеки
Национални заеми от Екологичния фонд

Кредити, заеми,
лихви, и субсидии

Програма за държавна подкрепа за подновяване на сградния
фонд чрез предоставяне на банкови гаранции за кредити
Кредити от търговски банки
Държавата субсидира публичните "спестявания за
строителство", което е много популярна схема сред
обществеността с добра възвръщаемост.

Други финансови
инструменти

Допълващи
инструменти

-

Общински бюджети, въз основа на преразпределение на данъци върху доходите и
на собствени приходи
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6.2.1

Програми, финансирани от Европейския съюз

По отношение на финансовите решения за възобновяване на изоставени индустриални зони на
практика предпоставка в повечето случаи е наличието на допълнително финансиране от бюджетни
ресурси или безвъзмездни средства от ЕС. Структурните фондове на ЕС могат да станат важен
източник за финансиране на възобновяването на изоставени индустриални зони в Словакия.
Наличието на оборудване и инфраструктура в зоните увеличава привлекателността на територията, в
т.ч. и за частните инвеститори. Доказателство за това е и поканата за проектни предложения (през
2008 г.) на Министерството на икономиката за "Подкрепа на развитието на индустриални паркове в
изоставени индустриални зони" по Оперативна програма "Конкурентоспособност и икономически
растеж", мярка 2.1. Единственият документ, който предвижда подобрения в тази област, е била
Оперативна програма "Конкурентоспособност и икономически растеж", включваща само един
приоритет в областта на регенерацията на изоставени индустриални зони: стратегията и подкрепата
са насочени към превръщане на регионите в по-привлекателни за инвеститорите (рехабилитация на
сгради, индустриални обекти и др.), като се оползотворяват към момента неизползвани
индустриални зони за нови бизнес дейности.

6.2.2

Безвъзмездни средства и субсидии

Безвъзмездни средства по Екологичния фонд за 2011 г. са предвидени за дейности в следните
области:


Защита на атмосферата и озоновия слой на Земята - като ефект от дейности за насърчаване на
инвестициите, насочени към подобряване на качеството на въздуха чрез намаляване на
замърсителите;



Опазване и използване на водите;



Развитие на управлението на отпадъците;



Опазване на природата и ландшафтите - за подкрепа на дейности, насочени към опазване на
биологичното разнообразие и устойчиво използване на неговите компоненти.

Подкрепата за проучвания, изследвания и разработки, насочени към идентифициране и
подобряване на околната среда се фокусира върху проучвателна, научноизследователска и развойна
дейност (услуги) за идентифициране и подобряване на околната среда. Основният критерий за
отпускане на субсидии за изброените по-горе дейности е състоянието на околната среда в района,
съответно необходимостта от тях, както и съответствието с държавните приоритети на политиката за
околната среда.
Субсидии за подготвителни работи по разработване на обект и изграждане на техническа
инфраструктура са предвидени за проучване на придобилите право на собственост върху земя и на
документацията, касаеща планирането на земеползването за конвергентното строителство на
апартаменти за обществено ползване. Техническото оборудване включва:


обществените водопроводи



обществената канализация, включително пречиствателните станции за отпадъчни води,



малките или домашни съоръжения за отпадни води,



местните пътища, включително уличното осветление.

Кандидатите могат да бъдат общини или организации с нестопанска цел, които предоставят услуги в
обществена полза, в съответствие с решение №. 213/1997 Coll.
Предоставянето на безвъзмездни средства включва всички разрешителни за строителство на
жилищни сгради и всички разрешителни за строеж или заявления за разрешение за планиране на
къщи, ползващи условно изпълнение по отношение на вида технически съоръжения.
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Норвежки финансов механизъм
Целта на тази помощ е да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в
Европейското икономическо пространство чрез предоставяне на безвъзмездни средства за
инвестиционни и развойни проекти. Приоритетните проекти включват:


Опазване на околната среда;



Опазване на европейското културно наследство;



Насърчаване на устойчивото развитие.

6.2.3

Заеми от търговски банки

Освен инвестиционни кредити, основните финансови кредитни инструменти за строителство и
обновяване на имоти и реконструкция на изоставени индустриални зони включват главно:
Проектно финансиране.
Проектното финансиране се характеризира с: тясна връзка на кредитните вноски с бъдещото
кредитиране, свързано с паричните потоци; споделяне на риска - на базата на договорни отношения
рискът, свързан с проекта, е поделен между повече заинтересовани страни, напр. притежател/
титуляр на проекта, финансови институции, доставчици на оборудване по проекта, след/ според
изпълнението на, правителствени агенции, застрахователни компании и други подобни.
Разделението на риска е различно.
Извънбалансово финансиране4- означава, че финансирането на проекта няма да има отражение
върху кредитния баланс на притежателя - всеки инвестиционен проект ще бъде базиран в
проектната компания. Балансът ще се появи само в неговото участие във финансирането на проекта
(а не като заем за проекта).

6.2.4 Партньорства, работещи
индустриални зони

в

областта

на

регенерацията

на

изоставени

Ползите от работата в партньорство в областта на възстановяването на изоставени индустриални
зони включват:


достъп до повече източници на финансиране,



по-висок ливъридж („лостов ефект”) при използването на ограничените публични средства и



насърчаване на разгръщането на частния сектор в изоставени индустриални зони.

Чистият частен капитал влиза в регенерацията на изоставени индустриални зони често от страна на
предишния собственик, който под влиянието на пазарни или непазарни сили е принуден да
извърши обновяването на изоставения промишлен обект. Друга възможност е от вложения на
частен инвеститор като нов собственик за целите на бизнеса.
По-често срещани са публичните източници (т.е. общини или региони влизат в процеса на
регенерация) или под формата на чисто публично финансиране, или в комбинация с частен капитал.
Публично-частното партньорство е една от възможните форми на партньорство, която се дефинира
като сътрудничеството между публичния сектор и частния сектор с цел предоставяне на ефикасна
публична инфраструктура, обществени пространства и услуги. При публично-частно партньорство се
отчита фактът, че както публичният сектор, така и частният сектор имат определени сравнителни
предимства при изпълнение на конкретни задачи. Така позволявайки на всеки сектор да върши това,
4 Средства, вложени в бизнес, които не фигурират в балансовия отчет. Към тази форма на финансиране се прибягва, когато
компанията вече е ползвала заеми, близки до максимално разрешените според законодателството нива, или когато компанията
иска да избегне нарастването на своята задлъжнялост, за да не предизвика несигурност в ценовите равнища на акциите си по
фондовите пазари. Представеният балансов отчет може да се подобри и чрез прехвърлянето на част от пасивите върху
асоциирани компании или поделения на основната компания, а също и чрез точно определени техники като наемане на
капитал, изкуствена продажба на акциите на финансова компания с цел придобиване на допълнителни средства, ипотека,
секюритизация (заместване на банкови кредити с ценни книжа), факторинг, продажба и обратно изкупуване, споразумения и
заемни сделки. (http://econ.bg) – бел.прев.
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в което е най-добър, обществените услуги и инфраструктура могат да бъдат осигурени по
икономически най-ефекасния начин. ПЧП е дългосрочно сътрудничество, което означава, че даден
проект за обществено развитие не е бил разработен или доставен единствено от публичния сектор
(държава, област, община), но и с подкрепата на частния сектор.
Принципът на допускане на партньорства за справяне с разликата между цената и стойността (от
англ. "cost-value gap") в изоставените индустриални обекти все още не е напълно признат. Една от
главните причини е икономическата ефективност на партньорските проекти в сравнение с
публичните или частните проекти.

Фиг. 6.1 - Форми и модели на публично-частно партньорство.
Основните модели на публично-частни партньорства, представени на Фиг. 6.1, могат да бъдат
описани, както следва: Експлоатация и поддръжка - Operation & Maintain (OM): частен оператор,
който съгласно договор управлява актив публична собственост за определен срок. Собствеността
върху актива остава в публичния субект, както и отговорността. Тази форма е подобна на аутсорсинг.
Строителство, експлоатация и трансфер (изграждане на обекти „под ключ”) - Build-OperateTransfer (BOT): частно лице получава франчайз за финансиране, проектиране, изграждане и
експлоатация на съоръжение (и за събиране на потребителски такси) за определен период от време,
след което собствеността се прехвърля обратно към публичния сектор. Проектиране, изграждане,
финансиране и експлоатация (концесии на инфраструктура и дейности) - Design-Build-FinanceOperate (DBFO): частният сектор проектира, финансира и изгражда ново съоръжение съгласно
дългосрочен лизингов договор и експлоатира съоръжението по време на срока на лизинговия
договор. Частният партньор прехвърля новото съоръжение на публичния сектор в края на срока на
лизинговия договор. Изграждане, собственост, експлоатация (приватизации и капитализации в
публичния сектор) - Build-Own-Operate (BOO): частният сектор финансира, изгражда, притежава и
експлоатира съоръжение или услуга безсрочно. Публичните ограничения се посочват в
първоначалното споразумение и текущо от регулаторен орган.
В Словакия публично-частните партньорства могат да бъдат използвани в проектите за градско и
регионално развитие и са за предпочитане при повторно оползотворяване на изоставени
индустриални зони, проекти за научно-технологични паркове, конгресни центрове и социални
жилища. Един от примерите е също така проектът на Eurovea (виж повече в подглава 11.1), където
частният инвеститор Ballymore Properties инвестира в изграждането на цялата област, докато
публичният сектор влага средства за дизайн на обществените пространства и озеленяване.
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6.3 Възможности за финансиране на регенерацията на изоставени
индустриални зони в Румъния
от: Dragos Ciolacu

6.3.1 Програми, финансирани от Европейския съюз
От присъединяването си към Европейския съюз в началото на 2007 г. насам Румъния се ползва от
предимствата на ЕС, за да укрепи капацитета си за прилагане на правилата на ЕС. Текущите програми
предвиждат за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. € 54,4 милиарда бюджет за
Структурните фондове, € 18 млрд. за Кохезионния фонд и около € 12.183 млрд. за фондове за
развитие на земеделието и селските райони. По Структурните фондове и Кохезионния фонд
Европейският съюз отпуска средства за подпомагане на две взаимообвързани цели: насърчаване на
по-бедните региони на Европа и интегриране на европейската инфраструктура. Заедно със
земеделските фондове, общностните инициативи и общностните програми, тези средства
представляват по-голямата голямата част от финансирането по линия на ЕС и основният дял от
общия размер на разходите на ЕС . Въпреки това Румъния е усвоила по-малко от 4% от 20-те млрд.
евро, заделени от Европейския съюз за инфраструктурни програми.
Общото описание на видовете финансиране в Румъния включва: Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, JASPERS,
JEREMIE, Орган за координация на структурните инструменти (ACIS), Управляващ орган (MA), BRCT
(Регионални офиси за трансгранично сътрудничество), Национална стратегическа референтна рамка
(NSRF), Национален план за развитие 2007-2013 г., Оперативни програми, Програми за европейско
териториално сътрудничество.
Координацията на структурните инструменти в Румъния се извършва съгласно следните програми:
Националната стратегическа референтна рамка 2007-1013, (рум. CSNR), Националния план за
развитие 2007-1013 (рум. PND), Национална програма за развитие на селските райони (рум. PNDR),
СОП (Секторна оперативна програма) Околната среда (рум. POS MEDIU), Регионална оперативна
програма (рум. POR), Оперативна програма Транспорт (рум. POST). Регионалната оперативна
програма с обща стойност от 2 991 727, 376 млн. евро за 2012 и 2013 г., включва в специфичните си
целите рехабилитацията на неизползвани индустриални обекти и подготовката им за нови дейности.
Регионалните структури в Румъния нямат нито функционални, нито фискални отговорности,
следователно не се явяват определящи политиките органи. Регионалните съвети и агенции са
отговорни за изготвянето на стратегии за развитие на регионално ниво и за вземането на решения
относно разпределението на средствата по проекти за развитие. Регионалните звена не разполагат с
фискална власт за планиране и изпълнение на проекти от регионално значение, тъй като
единствената им функция е да решават кои проекти да бъдат финансирани, под стриктните насоки
на Европейската комисия.
Съществуването на 7+1 регионални управления не е условие „sine qua non” за осигуряване на
ефикасно усвояване на структурните фондове на ЕС и за намаляване на регионалните икономически
различия. Голямата част от държави-членки на ЕС все още не разполагат е регионални правителства.
Освен това няма формални изисквания относно размера и структурата на административните
единици. Румъния все още се бори със секторната децентрализация и по-конкретно със съвместното
съществуване на деконцентрирани служби и децентрализирани органи на самоуправление.
Ресорните министерства все още участват в управлението на програми и разходването на средства,
вместо да ги предоставят на местните власти. Централното правителство трябва да преформулира
своите функции и да ги ограничи до отговорности по регулиране и оценка, а не по изпълнението в
случай на децентрализирани услуги. Същото важи в още по-голяма степен по отношение на
финансирането на капиталови разходи.
Ограничаването на функциите на централното правителство за формулиране на политики,
мониторинг и оценка предполага, че останалите функции трябва да бъдат децентрализирани на
ниво местни правителства. От голямо значение е прехвърлянето на компетенции да бъде
придружено с фискална децентрализация, за да се даде по-голяма автономност на местните власти.
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Системата за трансфер може да бъде регулирана с цел повече прозрачност и предвидимост,
например като финансирането на местните власти става чрез блокови грантове, уточняване на
нивото на изравняване в първичното законодателство и за предпочитане като процент от макро
показатели като БВП. Важно е отговорностите за дейности в полза на области, които попадат извън
територията на окръзите, да се поемат от регионални заинтересовани страни.
Разработването на стратегии за регионално развитие, прилагането на регионални политики за
пазара на труда, предоставянето на услуги от регионално значение, създаването на регионални
системи за иновации, основаването на центрове за трансфер на технологии и т.н. – всички тези
дейности не могат да бъдат предоставяни ефективно нито на централно, нито на окръжно ниво.
Регионите трябва да поемат компетенции, чието изпълнение на окръжно ниво не отговаря на
критериите за икономии от мащаба и/ или субсидиарност, като например в сферата на опазване на
околната среда, планиране на регионалната инфраструктура, отговорности за регионалното
икономическо развитие. Ролята на правителството трябва да бъде ясно сведена до това, което е от
национален интерес: строителство и модернизация на основни транспортни коридори, подобряване
на трансграничното сътрудничество и подпомагане на регионите в развитието на техния
образователен,
научноизследователски
и
развоен
потенциал,
с
цел
повишаване
конкурентоспособността на регионите.

Регион 1: Североизточен, Регион 2: Югоизточен, Регион 3: Южен, Регион 4: Югозападен, Регион 5:
Западен, Регион 6: Северозападен, Регион 7: Централен, Регион 8: Букурещ-Илфов
Фиг. 6.2 - NUTS 2 региони в Румъния.

6.3.2 Основни регулации на Националната банка
На 15 януари 2009 г. Националната банка на Румъния одобрява нова регулация с цел укрепване на
надзорната рамка и подобряване на управлението на риска по отношение на кредитите за
домакинствата в условията на продължаващата криза на световните финансови пазари. Новата
регулация ще ограничи последиците от световната криза върху националната икономика, тъй като
кредиторите ще имат възможността да калкулират по-високо ниво на задлъжнялост за
кредитополучателите, които ще имат висококачествени активи в недвижимо имущество като
допълнителна гаранция за кредитите. Това ще гарантира жизнеността на румънския пазар на
недвижими имоти, въпреки отраженията на глобалната финансови криза.
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Румъния е все още една от най-слабо развитите държави-членки на ЕС по отношение на
зависимостта от ипотечни дългове. Нивото на ипотечната задлъжнялост на румънските домакинства
определено е по-ниско, отколкото в други страни от региона на Централна/ Източна Европа. В
допълнение към това, демографско-икономическите основи на жилищните пазари в най-големите
румънски градове остават относително силни. В дългосрочен план има добри перспективи за
възстановяване на пазара на базата на ниския процент на жилищна задоволеност в страната,
огромното "блокирано" търсене на жилища и силните демографски фактори.

6.3.3 Публично-частни партньорства и частни инвестиции
Във всички бивши комунистически страни институционалният вакуум и слабата правна рамка в
началото на 1990-те е позволила голям размер на опортюнистично поведение (промяна в наема,
подкупи и др.), а в някои страни корпоративните интереси са спъвали темпото на реформите. В тази
среда промените на държавната политика в институционалната рамка са с определящо значение за
чуждестранните инвеститори. По време на такива периоди на радикална институционална промяна
бизнесът не може да основава своите инвестиционни решения на базата на действащите
институции, тъй като те често са преходни и в някои случаи дори непоследователни. Така
стратегическата гъвкавост и способността за адаптиране към променливи правила и разпоредби
могат да се превърнат решаващи конкурентни предимства. Това навежда до идеята, че преходът до
голяма степен създава специфични политически обусловени бариери за навлизане на пазара, но
също така и "вратички" с възможности за инвеститорите, установили добри отношения или
преговаряли успешно с приемащите ги правителства. От другата страна останалите несъответствия
между институциите увеличават разходите по сделките, особено за нови бизнес отношения и по
този начин спъват много потенциални сделки, по-специално тези с комплексен или дългосрочен
характер.
Липсата на ефективност в институциите прави трудно за чуждестранните инвеститори да се насочат
към развиващите се пазари, при това когато правителствените структурни се променят,
информационният поток от страна на органите на властта към инвеститорите се влошава. Още
повече, че ако една страна е нов член на ЕС, инвеститорите по начало имат ниско доверие в
правилата на това общество. Така когато една страна като Румъния се сблъсква с липсата на
средства, важна стратегия за успешна финансова помощ се явява публично-частното партньорство.
Законът за ПЧП е приет през октомври 2010 г., но за съжаление се оказва напълно неефективен.
През ноември 2011 г. Законът за ПЧП е основно променен с надеждата, че структурните фондове на
ЕС ще бъдат по усвоени в по-голям процент, предимно по отношение на регенерацията на градски и
изоставени индустриални зони.
До преди няколко години Румъния не е разполагала с пазар на недвижимо имущество, тъй като
всички имоти са били държавна собственост. С приемането на няколко закона за собствеността тази
картина се променя. Вече може спокойно да се каже, че е налице изобилие от възможности.
Пазарът на недвижими имоти показва забележителна динамика на нарастване както в броя на
инвеститорите, така и в броя и стойността на сделките. Това се дължи на общото подобрение на
бизнес средата и приемането на страната в ЕС. Непрекъснато подобряване на магистралната
инфраструктура, поради правителствените ангажименти към стандартите на ЕС, прави пазара на
имоти и особено пазара на земи още по-привлекателен.
Земята сама по себе си е най-ценният природен ресурс на Румъния. На разположение е голямо
количество земеделска земя за разработване и както показва индексът Ease of doing business
(„Индекс за правене на бизнес" на Световната банка), работата във връзка с разрешенията за
строителство в Румъния е бърза и лесна. През 2008 г. Румъния е класирана на 81 място от 181
страни, тъй като получаването на необходимите разрешителни отнема средно до 30 дни.
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Институционалните инвеститори, частните пенсионни фондове и инвестиционните фондове,
давайки оценка на инвестиционните възможности в Румъния, я разглеждат като пазар с голям
потенциал. Страната вече е официално на картата на повечето от най-важните фондове за
недвижими имоти в света. Те идентифицират възможности в пазара, в който все още има недостиг
на инвестиционни продукти (от анлг. „investment grade products”). Ето защо тук все още могат да
бъдат получени значителни доходи, особено като се има предвид сравнително ниската степен на
риск. Имотите в Румъния са на изключително конкурентни цени, до 25-30% по-ниски, отколкото в
други страни от източна Европа. Тъй като цените на жилищата все още са ниски в сравнение с
региона, този сектор има може би най-голямата възможност за бъдещ растеж и развитие.

6.3.4 Финансиране със средства от националния бюджет
Поради особеностите на румънския жилищен пазар (ясно изразена тенденция за притежаване
вместо наемане), инвестиционният пазар на жилищни имоти все още е фокусиран върху развитието.
Най-големите печалби сега и в бъдеще са именно в разработването. Това е така, особено след като
проектите за жилища за средната класа стават все по-реална възможност, поради нарастващите
доходи и наличието на ипотечни схеми.
Националната жилищна агенция (ANL) има финансово споразумение със седем банки - Raiffeisen
Housing Bank S.A., Alpha Bank, Румънската търговска банка, BRD - Groupe Société Générale, Transilvania
Bank, Piraeus Bank и Domenia Credit. Съгласно с това споразумение банките ще финансират
изграждането на жилища в имотите на Националната жилищна агенция, предоставяйки ипотечни
кредити на физически лица, които избират този тип жилища, според собствените норми за
кредитиране на банката.
За съжаление финансираните от Румъния програми са по-скоро за подпомагане на работещите
промишлени предприятия, а не за повторното им развитие или създаването на нови такива. Малки
по мащаб проекти за преустройство се финансират според конкретния случай и не се основават на
глобални икономически стратегии.

6.4 Възможности за финансиране на регенерацията на изоставени
индустриални зони в България
(от: Симеон Топчийски)
В момента в България съществуват различни начини за финансиране на преустройства на изоставени
индустриални зони, въпреки липсата на конкретни дългосрочни стратегически програми.
Финансирането на процеса на възстановяване, както и потенциални механизми за финансиране са
описани в следващите подглави и отразяват текущото състояние на преустройството на изоставени
индустриални зони в България.

6.4.1 Програми, финансирани от Европейския съюз
Финансирането от ЕС за преустройството на изоставени индустриални зони е по линия на следните
финансови програми и инструменти:


JESSICA - Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България
(МРРБ) е управляващият орган в България.
o

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в качеството си на управляващ орган на
Холдинговия фонд по JESSICA за България сключва споразумение за създаване на Фонд за
градско развитие (ФГР) с Регионален фонд за градско развитие, за да инвестира в градски
проекти в шест големи български града. Регионалният фонд за градско развитие е основан
като акционерно дружество от Сосиете Женерал Експресбанк, ЕЛАНА Холдинг, ЕЛАНА
Инвестмънт и Balkan Advisors, членове на консорциум с водещ партньор Сосиете Женерал
Експресбанк, за инвестиране на приблизително 18,8 милиона евро по линия на JESSICA и
допълнителни ок. 37,6 милиона собствени средства (общо 56,4 млн. евро) в градски проекти
в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен през следващите четири години.
(Вестник София Ехо)
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Оперативна програма "Регионално развитие" - управляващият орган е МРРБ,



Оперативна програма "Транспорт" - управляващият орган е Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

6.4.2 Приватизация
По тази схема на финансиране публична собственост както в градските, така и в индустриалните
зони е продадена на частни инвеститори. Целта на приватизационните дейности е от една страна
държавните или местните власти да получават „свежи” приходи и от друга – да се помогне
възстановяването на тези области.
Тук обикновено промишлените предприятия са приватизирани с цел повторното им развитие като
такива, а в случаите на териториално и градско развитие са издигнати нови сгради от частните
собственици. И в двата случая процесът отнема известно време и е силно зависим от
икономическата мощ на частните инвеститори.

6.4.3 Публично-частни партньорства
Когато за преструктуриране на изоставени индустриални зони се използва схемата на публичночастно партньорство (ПЧП), държавните или местните власти участват с имущество, а частните
инвеститори - с финансови средства, а в някои случаи със специфично ноу-хау. В България тази схема
обикновено се използва за стари фабрики и промишлени предприятия. Заводите се актуализират с
нови технологии и машини или се преустройват в производството на нов вид стоки. Местните органи
или българската държава обикновено държат 33% или повече от този вид съвместна собственост на
смесеното предприятие.

6.4.4 Световна банка
Програмата на Световната банка за преструктуриране на индустриални зони е насочена главно към
правителственото равнище, тъй като в момента местните власти в България не разполагат с
достатъчно административен (а в някои случаи правен) капацитет за такива проекти. Пилотен
проект, финансиран от Световната банка, е бил за развитие на най-добри практики за справяне с
минали екологични щети и екологични задължения в процеса на приватизация. По-конкретно,
проектът е подпомогнал Правителството на България в ремедиацията на миналите замърсявания и
подобряването на практиките за управление на околната среда в голямо държавно предприятие МДК.

6.4.5 Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ)
ФЕЕ (http://www.bgeef.com) е създаден през 2004 г. след приемането на Закона за енергийна
ефективност от Парламента. Първоначалният капитал на фонда се състоял от безвъзмездни средства
с основни донори: Глобалния екологичен фонд чрез Световната банка, Правителството на Австрия,
Правителството на Република България и няколко частни български фирми. ФЕЕ изпълнява
функциите на институция за кредитиране и за гарантиране на кредитите и на консултантска
организация. Фондът работи с промишлени предприятия и частни лица като ги подпомага в
разработването на собствени проекти за енергийна ефективност, финансира, съфинансира или
просто играе ролята на гарант пред частни банки или други финансови институции.
Фондът е създаден на базата на принципите на публично-частното партньорство. Българското
правителство подкрепя основните политики на Фонда. От друга страна Фондът е структуриран като
самостоятелно юридическо лице и функционира напълно независимо от всички държавни,
общински и частни институции. Фондът е учреден като търговски субект, финансиращ
инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Основната цел на Фонда във връзка с опазването
на околната среда е да подкрепя процесите за значително намаляване на емисиите от парникови
газове.
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6.4.6 Фонд за органите за местно самоуправление (ФЛАГ)
През втората половина на 2006 г. правителството на България обяви решението си да подпомогне
общините да участват в проекти, финансирани от ЕС, чрез създаване на фонд, който предоставя
заеми и финансиране по време на изпълнението на проектите до окончателното плащане от
източниците на ЕС. Фондът е създаден с финансовата подкрепа на ЕБВР и Световната банка.
В периода на усвояване на предприсъединителните грантове бенефициентите страдат от липса на
финансови средства, поради изискването за съфинансиране (поне 20%) и факта, че програмите на ЕС
покривали плащанията едва след изпълнението на проектите, с изключение на авансовото плащане.
След присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г. общините (местните власти) станаха
основните бенефициенти по структурните фондове на ЕС. С оглед насърчаване и подкрепяне на
тяхната дейност правителството създаде Инвестиционния фонд с основната цел да предоставя на
общините необходимите ресурси за изпълнение на проекти въз основа на бързи и лесни процедури.
ФЛАГ (http://www.flag-bg.com) е създаден като револвиращ фонд, който да съдейства на общините
при по-нисък лихвен процент от пазарния.
През октомври 2007 г. Фондът е регистриран в съда като акционерно дружество с едноличен
собственик. През октомври 2008 г. „УниКредит Булбанк” става управляваща банка, избрана за
процедури по кредитиране и отпускане на заеми на общините.

6.4.7 Финансиране със средства от националния бюджет
Малки по мащаб проекти за възстановяване могат да се финансират според конкретния случай. Тази
схема на финансиране има пренебрежимо слабо влияние върху преустройството на изоставени
индустриални зони. Обикновено вместо към преструктуриране финансираните от държавата
програми са насочени по-скоро към подкрепа на активни промишлени предприятия. Сред
примерите за това са Националната електрическа компания, управлението на водните ресурси и др.

6.5 Възможност за трансфер на ноу-хау (научени уроци от партньорите) глава 6
В процеса на преустройство на изоставени индустриални зони финансовите стимули могат да
обхващат широк набор от инструменти. Съществуват и допълнителни инструменти за
съфинансиране на дейности.
Богатият опит на Чешката република с европейските фондове чрез оперативни програми, които
могат да бъдат използвани за регенерация на изоставени индустриални зони, дават много добри
примери за другите държави за това как да се процедира с финансирането на регенерацията на
изоставени индустриални зони чрез фондовете на ЕС.
JESSICA (Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони) се използва
само в две от участващите държави (Чехия, България), така че останалите две партньорски страни
(Словакия, Румъния) могат да се възползват от техния опит. Трудности от административна гледна
точка с фондовете на ЕС може да доведат до ситуации, при които разпределените парите не могат
да бъдат използвани. При това положение е възможно да се запазват средства, преди да бъдат
върнати към фондовете на ЕС, благодарение използването на инструмента JESSICA.
Ползите на публично-частното партньорство също може да се използват в процесите на
възстановяване на изоставените индустриални зони. Съществуват много възможни форми на
сътрудничество между публичния и частния сектор, всеки един от тях е специфичен и зависи от
конкретните нужди, разпределение на риска и партньорски споразумения. Предлагат се различни
видове на ПЧП за трансфер между страните и всяка държава може да избере проекти с
функционирането на конкретен модел на ПЧП.
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Самообучение Глава 6
T1 Опитайте се да разберете кои оперативни програми във Вашата страна може да се
използват за някоя специфична част, свързана с регенерацията на изоставената зона / и.
T2 Използван ли е инструментът JESSICA във Вашата страна / достъпен ли е там? Разберете
тази информация.
T3 В коя фаза на разработване е примерът от Глава 1? Ако е вече реализиран - какъв е
източникът на финансова подкрепа, какъв е потенциалният период на възвръщаемост,
можете ли да намерите / направите анализ на разходите и ползите от проекта? Ако
проектът е в процес на подготовка, опитайте се да осъществите начина, по който е
възможно да бъде финансиран.
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7

Правни аспекти на регенерацията на изоставени индустриални зони
от: Maroš Finka, Mircea Grigorovschi, Denitza Toptchiyska
Европейския съюз се характеризира с различни култури и системи на планиране. Този факт, заедно с
различните икономически предпоставки, рамкира различни подходи към повторното използване на
земята. Правните аспекти, свързани с регенерацията на изоставени индустриални зони, представят
широка гама от проблеми, като се започне с правата на собственост, за планиране и вземане на
решения и процедурните разпоредби, дефинирането на отговорностите, правоприлагащата система
и завърши с регулаторната рамка, зададена от закона. Съществуват сложни правни въпроси, особено
във връзка с повторното използване на замърсени изоставени индустриални зони. Правните
въпроси, които биха могли да възникнат в течение на процеса на възобновяване на изоставени
индустриални зони, варират в зависимост от типа изоставени индустриални зони, тъй като могат да
бъдат обвързани с различни законови и програмни органи, различно положение по отношение на
последната и предишна собственост и наличието на трети лица в конкретни изоставени
индустриални зони (ползватели, наематели, доставчици на услуги, инфраструктура, администрация).
Доминиращата част от правните аспекти, свързани с възстановяването на изоставени индустриални
зони, се отнася до нормативната уредба в областта на земеползването и имуществените права,
отговорностите и инструментите за правоприлагане в областта на екологичните въпроси и
планирането и изпълнението на регенерацията, включително и правната рамка за публичните
интервенции. Този широк спектър от правни аспекти е уреден на национално ниво, въпреки че може
да се черпи вдъхновение от процесите на европейската интеграция и сближаване на
законодателството и сравнението на различни подходи и уредби. Важна част от правните аспекти на
регенерацията на изоставени индустриални зони представляват правните и институционалните
инструменти. Те задават рамката на процесите на възстановяване на изоставени индустриални зони
и създават важен инструмент за регулаторни интервенции. Правните и институционалните
инструменти действат синергично в целия диапазон от инструменти, както е показано в следната
таблицата:

Таблица 7.1 - Структура на инструментите за подпомагане на възстановяването на изоставени
индустриални зони.

Видове / категории инструменти

Основни
инструменти

1

Правни и институционални инструменти

2

Инструменти за планиране

3

Икономически и финансови инструменти

4

Технически инструменти
Допълнителни инструменти

Сравнителният анализ на правните и институционалните инструменти между различните страни с
цел да се създаде платформа за трансфер на иновации в тази област могат да бъдат базирани на
класификацията, представена в следващите таблици.
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Таблица 7.2 - Класификация на основните институционални инструменти за подпомагане регенерацията
на изоставени индустриални зони.

Национална специфична система на правни и институционални инструменти I.
Основни видове/ категории/ сфери инструменти
Органи на държавно управление и на самоуправление
Местно ниво
Органи на държавно управление и на самоуправление
Микрорегионално и регионално ниво
Органи на държавно управление и на самоуправление
Национално ниво

Институционални
инструменти

Специализирани професионални единици
Съвместни органи за координация и управление на местно,
микрорегионално, регионално и национално ниво
Споразумения, договори
Политики
Други спомагателни институции

Таблица 7.3 - Класификация на основните правни инструменти за подпомагане регенерацията на
изоставени индустриални зони.

Национална специфична система на правни и институционални инструменти II.
Основни видове/ категории/ сфери инструменти
Регистрация и описание на имотите
Държавна собственост
Собственост върху имотите
Комасация
Развитие, планиране, изграждане
Екологично законодателство
Опазване на земеделските земи

Правни инструменти

Отговорности на самоуправлението на регионално, микрорегионално и
местно равнище
Закон за подземните богатства
Закон за горите
Културно наследство
Норми и стандарти
Заповеди, постановления
Закон за обществените поръчки
Правни процедури
Други правни инструменти
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7.1 Правни аспекти, отнасящи се до регенерацията на изоставени
индустриални зони в Чехия и Словакия
от: Maroš Finka
Прегледът на правните инструменти за регенерация на изоставени индустриални зони показва
фрагментация не само в много на брой нормативни актове, но също така и в множество закони (за
околната среда, за строителството или други специфични закони). И за двете страни - Чешката
република и Словакия е характерна доста фрагментирана законодателна рамка, което се явява един
от няколкото аспекта, водещи до трудности за постигане на интегрирано и всеобхватно развитие.
Сравнителните прегледи показват, че съществуват оздравителни мерки и инструменти, включени
като част от общата правна рамка на планиране и същевременно са налице специфични законови и
подзаконови нормативни актове, отнасящи се изключително до въпросите на рехабилитацията. Тези
законодателни рамки се отличават с важността на секторните закони, които уреждат конкретни
аспекти на повторно използване на земята, например опазване на историческото наследство,
социални жилища, опазване на околната среда, защита на почвите, транспорт, техническа и
екологична инфраструктура, стратегии за подобряване на жилищно строителство, предлагащи
финансови стимули за собствениците и дребния бизнес.
Сходството в структурата на инструментите в Чешката република и Словашката република се
обуславя не само от приемствеността в развитието на правната и институционална среда поради
общата история като единна държавна единица, но и от принадлежността им към
централноевропейската култура на планиране, подобно на Германия, Австрия, Полша и Балканските
страни. В този контекст структурата на повлияните от историческото развитие правни и
институционални инструменти на двете страни и процесът на сближаване с ЕС, през който са
преминали, може да служи като вдъхновяващ пример за развитието в България и Румъния.
Таблица 7.4 - Сравнение на правните и институционалните инструменти в Словакия и Чехия.

Правни инструменти

Видове/ категории
инструменти

Регистраци
яи
описание
на имотите

Държавна
собственост

Инструменти в Словашката република

Act No. 162/1995 Coll., on Cadastre of Real
Estates and on Registration of Proprietary and
other Material Rights to Real Estates in wording
of later regulations
Act. No. 275/2006 Coll. on Information Systems
of Public Administration in wording of later
regulations

Act Nr. 92/1991 Coll. on Precondition of Convey
the State Funds and Properties to Other Subjects
in wording of later regulations

Инструменти в Чешката
република
Act No. 265/1992 Coll., on
Registration of Proprietary and
other Material Rights to Real
Estates in wording of later
regulations
Act No. 344/1992 Coll., on
Cadastre of Real Estates of the
Czech Republic (Cadastral Law)
in wording of later regulations
Act No. 200/1994 Coll., on
Surveying and Mapping and on
Changes and Amendments of
some Acts in connection with its
coming into force in wording of
later regulations
National property related acts
Act No. 219/2000, 201/2002 and
320/2002.
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Видове/ категории
инструменти

Инструменти в Словашката република

Инструменти в Чешката
република

Restitution Act No 229/1991 Coll. on
Regulation of Property Rights to Land and Other
Agricultural Property
Act No 181/1993 Coll. on

Собственос
т върху
имотите

easement of property injustices caused to
churches and religious
organizations
Act No
138/1991 Coll. on the Property of Municipalities

Act No.184/2006 Code of Laws,
on Proprietary Right Withdrawal
or Proprietary Right Limitation
Concerning Lands or Real Estates

Act No 503/2003 Coll. on restitution

Правни инструменти

of ownership to land and on the change and
complementing of the Act of the NR SR Nr
180/1995 Coll. on Certain Measures for the
Settlement of Ownership Rights to Land

Комасация

Развитие,
планиране,
изграждане

Land consolidation law no. 330/1991, in wording
of later regulations

Act 50//1976 Coll. On Territorial Planning and
Building Code
Act 539/2008 on Regional Development Support

Land consolidation Act No.
139/2002, on Land Amendments
and Land Offices, and in Law
Amendment No. 229/1991 Code
of Laws, on Amendment on
Proprietary Soil and Other
Agricultural Land Relations
183/2006 Code of Laws, Building
and Planning Act + 8
implementing decrees,

Act on Waste No. 223/2001 Coll. in wording of
later regulations
Act no. 287/1994 Coll. on Nature and Landscape
Protection in wording of later regulations
Act no. 24/2006 Call., on EIA and SEA in wording
of later regulations
Екологично
законодате
лство

Act. No 17/1992 Call. on Environment in wording
of later regulations
Act no. 245/2003 on Integrated Prevention and
Control of
Pollution of Environment and on amendment
and supplement of certain other acts
Directive 2004/35/CE of the European
Parliament and the Council of 21 April 2004 on
environmental liability with regard to the
prevention and remedying of environmental
damage

Act No. 114/1992 Code of Laws
on Land and Country Protection
Act No. 100/2001 Code of Laws,
on Environmental Impacts and
on Some Concerned Act
Amendments
Act No. 185/2001 Code of Laws,
on Waste and Some Other Act
Amendments
Act No. 17/1992 Code of Laws,
on the Environment - Dealing
also with Land Contamination
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Видове/ категории
инструменти

Правни инструменти

Опазване
на
земеделск
ите земи

Отговорнос
ти на
самоуправл
ението

Закон за
подземнит
е богатства

Закон за
горите

Инструменти в Словашката република

Law no.220/2004 Coll. оn protection and use of
agricultural land, in wording of later regulations
in wording of later regulations

Инструменти в Чешката
република
Act No. 334/1992 Code of Laws,
on Agriculture Land Fund
Protection
Act No. 252/1997 Code of Laws,
in the meaning of the Act No.
62/2000, Act No. 307/2000, Act
No. 128/2003, Act No. 85/2004,
Act No. 317/2004, and Act No.
94/2005 Code of Laws

Act 369/1990 Coll. оn Municipalities in wording
of later regulations

Act No. 128/2000 Code of Laws,
on Communities

Act 221/1996 on Territorial and Administrative
Division of the SR and Act 222/1996 on
Organisation of Local Self Government in
wording of later regulations

Act No. 131/2000 Code of Laws,
on the Country´s Capital City of
Prague

Act no. 44/1988 on the protection and utilization
of mineral resources (The Mining Act) in
complete wording of the Act
of the Slovak National Council No.498/1991 Coll.
in wording of later regulations

Act no. 326/2005 Coll. about Forests in wording
of later regulations

Културно
наследство

Act no. 49/2002 Cultural Heritage Protection Act
in wording of later regulations

Норми и
стандарти

Methodology for the localisation and approval of
photovoltaic electro power plants , MVRR 2010

Act No. 129/2000 Code of Laws,
on Regions
Act No. 44/1988 Code of Laws,
on Minerals, Their Protection
and Utilization (Mining Law)
Act No. 289/1995 Code of Laws,
(Forestry law), in the meaning of
the Act No. 238/1999, Act No.
67/2000, Act No. 132/2000, Act
No. 76/2002, Act No. 320/2002,
Act No.149/2003, Act No.
1/2005, Act No. 444/2005 Code
of Laws

Norm 4SN 73 6110 k § 20
parag..5a) Public Notice
501/2006 Code of Laws, (road
designs)
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Видове/ категории
инструменти

Инструменти в Словашката република

Инструменти в Чешката
република
7 Planning Degrees
Public Notice No. 498/2006 Code
of Laws, on a Authorized
Inspectors
Decree No. 499/2006 Sb
Public Notice No. 500/2006 Code
of Laws, on Analytical
Documents on Territories
-on Spatial Planning Documents
and on Their Filing Modes
- spatial planning activities

Правни инструменти

Order no. 453/2000 Coll. about executive of
selected paragraphs of the Act no.50/1976 Coll.
in wording of later regulations
Заповеди,
постановле
ния

Order no. 55/2001 Coll. about planning
documentation and planning data.
Order no. 532/2002 Coll. about general
technical requirement concerning the
localization and construction of buildings
Order no. 249/2003 Coll. about sensitive and
vulnerable territories

Public Notice No. 501/2006 Code
of Laws, on General
Requirements Concerning
Territorial Utilization
Public Notice No. 502/2006 Code
of Laws, regulating the former
Public Notice the Ministry for
Regional Development No.
137/1998 Code of Laws, on
General Technical Requirements
for Construction
Public Notice No. 503/2006
Code of Laws, on
Details Concerning Spatial
Planning Management,
Statutory Contracts and
Territorial Proceedings
Public Notice No. 526/2006
Code of Laws, on Executing
Some Construction Law
Regulations Concerning
Construction Rules
Decree on Remediation after
National Industries Mining
Damages. VP/S 131/03-160,
2003, enabling exceptions from
Public Support Prohibition within
the “ Environmental Impact
Eliminations Caused by Mineral
Resource Extractions”
Programme
+ Government Decree No.
69/2008

Закон за
обществен
ите
поръчки

Act No.137/2006 Code of Laws,
on Public Tenders
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Инструменти в Словашката република

Инструменти в Чешката
република

Правни
процедури

See the procedures included in respective law
acts

See the procedures included in
respective law acts

Други
правни
инструмент
и

Directive of the Ministry of the Agriculture of
the SR to the implementation of the Decrees
no. 12/2009 about the forest land protection in
the territorial planning

Правни
инструменти

Видове/ категории
инструменти

Органи на
държавно
управление
и на
самоуправл
ение

cc 6500 communities with
elected local governments
Municipalities, cc 2994 municipalities with
elected local governments

Институционални
инструменти

Регионално
ниво

Local cadastral offices cc 77
Local branches of the State
property office

Местно
ниво

Органи на
държавно
управление
и на
самоуправл
ение

cc 205 communities with special
responsibilities

8 Self governmental regions and subjects of
territorial sovereignty and responsible for
selected tasks of middle level of state
government
Cadastral offices (8 regional offices)
Regional state specialised offices (e.g. building
offices, regional and district environmental
offices)
Regional land offices, district land offices
Regional building offices
Regional forestry offices

14 regional elected
administrations: kraj
14 Regional Cadastral offices,
with sub-offices in selected
towns
8 Regional State property offices
14 Regional land consolidation
offices
77 District offices carrying duty
under the land consolidation act

The President

The President

The parliament

The parliament

The government

The government

Ministry of Environment

Czech Office for Surveying ,
mapping and cadastre an
independent office
incorporated in accordance with
the law 359/1992Sb.On
Surveying, Mapping and
Cadastral Bodies in wording of
later regulation

Ministry of Transport, Construction and Regional
Development, Ministry of Agriculture and Rural
Development

Органи на
държавно
управление
и на
самоуправл
ение

Plenipotentiary of the Government of the SR for
territorial management, integrated management
of catchments areas and landscape

Националн
о ниво

State property fund

Office for Geodesy, Cartography and Cadastre of
the Slovak Republic
Office representing the state in property issues,
Subject of the public law responsible for
privatisation of public properties.
Ministry of Agriculture and Rural Development
Ministry of Environment

State property office
Office representing the state in
property issues, independent
institution whose budget is
included in the budget of the
Ministry of Finance. The office is
regulated by the following laws
Act No. 219/2000, 201/2002 and
320/2002.

Slovak Inspectorate of the Environment
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Видове/ категории
инструменти

Инструменти в Словашката република

Инструменти в Чешката
република
Ministry of Agriculture (MZE)
institution The Central land
consolidation office

Органи на
държавно
управление
и на
самоуправл
ение
Националн
о ниво

MZP - Ministry of Environment
Ministry of Economy
Ministry of Health of the Slovak Republic
Central coordination body for the National
Strategic Reference Framework
Statistical office of the Slovak Republic
State Forests

CIZP - Czech Inspectorate of the
Environment (the regulator)
MMR – Ministry of Regional
Development, section Planning
and also section Regional
development
MPO – Ministry of Industry – the
mining section
The Czech Forests
MD - Ministry of Transport
Governmental
PPP centrum

Институционални
инструменти

National Agency for Development of Small and
Medium Enterprises

Специализ
ирани
професион
ални
единици

Slovak Environmental Agency .- Centre of the
Rural Environment Protection, Centre of
Environmental Policy Development, Centre of
Environmental Informatics , Centre of
Environmental Education, Centre of the Urban
Environment Protection, Centre of
Environmental Management, Centre of Waste
Management and Basel Convention, Centre of
Assessment of Regions´ Environmental Quality,
Centre of Landscape Planning, Natural and
Energy Sources
URBION – State spatial development agency
Regional environmental advisory and
information Centres of the Slovak Environmental
Agency
SARIO Slovak Investment and Trade
Development Agency

Regional development agencies
Chamber of the real estate
offices
Association for property
development
Czech Association for geoinformation
Chamber of Architects
Chamber of registered engineers
and technicians
Association of Regions
SMOCR (the union ot towns and
villages)
NSZM (national network of
healthy towns)
SHSCMS (union of historic cities)
UUR – MMR planning institution
Czech Environmental
Information Agency

Regional development agencies

CzechInvest and its regional
offices - Industrial land
redevelopment agency
MAS see:
Съвместни
органи за
координац
ия и
управление

Euro-regions (12), and micro-regions, Local
Action Groups,

http://eagri.cz/public/web/mze/
venkov/mistni-akcni-skupiny/ a
http://eagri.cz/public/app/eagria
pp/MAS/Maps/MASVyber.aspx?s
tamp=1295211933895

Regional Development Agencies
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Видове/ категории
инструменти
Споразуме
ния,
договори

Инструменти в Словашката република

Инструменти в Чешката
република
various MAS contracts

Planning Agreements

see also section planning on
Planning Agreements

National development plan
National strategic reference framework,
National Plan of Tourism Development

National Development Plan,

Slovak implementation of the Lisbon strategy,

National Strategic Reference
Framework

National Plan of Regional Development of the
SR
National Plan of the Agriculture Sector
Development
National Action Plan of Employment

Институционални
инструменти

National Plan of Social Inclusion
Политики

Czech implementation of the
Lisbon strategy
Strategy for regional development
policy 2007-13,
Strategy for economic growth,

National Strategy of Sustainable Development

Strategy for sustainable
development,

Agenda 21 at the national, regional and local
level

Spatial development policy

National environmental action plan (2004)
National Strategic Rural Development Plan
2007-2013

National environmental policy
National transport policy
National energy concept,
National Urban framework

Strategy, Principles and Priorities of State
Environmental Policy (2004)

National development plan,

Thematic Strategy Living Environment in the
Cities

National strategic reference
framework,

National transport policy 2005-2015

Czech implementation of the
Lisbon strategy

National Energy Policy 2006-2020/2030
State programme for old environmental loads
sanation (2010-2015)
National Association of Real Estate Agencies
Други
спомагател
ни
институции

Association for Support of the Public-Private
Projects
Slovak Chamber of Architects
Slovak Chamber of Civil Engineers

Public Register of Agricultural
Land - Ministry for Agriculture
(MZE),

ZMOS - Association of Towns and Communities
of Slovakia
State Housing Development Fund
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7.2 Правни аспекти, отнасящи се до регенерацията на изоставени
индустриални зони в Румъния
от: Mircea Grigorovschi
Европейска правна уредба в областта на индустриалната регенерация


Декларация за градско развитие от Толедо, 2010г. (Toledo Declaration – Urban integrated
regeneration 2010)



ИКОМОС – Съвместни принципи на ИКОМОС (Международен съвет за паметниците на културата
и забележителните места) и ТИКИ (Международен комитет за консервация на индустриалното
наследство) за реставрация на обекти на индустриалното наследство, структури, области и
пейзажи (Common principles ICOMOS-TICCIH to preserve fields, constructions, areas, and landscapes
of the industrial patrimony)

Система от правни норми в областта на регенерацията на урбанизирани и индустриални зони в
Румъния
В Румъния няма специфични правила, уреждащи регенерацията на градски или индустриални зони.
Нормативната уредба в тази сфера се осигурява от правната система в областта на околната среда,
защитата на историческите паметници, пространственото планиране и издаването на разрешения за
строеж.

7.2.1 Закон за опазване на околната среда
Правните разпоредби на националната регулация произтичат от законодателството на ЕС.
Цел на закона:


правно регулиране на опазването на околната среда;



цел от голям обществен интерес.

Принципи:


отстраняване на замърсители, които силно увреждат човешкото здраве;



поддръжка, подобряване качеството на околната среда и възстановяване на увредените
области.

Прилагане на принципите изисква:


задължителната процедура за оценка на въздействието върху околната среда по време на
началния етап на проектите, програмите и дейностите;



съгласуване на планирането на околната среда с устройството на територията и урбанистично
развитие;

Опазването на околната среда е задължение на органите на централната и местната власт, както и
на всички физически и юридически лица. Органите за опазване на околната ръководят процедурите
по издаване на разрешителни и сключване на екологични споразумения, които са задължителни
както за новите инвестиции, така и за промените в съществуващото строителство.
Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда включва:


искане за екологична оценка от страна на партньорите по проекта;



анализиране дали проектът и видовете дейности съответстват или не на проучването на
въздействието;



първоначално проучване;



анализ и изготвяне на указания с произтичащи проблеми;



проучване на въздействието върху околната среда.
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Необходимо е да се извърши екологичен баланс при смяна на предназначението или собственика
на инвестицията, или при спиране на всички дейности, оказващи въздействие върху околната среда,
с цел да се определят задълженията по отношение на възстановяването на качеството на околната
среда в засегнатата област: анализ на екологичното равновесие; излагане на програма за
съответствие, прилагане на защитни мерки и екологично възстановяване.
Специфичните разпоредби включват опазване на водните системи, атмосферата, почвата,
подпочвените и надземните екосистеми, населените области и режима на защитените територии и
природни забележителности.

7.2.2 Закон за защита на историческите паметници
Този закон урежда юридическия режим на историческите паметници, защитени от закона и
принадлежащи към националното културно наследство. Някои от индустриалните агрегати, зони и
обекти, подложени на процес на реконверсия, са класифицирани като исторически паметници,
агрегати или обекти и като такива са защитени съгласно разпоредбите на този закон. Процеса на
защита се състои от мерки от научен, юридически, административен, финансов, фискален и
технически характер. Те имат за цел да осигурят идентифицирането, проучването, описът,
класификацията, проверката, опазването, поддържането, консолидацията (укрепването),
реставрацията и оценяването на историческите паметници, както и тяхната социална, икономическа
и културна интеграция в живота на местните общности.
Категориите паметници включват паметници, агрегати и обекти. Класификацията на историческите
паметници се поделя на две подгрупи: „A” - исторически паметници от национално и международно
значение; и „B” - исторически паметници представителни за местното културно наследство. За всеки
исторически паметник е установена защитна зона.
Интервенции върху исторически паметници се извършват:


Въз основа на одобрение от Министерството на културата и култовете или неговите
децентрализирани служби;



Възможни интервенции в рамките на законовите условия: изследователска дейност, опазване,
изграждане, разширение, консолидиране (укрепване), преструктуриране, ландшафтно
планиране, оценяване, промени на функцията или предназначението и др.;



Разрешение за строителство за този вид работи (съответно и за дейности по реконверсия),
издадено съобразно законовите условия относно разрешаването на строителни работи, въз
основа на одобрение от Министерството на културата и култовете или децентрализираните му
служби.

7.2.3 Закон за устройството на територията и градоустройството
Този закон урежда правната рамка за писане, одобрение и изпълнение на документите в сферата на
градоустройството (урбанизъм) и устройството на територията (териториално планиране) с цел
хармонизиране на икономическите, социалните, екологичните и културните политики на цялата
територия. Той действа както на национално, така и на местно равнище, за да гарантира
балансирано развитие в различни области с оглед постигането на по-висока степен на кохезия и
ефективност на икономическите и социалните взаимодействия. Това е най-важният румънски закон
в областта на териториално-урбанистичното развитие. Всеки процес на градско възстановяване
(регенерация) или такова на дадена територия или сграда трябва да се извършва в съответствие
разпоредбите на този закон.
Документация за устройство на територията:
План за устройство на територията (рум. PAT)
Местен план за устройство на територията (рум. PATZ), отнасящ се до междукомунални,
междуградски, междуокръжни или регионални аспекти.
Окръжен план за устройство на територията (рум. PATJ)
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Документация за градоустройство (урбанизъм):
Общ устройствен план (рум. PUG) и Местно регулиране на градоустройството (рум. RLU);
Районен устройствен план (рум. PUZ) и Районно регулиране на градоустройството (рум. RZU);
Подробен устройствен план (рум. PUD).

7.2.4 Процедура по разрешаване на строителството (включително на регенерирани
индустриални строежи), Закон относно разрешаването на строителните работи
Всеки един процес на регенерация по отношение на всякакъв вид конструкции, включително
индустриални, трябва да бъде разрешен от закона. За да се разрешат дейности по регенерация на
индустриални зони, трябва да бъдат изпълнени следните условия и обхванати поредица от етапи:


Получаване на градоустройствено удостоверение за регенерация, издадено въз основа на
одобрената документация за устройство на територията и градоустройство (урбанизъм);



Удостоверяване правото на собственост върху дадената сграда;



Техническа експертиза на сградата;



Получаване на екологично разрешително;



Получаване на всички разрешителни, упоменати в градоустройственото удостоверение;



Промяна на топографията, одобрено от службата по кадастъра и имотния регистър (рум. OCPI) и
предаване на геотехническото проучване;



Получаване на одобрение от Министерството на културата и култовете или децентрализираните
му служби в случай, че индустриалната сграда, подлежаща на процес на реконверсия, е
исторически паметник;



Разработване на техническата документация за получаване на разрешение за строителство (рум.
DTAC) за следните специфични отрасли: архитектура, устойчивост, инсталации (електрически,
санитарни, отоплителни, технологични);



Оценка на разходите - предварителна спецификация;



Получаване на разрешение за строителство (рум. AC);



Изготвяне на технически проект и детайли на изпълнение (рум. PTh+DDE);



Проверка на проекта от лица, упълномощени от Министерството на регионалното и
туристическото развитие (рум. MDRT)

7.3 Правни аспекти, отнасящи се до регенерацията на изоставени
индустриални зони в България
от: Деница Топчийска
Правната рамка, засягаща възстановяването на изоставени индустриални зони в България, може
най-общо да бъде поделена на две основни области: законодателство, свързано с регионалното
развитие и законодателство, насочено към намаляване на вредните въздействия на индустрията
върху околната среда.
След политическите промени в България от 1991 г. законодателството в областта на регионалното
развитие преминава през редица съществени промени, за да бъде адаптирано към новия
политически контекст, както и за да отговори на основните изисквания в тази сфера, предложени от
ЕС. В областта на опазването на околната среда в българското законодателство са транспонирани
директивите на ЕС с цел налагане на високи стандарти, които трябва да бъдат съблюдавани както от
държавните органи, така и от частни лица, особено в областта на индустрията.
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7.3.1 Конституция
Конституционната основа на регионалното развитие и регионалната политика е заложена в чл.20.,
който гласи следното: "Държавата създава условия за балансирано развитие на отделните райони на
страната и подпомага териториалните органи и дейности чрез финансовата, кредитната и
инвестиционната политика". Член 142 урежда областта като административно-териториална
единица, натоварена с провеждането на регионална политика, осъществяването на държавно
управление по места и осигуряването на съответствие между националните и местните интереси.

7.3.2 Закон за регионалното развитие
Законът за регионалното развитие, приет през 2008 г., декларира в уводните си текстове (Глава 1
Общи принципи, член 1) като свой предмет управлението на следното: планирането,
програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и оценката по
изпълнението на стратегиите, както и на плановете и програмите за провеждане на държавната
политика за регионално развитие.
Държавата създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите и
общините и обхваща система от нормативно регламентирани документи, ресурси и действия на
всички компетентни органи, насочени към:


намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия;



осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;



развитие на териториалното сътрудничество.

Според Закона за регионалното развитие на национално и областно (NUTS 3) ниво се приемат
стратегии, а в районите от ниво 2 и общините - съответно планове за регионално развитие.

7.3.3 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2005-2015 г.
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) на България за периода 2005-2015 е
основният документ, формулиращ дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на
страната. Той очертава стратегическите направления и равнища на регионалната политика и служи
като отправна точка при получаването и разпределението на помощта на ЕС за прилагане на
програми, свързани с регионалното развитие. Мястото и ролята на НСРР в системата на
стратегическото планиране и програмните документи относно регионалното развитие са
определени в Закона за регионалното развитие.
В анализа на степента на развитие на селищната мрежа и териториално-урбанистичната структура,
представен в НСРР, се посочва, че "производствените територии в градовете заемат огромни площи,
но са неблагоустроени и са застроени с остарели и непривлекателни сгради, които трудно могат да
се модернизират и използват. По всяка вероятност евентуалното разполагане на бъдещи
производства с подобрени технологии ще се ориентира извън тези зони към т.нар. “зелена поляна”.
Но това не решава проблема с преструктурирането и обновяването на производствените територии
в градовете, в т.ч. и освобождаването на части от тях за други пренебрегвани градски нужди като
озеленяване и обществено обслужване, към което следва да се насочи политиката на градското
развитие.” Тези територии са класифицирани като зони за интервенция в рамките на оперативните
програми на България и съответно ще получават подкрепа както от ЕС, така и от националните
фондове. Оперативна програма "Регионално развитие" се фокусира по-специално върху тези
територии.
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7.3.4 Законодателство в областта на опазването на околната среда
От 1989 г. насам в България значително нарасна значението, което се отдава на международното
сътрудничество в областта на околната среда. Правителството отделя по-голямо внимание на
изпълнението на изискванията по линия на международните ангажименти. В националното
законодателство са транспонирани международно признати принципи и процедури и са изготвени
проектозакони в тази насока, което включва хармонизация на българските изисквания за опазване
на околната среда със стандартите на ЕС.
Основни нормативни актове в тази връзка са:


Закон за опазване на околната среда,



Закона за управление на отпадъците,



Закон за водите,



Закон за чистотата на атмосферния въздух,



Закон за защитените територии,



Закон за лечебните растения,



Закон за почвите,



Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

7.3.5 Закон за публично-частното партньорство
След дълъг дебат през 2012 г. беше приет Закон за публично-частно партньорство, който влезе в
сила в началото на 2013 г. С оглед ефективното прилагане на закона през 2013 г. ще бъде одобрена
Национална програма за публично-частно партньорство (ПЧП), както и план за действие, отнасящ се
до проектите за ПЧП за периода до 2020 г.
Според българското законодателство публично-частното партньорство е дългосрочно договорно
сътрудничество между публични и частни партньори за извършването на дейност от обществен
интерес за постигане на по-добро използване на инвестираните публични средства и разпределение
на рисковете. Една от основните цели на ПЧП е да осигури необходимата регулаторна рамка за
насърчаване на частните инвестиции в строителството, поддържането и управлението на
техническата и социалната инфраструктура и извършване на дейности от обществен интерес.
Продължителността на ПЧП може да бъде между 5 и 35 години.
Очаква законът да има благоприятен ефект по отношение на реконструкцията и възстановяването на
изоставените индустриални зони.

7.4 Възможност за трансфер на ноу-хау (научени уроци от партньорите) глава 7
Опитът на Румъния и България показва, че включването на заинтересованите страни в процесите по
обновяване на изоставените индустриални зони може в решаваща степен да допринесе за
запълване на пропуските в институционалната среда. От друга страна, наличието на добре
функциониращи институции и развита целево ориентирана правна рамка може да бъде от
решаващо значение за ефективността на възстановителните процеси, както и за устойчивостта на
резултатите от тези процеси.
Опитът на Чешката република с въвеждането на нов Закон за устройство на територията и
строителството (Territorial Planning and Building No. 183/2006 Coll.) е иновативен от гледна точка на
уреждането на категорията изоставени индустриални зони в чешкото планиране и вдъхновяващ
пример за Словашката република. Той позволява обозначаването от квалифицирани проектанти на
имоти като изоставени индустриални обекти и регламентира задължението за предоставяне на
базова информация за редовна инвентаризация на изоставените индустриални зони и актуализация
на данните в административни единици, наречени ORP, и също така класифицира изоставените
индустриални зони като граници на териториалното развитие. Освен това изоставените
индустриални зони са една от категориите за идентифициране на елементите от данните за
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земеползването при съставянето на ГИС слоевете на новата национална система за подпомагане на
планирането (ÚAP). Законът урежда отговорността на всички чешки местни власти да извършват
проучвания на съответните изоставени индустриални зони и актуализират данните в интервал от 2
години. Определените за това органи на местната власт (ORP) са длъжни да събират всички ГИС бази
данни и публикуват основните заключения в интернет. В Словашката република се подготвя нов
Закон за устройство на територията и строителството и в тази връзка иновативният чешки подход и
опит по въпросите на изоставените индустриални зони в процеса на планиране са изключително
ценни.

Самообучение Глава 7
T1 Моля, обсъдете основните правни и институционални инструменти, които подкрепят
регенерацията на изоставени зони във Вашата страна и основните пропуски в правната и
институционалната система.
T2 Моля, обсъдете какви иновации в правната и институционалната среда въс Вашата страна
са необходими, за да се улесни процесът на регенерация на изоставени зони.
T3 Потърсете възможност да трансферирате най-добрите практики от другите страни и
идентифицирайте ключовата правна и институционална среда, в която пример за найдобра практика е бил реализиран.
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8

Социокултурни въпроси и участие във възстановяването на
изоставени индустриални зони
от: Dagmar Petríková, Zuzana Ladzianska
Процесите на европейска интеграция и глобализация на пазарите се отразяват интензивно и върху
социалното и териториалното развитие, а преустройството на изоставените индустриални зони
понастоящем се превръща във важен въпрос в цяла Европа. Обекти, общини, градове и региони
неизменно са част от постоянни и интензивни отношения на конкуренция и сътрудничество.
Засилването на конкуренцията между метрополитните центрове и регионите доведе до нови
предизвикателства, дори в зони и територии, които първоначално не са били разглеждани като
активи или като перспективни. Един от най-изтъкнатите примери за такива територии са
изоставените индустриални зони - бивши индустриални зони, занемарени градски райони,
изоставени обекти или области с нисък стандарт на качеството на живот. Тези области впоследствие
генерират широкомащабни социални, икономически и екологични проблеми. Сред най-честите
фактори са влошено качество на жилищата, неуместни транспортни и инфраструктурни съоръжения,
екологични рискове и проблеми, непривлекателни и изолирани градски структури, висока
безработица и слабо социално сближаване. Голяма част от тези територии страдат от множество
лишения, а различните социални проблеми и общата културна деградация са в центъра на
вниманието. Много от тези изоставени индустриални зони се характеризират с качество на живот
под средния стандарт в рамките на урбанизираната територия, но се явяват стратегически фактор
във функционирането на съответния град. Мащабното измерение, комплексността на проблемите и
несигурното бъдеще са ключови фактори в тази област. Постигането на устойчиво повторно
използване на разработвани на предишен етап земи е едно от най-големите предизвикателства,
пред които са изправени секторите на планиране, възстановяване и развитие.
Все повече признание добива значението на включването на социални и културни цели в схемите за
възстановяване на изоставени индустриални зони. Наред с икономическите, техническите,
екологичните, физическите и управленските аспекти на преструктурирането на изоставени
индустриални зони, социалните и културните фактори също играят важна роля за успеха на
проектите за регенерация на изоставени индустриални зони. В процеса на вземане на решение
относно подходящото използване на земята и градски дизайн в изоставените индустриални зони е
необходимо да отчитат месните особености на околните квартали и потенциалните въздействия от
проекта. Това е особено важно, тъй като изоставените индустриални зони често исторически са
тясно взаимосвързани със съответния квартал и се намират в гъсто населени градски квартали. Както
количествената, така и качествената реконструкция на градските зони не се изразява единствено в
процес на разширяване, а по-често означава естествено обновяване на градската тъкан в нейното
функционално и материално измерение. Очевидно е, че повечето изоставени индустриални зони
включват отделни терени, които се намират в различни фази от своя жизнения цикъл и условията в
тях предполагат различни предназначения.
Общата цел е да се насърчи съвместното съществуване на различни предназначения, както и да се
съживи идентичността и преформулира имиджът на засегнатите градски квартали. В редица случаи
лошият имидж на необлагодетелствания район го обременява по-тежко, отколкото най-значимите
елементи на физическата деградация. Трудно е да бъде прекъснат порочният кръг на влошаване на
физическите условия и имиджа на района. Освен това при много от тези необлагодетелствани
райони се наблюдава тенденция на разпространяване на лошия имидж и към съседните квартали.
Проблемите са увеличават, а активите непрекъснато изчезват. Явна е липсата на стратегическа
визия. Обновяването на засегнатите области следва да се основава също и на процес на преоценка
на идентичността на територията. Новото съдържание трябва да бъде по някакъв начин свързано с
положителните и исторически определени елементи от миналото, но идентичността да бъде
обогатена и с нови елементи. Разбира се, този процес трябва да се основава на одобрението на
жителите и тяхното идентифициране с и приемане на новия модел на идентичност. Брандирането на
такава територия и комуникацията с различна целева група биха били успешни само при условие, че
тази фундаментална предпоставка е изпълнена.
В този контекст основните въпроси, на които следва да бъде даден отговор, са: „Каква полза ще
извлекат разположените в съседство квартали от предвиденото предназначение на земята?" и
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„Каква тежест ще окаже предвиденото предназначение на земята върху тези съседни квартали?”.
Подходящо средство за постигане на устойчивост и одобрение на проекта от страна на гражданите
се явява включването на живущите в съседство в процеса на вземане на решения.

8.1

Концептуален модел на социокултурните цели и инструменти,
необходими за постигане на устойчиво преструктуриране на изоставените
индустриални зони
В рамките на концептуален модел са формулирани осем ключови социокултурни цели, които следва
да се вземат вземат предвид при разработването на изоставени индустриални зони. Целите са
подразделят на такива, които се засягат главно "населението" (‘people’) и такива, които се отнасят
основно до "територията" (‘place’). Затова концептуалният модел може да се нарече „Население и
територия". Тази зависимост е полезна на практика, въпреки че няколко от целите включват
елементи и от двете подцели - "население" и "територия". За по-голяма прегледност целите са
ситуирани според това къде пада основното им ударение. За всички цели са проведени и дискусии
относно инструментите за тяхното постигане.
Преди да бъдат изложени осемте социокултурни цели е полезно да се представи концептуален
модел на това как социалните и културни цели се вписват в процеса на устойчиво преструктуриране
на изоставените индустриалните зони. Това е от полза за да се демонстрира по какъв начин
социалните и културни мотиви съответстват на икономическите и екологичните цели.
Представената на Фигура 8.1 рамка концептуализира начина, по който социокултурните цели (поле
B) се вписват с другите цели (полета А и C) и предлага списък със средства за тяхното изпълнение
(поле D). Както става видно от фигурата, за постигане на устойчивост в повторно използване на
изоставени индустриални зони (поле E) е необходимо целите да бъдат определени и след което
осъществени чрез подходящи инструменти. Ясно е, че за различните цели се изискват различни
средства за изпълнение. Целите определено се припокриват и затова е необходимо да се търсят
инструменти, които ще доведат до изпълнението на няколко цели.
За да се постигне устойчиво развитие на изоставените индустриални зони, трябва да бъдат
изпълнени едновременно социални и културни, икономически и екологични цели. Въпреки това в
миналото икономическите цели са доминирали в разработването на изоставените индустриални
зони и сега е необходимо да се засили значението на екологичните и социокултурни цели и
резултати. Ако не бъде обърнато по-голямо внимание на социалните и културните последици,
настоящите схеми за преустройство на изоставени индустриални зони биха могли да се превърнат в
проблемни за бъдещото развитие „болни зони”. Нужна е също така внимателна преценка на това
кои "инструменти" са най-добрите с оглед постигането на тези цели: например специфични
политики и разпоредби; конкретни методи за участие на обществеността или нови обединения на
агенции; фискални мерки, като например данъчни стимули; подобрени умения и образование или
други нови, още неразработени инструменти.
Фигурата по-долу (Фиг.8.1) илюстрира коцептулания модел на социокултурните цели (поле A) и
излага предложения на средства за осъществяването им (поле B). Фигурата показва, че целите
трябва да бъдат дефинирани и след това реализирани чрез подходящи инструменти с оглед
постигане на устойчиво повторно използване на изоставените индустриални зони. Несъмнено за
различните цели ще се прилагат различни средства.
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A
Икономически
цели

B
Социокултурни цели
1.

Съхраняване на културните дадености, ценни за местното
население и възползване от възможностите за нови форми
на социално и културно развитие

2.

Осигуряване на съответстващи на развитието възможности
за заетост, предоставяне на възможности за обучение или
повишаване на квалификацията с оглед подобряване на
заетостта

3.

Насърчаване на социалната справедливост при развитието
на изоставени индустриални зони

4.

Подобряване на възприятията и имиджа на разработването
на изоставени индустриални зони

5.

Принос към стратегическите цели за устойчиво развитие в
контекста на градската среда

6.

Осигуряване на физическа достъпност

7.

Осигуряване на устойчива околна среда с благоприятни
условия за живеене на местните общности

8.

Укрепване привързаността към територията в съзнанието
на местното население

C
Екологични
цели

D
Подходящи инструменти за постигане на социокултурните цели


Висококачествено генерално планиране



Ефективно обществено участие и консултации (специфични методи като например - „планиране чрез
симулационен модел”)



Оценка на въздействието върху социалната среда



Методи за класификация на културното наследство



Преференциална система за прием на местното население в локални висши учебни заведения/обучения



Добро проектно управление и планиране (т.е. позволяващо междинно използване и поетапно изпълнение)



Подкрепящо законодателство и регулиране (например на обществения транспорт, гъстотата на жилищното
застрояване, местната мобилност)



Добри споразумения за съвместна работа между всички агенции, участващи в развитието (включително
"неутрални" организации)



Проучване, картографиращо вътрешния и външния имидж на района и дълбочината и характеристиките на
привързаността на заинтересованите страни към мястото.

E
Устойчиво
развитие на
изоставените
индустриални
зони
Фиг. 8.1 - Социокултурни цели и инструменти, необходими
за постигане на устойчиво развитие на
изоставените индустриални зони (според Cabernet, 2005).
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8.1.1 Социокултурни цели: позиция
В следващия раздел са изброени осемте ключови социокултурни цели, които следва да се вземат
предвид при разработването на изоставени индустриални зони. Към всяка цел са дадени и
предложените инструменти за нейното изпълнение. Тези цели се считат за най-важните от
социокултурна гледна точка при всяко едно разработване на изоставени индустриални зони. Трябва
да се отбележи, че в момента социалната и културна регенерация не са периферни въпроси, а
значителен двигател за промяна в развитието на изоставените индустриални зони (като например в
Братислава, Острава, Нюкасъл на Тайн, Милано, Виена, Барселона, Билбао и други).

8.2 Ориентирани към хората цели
Цел 1: Съхраняване на културните дадености, ценни за местното население и
възползване от възможностите за нови форми на социално и културно развитие
Основен проблем в развитието на изоставените индустриални зони е преместването или
унищожаването на местното културно наследство и познание. Това е била общата практика в цяла
Европа, например при преструктурирането на индустриални терени като мини, докове и други
обекти на тежката промишленост. Освен това в новите схеми за преустройство често липсва
собствената културна или обществена идентичност. Някои примери от скорошната практика
показват, че дори бивши центрове на тежката индустрия могат да предизвикват някои положителни
конотации в съзнанието на хората. Към тези положителни характеристики е нужно да се подхожда
изключително внимателно, за да се запази "колективната памет на мястото" и те трябва да
интерпретират старото съдържание в новия контекст. Градът и неговата градска тъкан представляват
един вид метатекст, чието тълкуване е екстернализирано в множество слоеве и фасети.
Университетският кампус на Университета Bicocca в Милано например използва бивши
индустриални структури на фабриката Pirelli. Контекстът на индустриалното минало се изразява в
тяхното съхранение до голяма степен, при запазване на оригиналните индустриални цветове
(червено, черно и сиво) и някои отличителни белези. Архитектурно студио Vittorio Gregotti усвоява
терена в съответствие със старата му индустриална идентичност, като добавя някои съвсем нови
функции. Вероятно именно липсата на приемственост е основната причина, поради която останалите
предложения (например концепцията на Frank Gehry за изцяло нова зона на "зелена поляна") не
успяват. Настоящият дизайн на кампуса на Университет Biccoca е знак на уважение и почит към
всички онези, които са загубили работата си, когато фабриката Pirelli е била затворена (през 80-те
години).
Налице е необходимостта от запазване на елементи от съществуващи или изтекли култури, за да се
осигури известна приемственост, но също така да се постигне баланс с нуждите от ново
разработване и да се предложат възможности за нови форми на социално и културно развитие. Тази
цел е свързана главно с "населението": когато е целесъобразно, да бъдат поддържани умения, опит,
занаяти и спомени. Но тя се отнася също така и до максимализиране на ползите от физическата
среда, например чрез най-оптимално използване на наличните индустриални сгради, познати и
ценни ландшафти. По-конкретно целта е да се подчертаят висококачествени съществуващи
характеристики с допълващи висококачествени нови дизайни.
Въпреки това в стремежа към реализиране на тази цел е важно да не се забравя, че трябва да се
прилага реалистичен подход към постигането на съответствие между уменията и потребностите при
предишните и новото предназначение на изоставените индустриални зони. Това може да бъде
извършено най-добре посредством:


академични изследвания в областта на културната и социална история и нейното
документиране и насърчаване, както и интеграция на културното наследство впо-широки
стратегии за устойчиво съживяване (запазване на артефактите, културен туризъм),



включване на обществеността в процеса на идентификация на местно значими ценни
структурни елементи на изоставените индустриални зони,



използване на най-ценните структури в изоставените индустриални зони като отправни точки за
иновациите, тяхното възстановяване с публични средства и повторно използване за обществени
цели, като по този начин се поддържа качеството на жизнената среда в тези локации,
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използване на ГИС (Географски Информационни Системи) за идентифициране на социалните и
културни данни в областта на изоставените индустриални зони,



прилагане на оценка на въздействието върху околната среда (ОВСС) и на социални и културни
индикатори за устойчиво развитие при оценяването на процеса на регенерация.

Други практически способи за запазване на културата и наследството са свързани с публичното
изкуство. Например в Белфаст е създадена стратегия за публичното изкуство с цел да се улови
покаже разказът за мястото и неговата история. Тук, на първостепенен обект са били наети
ландшафтни архитекти, за да проучат историята на района и да я отразят в дизайна на публичното
пространство. Други механизми, използвани в тези обекти включват поддържане на архиви на
писмени и фонетични истории и запазване на наименованията на местата. Например, имена като
'The Gasworks' – „Завода за светилен газ” (Белфаст) и 'Docklands' – „Доковете” (Лондон) говорят за
предишното предназначение на обекта.
Разбира се, ключов фактор за максимизирането на ползите за културата е достъпът до достатъчно
средства и за тази цел трябва да бъдат преследвани всички налични възможности за финансиране.
Въпреки това в стремежа към реализиране на тази цел е важно да не се забравя, че трябва да се
прилага реалистичен подход към постигането на съответствие между уменията и потребностите при
предишните и новото предназначение на изоставените индустриални зони. В много случаи
цялостната промяна в икономическата активност на мястото е неизбежна и когато районът бъде
преустроен, в него ще се преместят нови жители. В тези случаи най-доброто, което може да се
направи, е пълен запис на миналото и да се продължи напред.

Цел 2: Осигуряване на съответстващи на развитието възможности за заетост,
предоставяне на възможности за обучение или повишаване на квалификацията с оглед
подобряване на заетостта
Един от най-съществените елементи на привързаността към мястото на индивидуално равнище е
наличието на смислена работа в района и съответно на възможност за реконструиране на неговата
форма, идентичност и жизнени характеристики. Ако жителите считат работата си за ценен и значим
принос към реконструкцията на района и подобряването на неговите характеристики, техните
връзки и привързаност към територията ще бъдат много по-здрави и силни.
Основен проблем в много от схемите за преустройство на изоставени индустриални зони е липсата
на подходящи възможности за заетост. Оттук следва и целта за създаване на нови и иновативни
възможности за работа, когато това е възможно и/ или подходящо. Наред с това, важно е да се
осигури достъп до нови работни места за местното население. В този смисъл достъпът е както
"физически", т.е. местните хора да могат реално да пътуват до новите работни места, но също така
свързан със „съответствие между уменията и потребностите", т.е. работните места на разположение
на местното население да отговарят на условията на техните квалификация, умения и опит.
Съществуват множество начини за отваряне на възможности за заетост чрез разработването на
изоставени индустриални зони. Понякога нуждите са от жилищно строителство, осигуряващо
жилища в близост до работните места, в други случаи са необходими нови генериращи заетост
сгради в зоната, а в трети има нужда от нови квартали със смесено предназначение. Когато е
възможно, инфраструктурата, новите или повторно използвани сгради в разработваните изоставени
индустриални зони трябва да се използват за нови предприятия и създаване на работни места. Друг
важен начин за оптимизиране на възможностите за заетост е насърчаването на междинното
използване на обектите преди по-дългосрочната им реконструкция. Понякога възстановяването на
изоставените индустриални зони може да се извършва поетапно в продължение на десетилетия и
допускането или позволяването на краткосрочни или средносрочни предназначения може да бъде
от решаващо значение за поддържането на икономическата жизнеспособност на даден квартал.
В процеса на възобновяване на изоставените индустриални зони хората и общностите не просто
приспособяват своите нужди, очаквания и цели в рамките на процеса на реконструкция на района,
но и подобряват и усвояват нови умения. Процесът на учене носи редица дивиденти не само на
индивидуално ниво, но може да генерира и нови ползи за общността като цяло. Взаимните
действия, продължаващите и постоянни уроци от градското преустройство, обратната връзка от
различни среди, търсенето на социален и политически консенсус, както и вземането на балансирани
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решения могат да бъдат най-значимите елементи на такова колективно учене. Основната задача се
състои в подсигуряването на осъществимостта на приетото решение за различни целеви групи,
неговата устойчивост и по този начин осигурявайки механизмите за контрол. От голяма важност е
осъществяването на незабавна и пълна обратна връзка, както и постоянният мониторинг на
текущите дейности. Много от мерките и стъпките имат първостепенно значение, поради техния
необратим характер. Необходимо е да се предвижда бъдещото пространствено и социално
развитие, да се преценяват и оценяват рисковете, възможните фокусни точки на ескалация, да се
откриват скрити източници и да бъдат използвани по благотворен, открит и честен начин. Една от
основните сфери на такова учене, базирано на практиката, се проявява и в насърчаването на
новаторски модели на поведение. Общностите, които се основават на иновативни поведенчески
модели, вероятно ще бъдат по-добре подготвени за бъдещите неизвестни рискове и
дестабилизационни процеси ("изтичане на мозъци", нововъзникващи социални напрежения и др.).
Опитът през последните години показва, че външната намеса не винаги е най-ефективният
инструмент, ако самата общност не е в състояние да се учи и да предотвратява застрашаващите
фактори.
Подходящ пример за това е преференциалният прием на местното население във формите на
обучение и образование, при който приемните стандарти за курсове в местни висши училища или
схеми за обучение са понижени за местните хора. Това е много успешна схема в Дъблин например,
въпреки че е зависима от стимулиращо законодателство. По същия начин се препоръчва
преференциална местна заетост с обучение на работното място. Други креативни решения на
местно ниво се отнасят до много специфични проблеми, като например съответствието на местната
заетост и умения. Предприемачески и умения за инициативност също трябва да бъдат предоставяни,
където това е възможно. Ясно е посланието, че за постигането на напредък е важно да се работи със
съществуващите местни групи и агенции с местен опит и знания. Вероятността за успех на странични
организации е малка, освен ако не бъдат ангажирани такива, които вече са се интегрирали в
рамките на квартала.
По възможност новите или повторно използвани сгради или инфраструктура в разработваните
изоставени индустриални зони трябва да се използват за отваряне на нови предприятия и работни
места, като се оказва подкрепа за:


идентифициране на сферите с недостиг на пазара на труда, към които да бъде насочено
специфично обучение, основаващо се на местната традиция,



предлагане на специални курсове и програми за обучение и тяхното адаптиране към
определените стандарти за знания и умения в местността на изоставените индустриални зони,



използване на специфичния потенциал на уменията и знанията на местното население и
обучение, насочено към подходящи възможности за заетост, които се налагат от повишената
конкурентоспособност на пазара на труда,



процеса на самовъзстановяване на изоставените индустриални зони, при който се мобилизира
местния потенциал за започване на стопанска дейност,



създаване на местни центрове за обучение, за да се образова местното население на
съответните умения и методи.

Цел 3: Насърчаване на социалната справедливост при развитието на изоставени
индустриални зони
Балансираната в социален аспект комбинация между новодошлите и дългогодишните местни
жители е много важна предпоставка с оглед постигането на социална устойчивост в зоната.
Причините, поради които хората са дошли в района, може да са най-различни (възможност за
работа, жилища на достъпни цени и др.), а качеството на социалното сближаване е един от найважните фактори при прогнозирането на бъдещата перспектива за развитие на дадения район.
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Важна цел е осигуряването на достъпни цени за жилищно настаняване и помещаване на бизнеса.
При всяко едно разработване от значение е стремежът да се отговори на различните потребности на
местните жители и потенциалните новодошли. Основна цел на градските схеми за регенерация на
изоставени индустриални зони е в района да бъдат привлечени сравнително заможни хора, за да се
подобри местната икономика, но в тези случаи следва да се обърне внимание и на
пропорционалното предоставяне на достъпни условия за местните жители и бизнес.
Също толкова важен е въпросът за достъпа до услуги и съоръжения. Когато обстоятелствата
позволяват, достъпът и възможностите трябва да бъдат отворени за всички - схемите трябва да са
устойчиви на елементи на "приватизация". По същия начин транспортът и физическата
инфраструктура не трябва да поставят в неблагоприятно положение определени социални групи,
като собствениците на автомобили или хората с увреждания. При разработването на схемите всички
участници имат задължението да привлекат разнородна комбинация от хора, които да са в подкрепа
на местните съоръжения.
В много от случаите тези цели могат да бъдат постигнати чрез планиране: както висококачественият
генерален план, така и силните местни политики по отношение на елементи като достъпни цени на
жилищата ще бъде от решаващо значение. Също така важни са подкрепящото законодателство и
разпоредбите например относно качество на строителството, транспортно обезпечаване и достъп.
Включването на цели за социална справедливост в самото начало на проекта за развитие също е от
ключово значение. Това са сложни въпроси, които могат да бъдат решени само чрез съвместна
работа с редица агенции, например такива, които са отговорни за жилищното настаняване,
здравеопазването, околната среда, транспорта и образованието и с местни обществени
организации, като в същото време предимство следва да бъде дадено по отношение на:


включване на представители на местната общност директно в работата на агенцията за
развитие,



подкрепа на публично-частното партньорство като оптималният модел за комплексните
процеси на възобновяване, гарантиращ по-широко социално многообразие,



избягване на еднофункционален и моноструктурен характер на възобновените изоставени
индустриални зони, тъй като дори и в случай на високо качество, те водят до социално
изключване на определени социални групи (висше общество, странични лица, етнически групи и
т.н.),



осигуряване на разновидности по отношение на типа жилищно предлагане (жилища под наем в
комбинация със собствени, големи жилища - с малки такива, високо застрояване - с
нискоетажно строителство),



строг контрол по време на процеса на проектиране и изграждане/ възстановяване на
структурите в изоставените индустриални зони върху стандартите за среда без бариери за
хората с увреждания, децата или жените,



отделяне на специално внимание на децата и младите хора, както и на тяхната способност да
влияят и да се радват на квартала си.

Цел 4: Укрепване привързаността към територията в съзнанието на жителите
Концепцията за привързаност към територията се основава на психологическо идентифициране с
определено място, пространство и общност, живееща на дадената територия. Счита се, че
екзистенциалната стойност, предоставена от тази връзка, е от голямо значение. Тя създава
усещането за заедност и задава рамката на ежедневните ритуали, модели на поведение и
изпълнение на различни социални роли. Всяка регионална/ градска/ териториална идентичност
(като по-широка категория) трябва да се основава на чувството за привързаност към мястото у
хората, живеещи в района. Идентичността на всяко място/ област/ регион се формира от
съчетанието от естествените характеристики на жизнено пространство (реки, терен, морфология) и
изкуствената намеса на човека (селища, инфраструктура, култура, език). Karavathis и Ashworth (2005)
разграничават три начина на осмисляне на местата при хората: изкуствени нововъведения във
физическото пространство (архитектура, дизайн на градската среда), начини на използване на
дадените места (модели на поведение) и различни форми на репродукция на мястото (филми,
снимки). В конкретния случай на изоставените индустриални зони, съществено значение имат
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особено първата (архитектурно и градоустройствено проектиране) и втората (социално поведение)
категории. Въпреки това, опитът през последните години показва, че идентичността на определено
място/ район е не просто "следите на историята", а жив организъм, който поглъща изобилие от нови
импулси и влияния. Регионалната идентичност трябва да бъде съхранена, но и активно да се
насърчава и стимулира. С оглед направляването и комуникирането по подобаващ начин на тази
идентичност, наскоро се появиха няколко нови инструмента за стратегическо управление
(брандиране на мястото, корпоративна идентичност).
Привързаността към територията е субективна категория, отразяваща дълбочината на социалната/
емоционалната връзка или нагласа към определено място. Тя е една от основните предпоставки за
социално сближаване в рамките на територията. Привързаността към територията задоволява
редица психологически потребности: нуждата от сигурност, нуждата от самореализация, нуждата от
принадлежност и структуриране на външната среда. С цел насърчаване на привързаността към
мястото в съзнанието на жителите/обитателите/посетителите, то трябва да бъде четливо и
прозрачно. Много от изоставените индустриални зони страдат от липса на достатъчно количество
отличителни черти и характеристики, те са по-скоро разпръснати, без оформени забележителности,
лошо структурирани и т.н. За да се засили привързаността на различни групи към територията,
мястото трябва да извиква не само социалните и емоционални връзки към района, но да има и
стремеж към изразяване на ценности („Оценявам начина, по който това място е обновено”, „Горд
съм от водената политика по отношение на хората с увреждания”). Липсата на визия, основана на
общи ценности, понякога се явява по-тежко препятствие за интеграция на изоставените
индустриални зони в градския организъм, отколкото занемарения физическа облик или
инфраструктурните проблеми. С оглед заздравяване на привързаността на хората към мястото е
необходим определен модел или концепция, даващ възможност за психологическа идентификация.
Дори и да има някаква забележителност, то тя най-често тя носи негативна конотация и може да се
превърне в символ на лош имидж за района. Процесът на стигматизация на определени социални
групи, свързани с пустеещите проблемни области, често тече в продължение на много години и е
набрал значителна инерция.
В процеса на укрепване на привързаността на хората към място особено внимание следва да се
обърне на:


насърчаване на социалното сближаване и чувството за общност, подхранване на нагласите за
принадлежност към общността („Аз съм активна част от нашата общност”) посредством
дейности и събития,



поощряване развиването на положителни нагласи и емоционални връзки („Горд съм, че живея
тук”) и неутрализирането на негативните нагласи и предразсъдъци,



формиране на позитивен отличителен характер на обновения обект („Тук можете да намерите
нещо специално”),



насърчаване на поведение, базирано на определени социални модели („Нашата общност е
приятелски настроена към посетителите, в нашата среда няма бариери”),



насърчаване на отвореност и взаимен обмен на информация с други общности, общини,
градове и т.н. („Ние сме част от следните асоциации, мрежи и т.н…”).

8.3 Ориентирани към мястото цели: създаване на по-добро място за
живот
Цел 5: Подобряване на възприятията и имиджа на разработването на изоставени
индустриални зони
Една от най-значимите пречки в процеса на преустройство на изоставените индустриални зони е
запазването на лошия им имидж. Имиджът на мястото/ територията представлява абстрактна
ментална конструкция в съзнанието на целевата аудитория. Негативният имидж означава
наслагване на негативни конотации към обекта и се отразява на репутацията му или извиква
отрицателни емоции, свързани с неговото съществуване/ външен вид. Трябва да имаме предвид, че
промяната на лош имидж към положителен е изключително трудна задача. Следните фактори
изглежда играят основните роли:
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изграждането на имидж е дългосрочен процес - практически невъзможно е да се създаде
положителен образ на дадено място в рамките на кратък период от време и само с няколко
конкретни стъпки и мерки. Социално-икономическите процеси в района имат определена
инерция и имиджът е обвързан с тези процеси.



не съществува монолитен образ, преобладаващият е пресечна точка на различни мисловни
картини сред различни целеви групи. В редица случаи дадено място или район може да има
негативен имидж сред определена конкретна целева група и предимно положителен имидж
според друга.



имиджът на мястото/ района се намира в процес на постоянна промяна. Това означава, че дори
и най-положителният имидж трябва да се поддържа от ежедневни комуникационни дейности.
Изграждането на имидж е много деликатен процес, като се започне със скрининг и диагностика,
мине през оценки и завърши със стратегически интервенции.

По своето възникване изоставените индустриални зони често имат негативен публичен имидж,
който при това може да обхваща и съседните квартали, особено като се има предвид, че в повечето
случаи появата на изоставените индустриални зони е съпътствана от загуба на работни места и
покачване на нивото на безработица в дадения квартал. Лошият имидж се разглежда като един от
най-деструктивните елементи в развитието на изоставените индустриални зони. Такъв отрицателен
образ е очевидна пречка за развитието както на самия изоставен индустриален обект, така и
евентуално на целия квартал.
Възприятията на външните лица са също толкова важни, колкото и тези на самите жители. Целта на
екипа на проекта е култивирането на положителен образ на регенерираната зона сред тези, които
ще живеят и работят в нея, така че те да могат да развият чувство на съседство и общност. Като общо
правило, негативният имидж съвпада с лош външен вид, рушащи се сгради и социална
стигматизация. Лошият имидж на квартала може да доведе до спад в доверието на инвеститорите.
Цели райони могат да страдат от "ниска самооценка", което води след себе си до липса на доверие
от страна на инвеститорите и новодошлите. Очевидна част от проблема е противопоставянето на
преустройството, например вследствие на страха от промяна.
Предложенията за успешни инструменти за справяне с този проблем са многобройни. Първото
действие е просто да се оцени съществуващата идентичност и имидж на обекта и да се направи план
за зоната. Предприемането на незабавни действия на място е важно: дори ако дейността е толкова
елементарна като например поставяне на обозначения и табели, показващи планираното развитие.
Временното предназначение на обекта може да изиграе важна роля в началото за промяна на
имиджа на дадения район. "Меките" функции, като напр. зелени площи, могат да бъдат от полза.
Провеждането на местни събития за подпомагане разработването на планове и комуникиране на
планираната промяна също са от значение. Друга идея е създаването на малки общностни центрове
в изоставените индустриални зони. Примери за такива центрове в Копенхаген са осигурили места за
срещи, насърчили създаването на местни инициативни групи и спомогнали за подобряване на
уменията и "самочувствието" в даден район. Още едно възможно решение е да се разработи нова
емблематична сграда на обекта (като музея „Гугенхайм” в Билбао) или реновира съществуваща
сграда – подобно на знаковите Газометри във Виена. Тези сгради могат много успешно да
популяризират имиджа на схемите за регенерация на изоставени индустриални зони. Всички
участващи в развитието на изоставените индустриални обекти трябва да изградят доверие още в
началото на процеса на разработване чрез включването на местния бизнес и жители. Работата
посредством съществуващите механизми, като "Местен дневен ред 21" (Local Agenda 21) може да се
окаже полезна за постигането на това доверие. Междинните и "меки" предназначения на
изоставените индустриални зони, като например за зелени площи, може да бъдат от полза за
започването на промяна на имиджа на обекта и неговите околности.
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Цел 6: Принос към стратегическите цели за устойчиво развитие в контекста на
градската среда
Целта за допринасяне към стратегическата устойчивост е свързана с оптимизиране на
възможностите за създаване на по-устойчиви в социокултурен план градски форми в рамките на
населеното място или града като цяло. Пример за това са: принос към по-компактни градове,
отличаващи се с разнообразие по отношение на етническа принадлежност, възраст и икономически
статус на населението; проектиране на развитие, способстващо за гъстота на населението,
достатъчно висока за да бъдат жизнени публичните услуги (като обществен транспорт, болници,
училища и др.) и принос за намаляване стихийното разрастването на градовете и свързаните с него
проблеми на социална несправедливост. Тук става дума за разработване на подходяща комбинация
от предназначения в града като цяло, а не толкова за концентриране единствено върху конкретен
изоставен промишлен обект. Взаимосвързаността и взаимовръзката на изоставените индустриални
зони със заобикалящата градската тъкан са необходими от гледна точка насърчаване интеграцията
на изоставените индустриални зони в рамките на града.
Тази цел може да бъде постигната до голяма степен чрез добри техники за пространствено
планиране и за планиране на земеползването. Въпреки това е нужно и
подкрепящо
законодателство, което да постави на предприемачите задължението да използват повторно
изоставените индустриални зони преди зелените терени и да ги разработват при плътности,
подходящи за местоположението на дадените изоставени индустриални обекти.

Цел 7: Осигуряване на физическа достъпност
Целта за развитие на изоставени индустриални обекти, физически свързани с околните райони, е от
решаващо значение. Това означава създаване на връзки и преодоляване на физически бариери.
Това означава също осигуряване на начини за транспорт, различни от личния автомобил - като
ходене, колоездене и обществен транспорт. Това означава и включването на тези видове транспорт
в пространството и времето. Значението на физическите връзки за подпомагане на достъпа до
работни места, услуги, съоръжения и възможности за заетост не може да се надценява.
Основната цел е да се разработят изоставените индустриални зони така, че да са в хармония с
непосредствената им физическа среда. Редица промишлени изоставени индустриални обекти по
начало са разположени в изгодни локации в централните градски квартали. Въпреки това в много
случаи се взема предвид наличието на нова транспортна инфраструктура основно за моторни
превозни средства, тъй като се счита за важен икономически локализационен фактор. В
действителност икономическият успех на регенерираните изоставени индустриални обекти често
зависи основно от инвеститорския интерес в достъпността на обектите от местни, регионални и
национални пътнотранспортни системи (разстояние до магистрали, летища и др.), както за доставка
и дистрибуция на стоки, така и с оглед достъпността за клиентите и персонала. Но за да се осигури
достъпност по устойчив начин, мястото трябва да бъде достъпно за всички групи от населението и
всички транспортни средства, в съответствие с конкретните местни условия.
Достъпността е също и социална цел, тъй като насърчава не само основната мобилната част от
населението, но и в частност хората в неравностойно положение да се възползват от обекта. Целта
има и икономически ползи. Откриването на обект, достъпен за всички групи от населението,
подобрява пазарните му шансове и създава синергии между различните функции чрез привличане
на колкото е възможно повече потенциални потребители. И не на последно място това може да има
съществени ползи за околната среда. Устойчивото преориентиране на транспорта е необходимо, за
да се намали тенденцията на безалтернативност на придвижването с автомобили и да увеличи
ползването на екологосъобразни транспортни средства. В този контекст достъпността може да
допринесе за тази обща цел.
Тъй като особено вътрешноградските изоставените индустриални обекти често са представлявали
"забранена територия" и не са били достъпни за обществеността, те са поставяли бариери между
градските квартали за дълго време. Това положение на пространствено разделени райони създава
пречки за достъпността на дестинациите в квартала, както и за градското проектиране и цялостния
градски пейзаж. За да бъдат решени тези проблеми и преодолени ограниченията, свързването на
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отделните съседни на бившите изоставените индустриални обекти райони се превръща във важна
цел за устойчивост в земеползването и дизайна на градската среда. Бившите изоставени
индустриални обекти трябва да бъдат интегрирани като връзки и коридори, които да свържат
районите и да направят обекта достъпен за обществеността. За да се отговори на потребността от
тези връзки е необходим задълбочен анализ на възможните дестинации и източници в околните
райони. Специален въпрос, който заслужава вниманието ни, е достъпността на изоставените
индустриални зони за хора в неравностойно положение. Особено изоставените индустриални зони с
нови функции, като търговия на дребно, релакс и свободно време са зависими от вниманието на
тези целеви групи. Универсалният дизайн на бившите изоставените индустриални зони е ключът към
успешната реинтеграция на района в градската тъкан.
За постигането на добра физическа свързаност на обекта е необходима подкрепяща законодателна
рамка (например при задължителните поръчки за закупуването на земя може да се изисква
създаването на възможност за връзки). Високото качество на генералния план на обекта също е от
съществено значение, така че инфраструктурата за избора от средства за придвижване да може да
бъде внимателно интегрирана. Местните планове за (транспортна) мобилност могат също да бъдат
от полза, тъй като би могло да се свържат с градските, регионалните и националните планове.

Цел 8: Осигуряване на устойчива околна среда с благоприятни условия за живеене на
местните общности
Целта за предоставяне на благоприятна за живеене, здравословна и устойчива среда на местните
общности е изключително важна, независимо от крайното предназначение на обектите. В миналото
се е обръщало твърде малко внимание на типа квартали, в които хората искат да живеят, работят и
да прекарват свободното си време. Прекалено често домовете и бизнес помещенията са били зле
проектирани и лошо конструирани, а на публичното пространство не се е отдавало нужното
внимание. Нерядко новоразработените обекти бързо са превърнати в среда на престъпност и други
форми на анти-социално поведение и са помещавали концентрация на хора в неравностойно
икономическо положение. Въпреки това, с напредъка в разбиранията и уменията за градско
проектиране, планиране на квартали и за ландшафтен дизайн през последното десетилетие
започват да създават образци на здравословни и безопасни квартали, които осигуряват високо
качество на живот. Ключови елементи на тези квартали са добър достъп до открити пространства и
пространства за отдих, високо качество на обществените пространства (озеленяване, осветление,
публично изкуство и др.), наличие на пешеходни и велоалеи и обществен транспорт, както и на „дух”
на мястото. Очевидно е, че планирането на физическата среда само по себе си не може да
елиминира съществуващите социални проблеми, но осигуряването на развитие, което не води до
допълнителни проблеми също е полезна стъпка.
Ключовите принципи за насърчаване на процъфтяващи нови общности са следните:


новите квартали трябва да имат местен център, намиращ се в непосредствена близост,



да е налице разнообразие от предназначения и потребители,



уличното оформление да насърчава ходенето пеш и колоезденето,



разнообразни открити пространства да са интегрирани в живота на квартала,



услугите и инфраструктурата да са устойчиви и да дават възможност за растеж.

Устойчивите квартали трябва да имат не само активен център със смесено преназначение, но също
така и да привличат най-различни хора с разнообразна семейна структура и жизнени потребности.
Добрата консултация и процес на проектиране са от ключово значение за осигуряването на такива
квартали с високо качество на живот, когато са свързани с висококвалифицирани плановици,
проектанти и представители на общността. За постигането на такива високи резултати са
разработени иновативни и колаборативни процеси на проектиране и планиране, като например
методите „планиране чрез симулационен модел” (‘planning for real’), „определяне на стратегическа
визия” (‘visioning’) и „тестване на сценарии” (‘scenario testing’). За да бъдат те успешни, е
необходимо всички участващи в преустройството да бъдат ангажирани в процесите на
сътрудничество, както и да бъдат обезпечени с нужните подкрепящи ресурси.
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8.4 Възможност за трансфер на ноу-хау (научени уроци от партньорите) глава 8
Чешка Република
Процесът на регенерация на изоставени индустриални зони се възприема предимно като технически
и екологичен или дори икономически процес. Социалното измерение на процеса често се оставя на
заден план. В Чешката република културните и социални аспекти нерядко са били пренебрегвани в
миналото. Понастоящем културата се превръща в една от движещите сили на процеса на
регенерация посредством художествени дейности. В началото стои активният принос и участие на
гражданите в процеса на възстановяване, така че крайният продукт да е интересен не само от
архитектурна гледна точка, но и приемлив за хората, живеещи в околните квартали.

Румъния
Съхраняването на индустриалните области под формата на музеи би следвало да бъде методът,
даващ идеални резултати във връзка с опазването на културните ценности, въпреки че поради
икономически ограничения не намира достатъчно приложение на практика в световен мащаб.
Успешни примери, при които е било възможно индустриалният пейзаж да се запази и капитализира,
са локализирани в достъпните райони на някои важни градски общности, което довежда до
увеличаване на тяхната икономическа стойност. Освен музейните или образователни функции, биха
могли да се разработят и културните индустрии, които до голяма степен зависят от свързаната с
метрополните райони дейност.
Най-често стратегията за обновяване на градската среда се е изразявала в привличането на
„творческата (креативна) индустрия” за развитието на деконструирани градски райони. Понятието
„творческа индустрия”, което се появява в края на 90-те години, се отнася до икономическия принос,
породен от културата, при преместването на фокуса от самия творчески процес към творчеството
като икономически сектор, включващ дейности, свързани с дистрибуция, разпространение,
промотиране, образование и потребление. Културните области, включени в творческите индустрии,
са представени от архитектура, публицистика, изкуство и пазари на антики, занаятчийство, дизайн,
кино и видео продукции, музика, развлекателен бизнес, писмена култура, софтуер и ИТ услуги, както
и радио и телевизия. В момента бившите изоставени индустриални зони се използват от различни
лица - от бездомните хора и тези, които търсят скрап до хора с камери, които се интересуват от тях
или филмови режисьори в търсене на пост-апокалиптичнни декори. В най-добрия случаи те се
използват отговорно, биват реновирани и преустроени в жилищни райони, молове или офиси,
детски градини, дискотеки, театри, кина и ресторанти.
Приспособяването и повторното използване на промишлени обекти може да допринесе за
енероспестяването и устойчивото развитие и не на последно място - да предизвика добра мисловна
нагласа и запазване на културната идентичност вътре в общностите. Културната цел на изоставените
фабрики може да бъде концентрирана около три решения: обществена зала, паметник и музей.
Първият вид е най-гъвкавият и осигурява интегрирането на културната активност и любопитство на
голяма и различна аудитория с много разнообразни културни и естетически интереси. Обществената
зала предоставя инструменти за интерпретиране на историята на индустриалната сграда. Вторият
вид - паметник - е приложим за тези промишлени артефакти, за които е трудно да се намери
търговска функция: пещи, технологични инсталации, използвани по време на процеса на
производство, резервоари и др. Някои промишлени паметници са запазени единствено с
образователна цел стари технологични инсталации. Третият вид културно предназначение е за
музей. Индустрията и индустриалната култура са били изложени в музеите на науката и
технологиите, но наскоро – от началото на 70-те години на миналия век са изложени като еко-музеи
към музеите на науката и технологиите. В този случай, за разлика от откритите музеи, сградите не се
премахват от автентичните обекти.
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България
България разполага с богата мрежа от природни и културни ресурси, които са концентрирани върху
малка територия, включваща девет обекта - седем културни и два природни - от Списъка на
световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. На защитените зони се падат 5% от площта
на страната.
Популяризирането на културното наследство е затруднено от липсата на целенасочено управление,
което да осигури достатъчно и диверсифицирано финансиране. Друг проблем, засягащ сферата на
културата, е свързан с недостатъчно изградените транспортен достъп и инфраструктура на
културните коридори и обекти.
През четвъртото тримесечие на 2010 г. икономически активното население на възраст между 15 и 64
години е 3 358.9 хил. д. по данни на Националния статистически институт (НСИ). Коефициентът на
икономическата активност е най-висок в Югозападния район и най-нисък в Северозападния район.
Югозападният район за планиране се отличава с най-високо равнище на заетост от всички райони на
България. Традиционно ниската безработица в Югозападния район се дължи на влиянието на гр.
София - столицата на България. Северозападният район за планиране е с най-нисък коефициент на
заетост и в частност област Видин.

Самообучение Глава 8
T1 Моля, обсъдете с колегите си кои са социалните и културните цели на проектите за
регенерация на изоставени зони, които Вие намирате за най-важни за Вашите проекти.
T2 Моля, потърсете и обсъдете с колегите си подходящите инструменти за постигане на
социални и културни цели на изоставените зони във Вашата страна.
T3 Опитайте се да намерите примери за успешна регенерация на изоставени зони и техните
социални и културни аспекти във Вашата страна, както и проучете такива примери от
Европа. Посочете в кои аспекти те са успешни и в кои аспекти се провалят.
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Обществено участие в реновирането
изоставените индустриални зони

и

регенерирането

на

от: Dagmar Petríková, Matej Jaššo
Културата на партиципативно планиране, основаващо се на участието на всички релевантни актьори,
заинтересовани страни и целеви групи, се е доказала като най-успешната в процеса на устойчиво
преструктуриране на изоставени индустриални зони. Един от най-често срещаните проблеми,
свързани с изоставените индустриални зони е липсата на визия и известното фрагментиране и
прекъсване на връзката сред участниците и заинтересованите страни. Партиципативното планиране
е в състояние да преодолее тези бариери, като подчертава общите цели и задачи и улеснява
процеса на изграждане на визия и търсене на обща идентичност. Общественото участие в
регенерацията на изоставени индустриални зони трябва да се стреми да надхвърли правните
стандарти на формалните процедури на планиране и да се разбира като „систематичен опит за
привличане на обществеността в проектирането, планирането, изпълнението и оценката на
проектите за обновяване на изоставени индустриални зони, за да се гарантира тяхната социална
приемливост”.
Участието на обществеността в планирането на реконструкцията на изоставени индустриални зони е
процес, при който становищата и позициите на всички заинтересовани страни - граждани,
граждански сдружения и инициативи, НПО, бизнес единици, регионални и местни власти,
професионалисти - са интегрирани в процеса на вземане на решения. Всички те могат да се включат
в общностното планиране и да вземат активно участие в процеса на преструктуриране на
изоставените индустриални зони.
Заинтересовани страни са лица или организации, които имат реален интерес по конкретен въпрос,
който се разглежда - или защото могат да бъдат пряко засегнати от решението за планиране, или
защото организацията е била създадена с цел да се повлияе на тези видове решения. Първите
несъмнено са местните жители, работници, бизнес средите и т.н., докато вторите включват
организации, които искат да защитят околната среда или например сдружения на строители на
жилища или търговци на дребно.
По принцип в процеса на обществено участие под общественост може да се разбира цялото
население и когато се разглеждат национални въпроси за планиране, това може да е така. На
практика повечето въпроси на планирането са в много по-голяма степен от местно естество и
участието на обществеността работи най-ефективно, когато се прилага в по-малък мащаб и когато
разглежданите въпроси са добре дефинирани. В този случай винаги има лице или група от хора,
които са заинтересовани да изложат своите виждания, да участват и да влияят на решението. Те се
наричат „заинтересованата общественост” – т.е. обществеността, която е засегната или е вероятно
да бъдат засегната. Концепцията за заинтересованата общественост варира по количество и
качество и зависи от плана/ предложението, което се обсъжда.
Процесът на обществено участие е съсредоточен върху посрещането на визиите, потребностите и
изискванията на заинтересованите страни и по този начин допринася за удовлетворяване на
социалните нужди и социалното измерение на устойчивото преструктуриране на изоставени
индустриални зони. В процеса на обществено участие се сблъскват различните интереси и се търси
консенсус за вземане на приемливо решение. Участието на обществеността може да започне от
началото на изготвянето на плана за преустройство на изоставените индустриални зони и да стигне
до фазата на изпълнение, като в същото време се фокусира върху всички аспекти на планирането на
преструктуриране на изоставени индустриални зони, проблемите на околната среда, социалните
въпроси, жилищата, транспорта и др.
Добрата практика в процеса на обществено участие обикновено включва детайлно „картиране” на
заинтересованите страни, за да се определят участниците в него. Основа за успешното обществено
участие е информирането на гражданите и другите заинтересовани страни, консултациите и
комуникацията с тях, което води до мотивиране и привличане на обществеността. Не можем да
очакваме ангажирано и отговорно мнение или позиция от страна на гражданите, в случай че те не са
осведомени за алтернативите и очакваните въздействия на решенията. Най-важният инструмент за
ангажиране на обществеността е да се започне възможно най-рано, да се дава достоверна
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информация и да се представи цялостната и безпристрастна картина на планираното
преструктуриране на изоставените индустриалните зони.
Полезна концепция по отношение на общественото участие е „Стълбицата на участието”, която
показва, че съществуват няколко нива на обществено участие - от обикновени връзки с
обществеността, граничещи с „манипулация” на гражданите, до по-високите нива, където
обществеността упражнява контрол върху процеса и резултатите. На тези висши нива
обществеността не е пасивен получател (реципиент) на чужди идеи и планове, но може да бъде
проактивна в инициирането на дейности по регенерация така, че да отговарят на нейните собствени
нужди и стремежи. Трябва да се отбележи, че от това не следва, че по-високите нива на стълбицата
са непременно най-добрите. Различни нива (и различни подходи) ще бъдат уместни при различни
места и обстоятелства.

Обществен
контрол
Делегиран
контрол

Степен на
публична власт

Съвместно
вземане на
решения

Партньорство
Помиряване

Степен на

Консултиране

символичност
(“tokenism”)

Консултиране

Информиране
„Терапия”
Манипулация

Липса на активно
участие

Съобщаване

Фиг. 9.1 - Стълбица на участието (според Arnstein, 1969).
Участието на обществеността често се разглежда като синоним на постигането на консенсус, но това
представяне е погрешно. Докато консенсусът винаги е желателен, той не винаги е постижим. Добре
функциониращите процеси на обществено участие при всички положения дават възможност на
заинтересованите страни да изразяват своите гледни точки, като те се разглеждат сериозно в
процеса на вземане на решения, дори ако решенията в крайна сметка противоречат на тези
възгледи.
Участието на обществеността не трябва да се разглежда като статична или еднократна дейност. Това,
което представлява ефективното участие на обществеността, се променя с напредването на проекта
през етапите на иницииране, планиране, изпълнение и дългосрочно използване и управление.
Например, след като е ангажиран гражданският интерес по време на процеса на планиране на
проекта (при който обсъжданите проблеми до голяма степен се фокусират върху въпроса „какво”)
ще бъдат необходими различни механизми, за да се запази този интерес и да се поддържа
постоянното участие по време на етапа на изпълнение (когато обсъждането до голяма степен ще се
върти около въпроса „как”). При това общественото участие не трябва да се разглежда като
задължително силно формализиран или механистичен процес. Качественият процес на обществено
участие, или поне голяма част от него, често може да се провежда по един относително неформален
начин.

Важна част от процеса на обществено участие е двустранната комуникация с обществеността,
консултацията по проблемите, идентификацията на възгледите, нуждите, желанията и
изискванията на различните социални групи на гражданите по въпросите, свързани с конкретен план
или реконструкционо предложение, решението и промяната на които водят до активно участие и
консенсус с гражданите.
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Фигурата по-долу илюстрира развитието на общественото участие на базата на обратната връзка:

Фиг 9.2 - Три нива на участие на гражданите (адаптиран от OECD 2001а).
Участието на обществеността при вземането на решения относно преструктурирането на изоставени
индустриални зони е не само демократична ценност като самоцел, но може да допринесе също и за
качеството и успеха на проектите за обновяване на изоставени индустриални зони, както по
отношение на краткосрочните проектни цели, така и на дългосрочната устойчивост на проектите.
Поради редица причини общественото участие е особено подходящо и важно при проектите за
обновяване на изоставени индустриални зони:


основното индустриално преструктуриране често води не само до изоставени и увредени земи,
но също така и до такива общности. Процесите на намиране на ново бъдеще и нова идентичност
както за обекта, така и за местното население трябва да вървят ръка за ръка, за да бъде
регенерацията смислена и действително устойчива,



изоставените индустриални зони често се намират във вътрешните градски зони или в градски
райони, където живеят хора. Последиците от
преструктурирането на изоставените
индустриални зони могат окажат значително въздействие върху живеещите или работещите в
близост до тях. Тези хора се явяват ключови заинтересовани лица и трябва да бъдат ангажирани
в разработването на стратегии за възобновяване,



възгледите на местните общности могат да имат силно въздействие върху процеса на развитие
по линия на възможна съпротива, допринасяне на местните перспективи за регенерационните
решения и на намиране на „печелившо” за всички решение,



изоставените индустриални зони често се свързват с проблемите на замърсяването (реални или
предполагаеми) и произтичащия от тях риск за общественото здраве. Местното население ще
има особен интерес от правилното управление на този риск,



регенерирането на изоставените индустриални зони представлява голяма възможност за
допринасяне към императива на устойчивото развитие. Един от основните принципи на
устойчивото развитие е поставянето на местното население в центъра на процеса на вземане на
решения. Последните отзиви от успешни проекти показват, че регенерация на изоставени
индустриални зони, която не успява адекватно да ангажира местното население, не е устойчива
и носи значително по-голям риск от провал.

9.1 Основни международни документи в областта на общественото участие
Конвенцията от Орхус (Аархус) - Конвенцията на ИКЕ/ООН за достъп до информация, участие на
обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната
среда - подписана на 25 юни 1998 г. от министрите на 35 европейски страни и Европейския съюз в
град Орхус, Дания. Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
сега е известна като Орхуската конвенция.
Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване
участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до
околната среда е приета с цел да допринесе за изпълнението на задълженията, произтичащи по
силата на Орхуската конвенция, по-специално чрез осигуряване на обществено участие по
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отношение изготвянето на определени планове и програми, свързани с околната среда, като е
адресирана до държавите-членки.
Орхуската конвенция и Директива 2003/35/ЕО се включват в acqui communitaire на Европейския съюз
и от 26 юни 2005 г. влизат в сила във всички държави-членки на ЕС, осигурявайки рамката за добри
практики чрез предоставяне на основната процедура за публично участие и уточняване вида на
решенията, към които тя следва да се прилага. Участието на обществеността във вземането на
решения за преструктуриране на изоставени индустриални зони е от първостепенно значение. По
този начин се допринася както за вземането на отделни решения, така и за демокрацията в по-общ
план. Използват се знанията, уменията и ентусиазма на обществеността за подпомагане вземането
на решение като се признава съществената роля, която играе обществото.
Целта на Орхуската конвенция и Директива 2003/35/ЕО е се подкрепят отговорността и
прозрачността в процесите на вземане на решения на всички равнища, както и да се засили
участието на обществеността в процеса на вземане на решения по екологичните и социални
въпроси. Съществуват три основни принципа и стълба за подкрепа на общественото участие и
прозрачността при вземането на решения:
1

Достъп и право на обществеността да получава информация за околната среда,

2

Право на участие във вземането на решения, оказващи влияние върху околната среда, както и

3

Право на достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.

Ad 1/ Информацията за околната среда и въздействието на дейностите върху нея понякога са били
пазени в тайна, но това се променя. В едно демократично общество хората трябва да имат право на
достъп до информация за околната среда. Орхуската конвенция и Директива 2003/35/ЕО дават на
хората това право. Те уреждат общото право на достъп до информация за околната среда, при което
информация може да се отказва само при определени обстоятелства. Те подчертават
необходимостта от осигуряване на лесен достъп и забраняват дискриминацията при заявленията за
предоставяне на информация въз основа на гражданство, националност или място на пребиваване.
Предоставянето на информация при поискване е от първостепенно значение, но също толкова
важно е събирането и публикуването на информацията във форма, която е лесно разбираема и
своевременно достъпна.
Ad 2/ Възможностите за участие на обществеността при вземането на решения, които засягат
околната среда, понякога са били ограничавани. Право на обществеността да участва при вземането
на тези решения дават Орхуската конвенция и Директива 2003/35/ЕО. Те уреждат минималната
степен на възможностите за участие и процедурите, които трябва да бъдат следвани. Единствено
чрез работа с обществеността могат да бъдат вземани решения, които осигуряват добра околна
среда и отговарят на нуждите на местните общности за по-добро качество на живот. Ето защо
участието на обществеността във вземането на решения е подчертано в Орхуската конвенция и в
Директива 2003/35/ЕО. Въпреки това предоставянето на право на участие и създаването на
процедура в конвенция и директива сами по себе си не са достатъчно условие за успешното участие
на обществеността.
Ad 3/ За да бъдат ефективни правата, обществеността трябва да разполага с начин за търсене на
правосъдие, когато тези права са случайно или умишлено нарушени. В отговор на тази нужда
Конвенцията и Директива 2003/35/ЕО уреждат правата за достъп до правосъдие. Те подчертават
правото на обжалване на решенията за отказ на искане за достъп до информация за околната среда,
на подаване на жалба за нарушаване на закона в процеса на вземане на решения или за действия,
които са незаконни според екологичното законодателство на страната.
Принципи на участието на обществеността във вземането на решения в съответствие с основните
документи - Бяла книга за европейското управление, Орхуската конвенция и Директива 2003/35/ЕО:


Отвореност - представена като способността на институциите да комуникират своите решенията
на достъпен и разбираем език.



Участие – трябва да се разпростира върху целия жизнен цикъл на политиките - от замисъла до
изпълнението; смята се за средство за осигуряване на доверие.
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Отчетност - с акцент върху ясното дефиниране на ролите и поемането на отговорност.
Минималните стандарти, макар и без юридически задължителен характер, са една стъпка
напред в посока към структуриране на директен прагматичен подход (hands-on approach) за
управление на консултирането.



Ясно съдържание – комуникацията трябва да бъде ясна и кратка и трябва да включва цялата
необходима информация, за да се улеснят отговорите.



Целеви групи - съответните страни трябва да имат възможност да изразят своите становища.



Публичност - съответните заинтересовани страни следва да осигурят необходимата публичност
за повишаване на осведомеността и да адаптират комуникацията към всички целеви аудитории.
Без да се изключват други възможни инструменти, откритите обществени консултации следва
да се публикуват в интернет.



Срокове за участие - най-малко 8 седмици, следва да бъде разрешено получаването на
отговори на писмени обществени консултации и 20 работни дни след известието за срещи.



Потвърждение и обратна връзка - резултатите от откритите обществени консултации трябва да
се публикуват на интернет страници, свързани с една единствена точка за достъп в интернет.



Времеви ограничения на участието - следва да бъдат отпуснати най-малко 8 седмици за
получаване на отговори по писмени обществени консултации и 20 работни дни предизвестие за
срещите.

9.2 Платформа на заинтересованите лица
Въпросът за регенерацията на изоставени индустриални зони засяга широк спектър от организации и
физически лица, които разполагат с експертен опит в определен аспект от целия проблем. Всички те
са представени с индивидуални трудности, което пречи на намерението за ефективен процес на
възобновяване на изоставените индустриални зони. Често тези трудности не могат да бъдат решени
от тези, които ги изпитват, а от друга страна, те всъщност не са изпитвани от тези, които могат да ги
решат. Ето защо е налице нужда от комуникация и участие, които могат да използват
индивидуалните преживявания и да ги свържат с лицата, които са в позиция да предоставят
необходимите за отстраняването на въпросните проблеми промени. Нерядко този процес трябва да
бъде придружен също така от последващи и по-задълбочени изследвания, свързващи и засягащи
спектър от чужд експертен опит. Такова изследване или неговите резултати могат да бъдат твърде
скъпи или недостъпни за физическите лица или отделните организации. Те обаче могат да бъдат
много по-достъпни за тях, ако бъдат собственост на една по-широка платформа, на която са членове
организациите/ индивидите. Синергии, произтичащи от подобно сътрудничество, се споделят не
само от членовете, но и от обществото като цяло. В този случай синергиите ще бъдат насочени
директно към намаляване на пречките пред повторното използване на изоставените индустриални
зони, като по този начин се насърчава тяхното възобновено усвояване.
Платформи на заинтересованите страни на местно, регионално или дори на национално ниво могат
да бъде създадени и поддържани от различните заинтересовани страни, които са страни в процеса
на „съживяване” на изоставените промишлени зони. Но за да се създаде такава платформа,
инициативата трябва да дойде от съдействаща организация, правителство или частно лице, които
предвидливо осъзнават пълните ползи от такова действие. Основните заинтересовани страни ще
бъдат предимно засегнатите от проблема, предприемачите, както и различни консултанти,
финансови институции, контрагенти, регулатори, национална, регионална или местна
администрация, агенции за развитие и др. Всички те поотделно трябва да се справят с различните
рискове, свързани с процеса на възобновяване на изоставените индустриални зони и в опита си да
постигнат това, те трябва да се справят с недостатъчна или негъвкава правна рамка и да се борят със
слабо или несъществуващо междусекторно и професионално сътрудничество.
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Как може да се случи това?
Инициаторът се свързва с избрани заинтересовани страни, за да формира комитет за подготовка,
планиращ създаването на такава платформа. Комитетът подготвя схематичното изложение на
новите дейности на платформата и дава възможност за изготвяне на необходимите документи,
водещи до регистрацията на новата организация като юридическо лице с нестопанска цел. Такава
организация може да се управлява от управителен съвет, представен от ръководството на основните
заинтересовани страни. Именно на това ниво могат да се зародят основните ползи, тъй като бордът
би предложил по-широко разбиране и опит по въпросите на изоставените индустриални зони от
стана на лидери или стратегически лидери от различни заинтересовани организации. На ниво
управителен съвет неформалните дискусии ще спомогнат за изясняване на възможните подходи
към хоризонтални решения. Съветът ще определи стратегическите задачи за организацията и ще
очертае посоката, в която тя трябва да се движи. Ръководството на новата организация ще възлага
задачите, заложени от управителния съвет. Една от основните задачи на такова неправителствено
управление е да получи достатъчно външно финансиране (чрез членство, проекти, услуги), което да
позволи на организацията да функционира като обучаващ и експертен орган.
Други задачи на такава организация трябва да бъдат:


популяризиране на въпроса на национално ниво и търсене на нови и по-ефективни решения,



концентрация на ноу-хау,



събиране на данни и подходящи индикатори,



създаване на експертно-консултативни и справочни източници, достъпни за другите
заинтересовани страни, а също и за обществеността,



законодателни предложения за промени и лобиране за подходящи изменения на правната
рамка,



участие в комисиите, които работят по проблема на изоставените индустриални зони или по
свързани с тях въпроси,



връзка с международния експертен опит,



сътрудничество по национални и международни проекти.

Какво е необходимо за изпълнението?


Идентифициране на подходящите заинтересовани страни и провеждане на първоначалното
учредително събрание на най-високо стратегическо ниво.



Назначаване на комитет по подготовката и определяне на отговорностите за регистрацията на
новото тяло.



Изготвяне на споразумение или друг подобен документ, обясняващ целите, задачите и
правилата на организацията.



След регистрацията свикване на общо събрание, избор на борда, определяне на задачите и
назначаване на ръководството.

Участието на обществеността може да доведе до по-добри решения. Това означава решения, които
да отговарят по-добре на нуждите на повече хора, решения, които имат по-дълго действие и
решения, които са валидни в по-голяма степен. По-добрите решения ще доведат до всеобщо
подобряване на качеството на живот. Чрез колкото е възможно по-широкото разглеждане на
въпроса могат да настъпят едновременно подобрения в социалните условия, икономиката и
околната среда.
Това не е тайна за никого. С участието на повече хора в процеса се използват по-широка гама от
практически опит, повече гледни точки, както и познания за местните условия, които може да не са
широко известни. Ако решението отчита този по-широк спектър от опит и възгледи, е по-вероятно то
да бъде "правилното", тъй като при него са разгледани повече въпроси и оценени повече рискове.
Дългите спорове след като е взето решението може също да бъдат избегнати, защото вече са
обсъдени различните мнения. Решението е по-вероятно да издържи на критика, ако процесът на
вземане на решения е по-отворен, по-честен и по-отговорен.
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Въпреки че съществува достатъчно ноу-хау, който позволява участието на обществеността да бъде
по-широко прието в урбанистичната практика, все пак в процеса на реконструкция на изоставени
индустриални зони има редица области, които изискват нашето внимание:


Критична оценка на ползите от общественото участие. Въпреки че е налице богат опит,
подчертаващ стойността от участието на обществеността в постигането на положителни
резултати и въпреки че участието на обществеността е важно по отношение на социалната и
екологичната справедливост, липсват критични оценъчни изследвания по този въпрос.
Следователно е нужна по-нататъшна работа, за да се тества хипотезата, че качественият процес
на обществено участие неизменно ще доведе до по-добри проекти и съответно е икономически
най-изгоден.



Действителна представителност на демонстрираните виждания и интереси в процеса на
участие на обществеността и свързаната с това роля на неправителствените организации
(НПО). Винаги изниква една голяма въпросителна относно това дали възгледите, мненията,
интересите и недоволството, които се появяват в процеса на обществено участие, са
представителни за цялата общност или представляват само някои заинтересовани групи и каква
е ролята на неправителствените организации в процеса на обществено участие. В региони със
силна традиция на участие от страна на НПО вече се наблюдават повече усилия и ангажираност
за включване в партиципативните процеси. Реципрочно в райони с липса на НПО има по-малък
общ капацитет за изискване и управление на участието на обществеността и когато НПО
започнат да се занимават с това, въпросът е чии виждания и интереси представляват и каква
роля ще вземат в цялостния процес. В Европа съществуват много различия по отношение на
неправителствените организации, в някои страни използването или участието на такива органи е
все по-често, докато в други е почти непознато. Има редица доказателства, че участието на
такива организации корелира с дълбочината на процесите на обществено участие. Необходимо
е по-пълно разбиране за това в какво се състоят най-добрите практики на организациите,
действащи като "честен посредник".



Наличие на средства за процесите на участие и ефективност от тяхното използване.
Трудностите за осигуряване на финансиране за процесите на обществено участие често се
цитират като пречка, особено когато се отчитат като проектни режийни разноски или са
включени в категорията "такси", вместо да се разглеждат като самостоятелен легитимен
проектен разход. От също толкова голямо значение е наличието на опит във фасилитирането на
процесите на участие и тяхното ефективно използване. За да бъде надлежно постигнато това, се
изисква набор от специфични умения, каквато експертност често не достига сред специалистите
по планиране. Друг съществен елемент от факторите/ ресурсите за процесите на участие е
времето. Ефективността на процесите за участие зависи не само от финансовите средства, но и
от човешките ресурси и време. Ето защо е необходимо да се проучат възможностите за
минимален разход на време при процеса на участие чрез прилагането му в процесите на
планиране и разработване на стратегия, които обикновено протичат под отделно
законодателство с различен график.

Участието на обществеността не гарантира, че всички ще бъдат доволни от взетите решения, тъй
като различните групи хора ще имат различни приоритети и проблеми. Но участието на
обществеността на ранен етап в процеса на вземане на решения, както и намирането на начини
нейните виждания да бъдат чути и взети под внимание спомагат за постигането на консенсус. Това
означава, че опасенията често могат да бъдат посрещнати в началото на процеса на планиране,
когато изменения могат да се правят по-лесно, отколкото в неговия финален етап, на който дори
малките промени може да костват време и пари. Освен това с въвличането му в този процес
обществото е изложено на целия спектър от фактори, които могат да повлияят на решението. Дори
ако хората не са съгласни с окончателното решение за реконструкция на изоставена индустриална
зона, е по-вероятно да разберат защо е било взето.
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9.3 Възможност за трансфер на ноу-хау (научени уроци от партньорите) глава 9
Чешка република
Публично-частното партньорство (ПЧП) като един от възможните модели за регенерация все още е
съпроводено от редица неясноти, недоразумения или притеснения. Ключово условие за Чешката
република е да се разбере взаимната зависимост на цялата система от дейности. Не става въпрос
само за една дейност или единствено за потока от средства. Партньорството може да се отрази на
взаимния обмен на информация чрез изпълнение на съвместни дейности с финансови връзки.
Противниците на ПЧП считат този инструмент за прикрит (скрит) заем, който може да има
отрицателно въздействие върху паричните потоци на общините в бъдеще. От друга страна, понякога
предоставянето на обществена услуга или обслужването на обществен интерес е невъзможно без
ПЧП.

Румъния
В Румъния съществува методика за информиране и консултиране на обществеността относно
разработването или преразглеждането на градското планиране, одобрена със Заповед №.
2710/2010 на Министерството на регионалното развитие и туризма. Тази методика се изисква да
бъде прилагана от предприемачите, потребителите и публичната администрация. Нейното
неспазване води до невалидност (недействителност) на одобрената документация. Следователно
всяко свързано с изоставените индустриални зони действие в рамките на документацията на
градското планиране е предмет на процеса на информиране на обществеността и на публични
консултации. Освен тази законова разпоредба, имаща известна степен на общ характер по
отношение на всички устройствени планове (Планиране на пространственото и урбанистично
развитие), все още е налице нужда от други действия, които биха довели до по-голямо участие на
обществеността при вземането на решения, отнасящи се до пространственото планиране и
интервенцията в изоставени индустриални зони.

България
Всеки български или чуждестранен гражданин има право на достъп до обществена информация
чрез електронни и неелектронни средства в България. Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС) и Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) разпространяват
информация за околната среда и устойчивото развитие сред учениците, студентите,
неправителствените организации, академичните среди и бизнеса. Съществуват повече от 20
посетителски информационни центрове в защитените територии, които работят успешно. За
отчетния период обществените информационни центрове и офиси на Министерство на околната
среда и водите са били посетени от над 22000 души. Интернет страниците на Министерството и
неговите подразделения постоянно се поддържат и актуализират.
Регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на
националните паркове публикуват годишни доклади за състоянието на околната среда.
Услугата „зелен телефон” на МОСВ и РИОСВ позволява участие на обществеността чрез подаване на
предупредителни сигнали за замърсяване на околната среда.
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Самообучение Глава 9
T1

Моля, обсъждат в коя фаза на проектите за регенерация на изоставени зони е най-добре да
бъде включена обществеността и други заинтересовани страни и как тази фаза отговаря
на участието на обществеността в процеса на планиране във Вашата страна.

T2 Потърсете най-добрия начин за включване на обществеността и други заинтересовани
страни и опитайте да симулирате реалния процес на участие с коментари и опасения на
обществеността “за” и “против” проекта за регенерация.
T3 Моля, обсъдете дали е реалистично във Вашата страна да бъде създадена платформа за
комуникация и участие на заинтересованите страни с цел преодоляване на трудностите в
процеса на публично участие в рамките на проекта за регенерация на изоставените зони.
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10 Регенерация на изоставени индустриални зони в Република Чехия примери
Този случай е описан от Jirina Bergatt Jackson с любезното съдействие на RNDr Jaroslav Bičan
от Отдела за развитие (Development Department) на град Ухерске Храдище (Uherské Hradiště).
Казусът се основава на неговите познания за казармите на Ухерске Храдище - десет години
на усилия за обновяване на изоставената промишлена зона

10.1 Най-добър практически опит в преструктурирането на казарми - Uherské
Hradiště, Република Чехия
Аналитична предистория
Общ контекст
След 2000 г. масивното намаляване на личния състав на чешката армия оставя голяма част от
имотите на армията свободни. В много чешки градове казармите водят своите исторически корени
назад до 18 век, а присъствието на армията е формирало силни исторически, пространствени и
социални връзки с местните общности. В началото на третото хилядолетие много от тогава
освободените и често доста порутени имоти на армията са били предлагани безплатно на общините
в течение на определен период от време. Повечето общини са давали положителен отговор и
приемали този „подарък”. В средните и малки общности казармените комплекси са представлявали
огромни възможности за преустройство, но в повечето общини са липсвали опит и умения за
развитие относно възможностите как да се възползват от тези шансове и да се справят с
необходимата трансформация на казармите.
Освен това местният пазар, който вече е бил раздут от наплив на индустриални, институционални и
селскостопански изоставени индустриални зони, е изпитвал затруднения да поеме каквито и да е
допълнителни възможности за разработване. По отношение на местонахождението някои казарма
са били по-добре разположени и по-добре свързани с основна инфраструктура, отколкото други.
Местоположението на казармите в Ухерске Храдище (около 17 хектара) може да бъде
категоризирано като категория „B” изоставен промишлен обект, въз основа на класификацията
CABERNET. На базата същата класификация близките учебни полигони на армията (около 50 хектара)
вероятно са обект от категория „C”. Още от самото начало е изключително важно, че местните
власти са приели позитивна лидерска роля в регенерацията на това място. Именно ръководството на
Ухерске Храдище и неговият подход за управление се превръща в решаващ фактор за успеха на
регенерацията на изоставени военнопромишлени обекти - казарми. Ръководството на общинския
съвет в Ухерске Храдище демонстрира най-добрия практически пример при подхождането към
процеса на регенерация на казарми в Чешката република през последните десет години. През 2011
г. проектът за регенерация на казармите в Ухерске Храдище получава награда от Асоциацията на
чешките урбанисти и проектанти (Association of Czech Urbanists and Planners), която същевременно го
номинира за наградата за европейско градско и регионално планиране за 2011-2012 г.,
организирана от European Council of Spatial Planners (Европейски съвет на пространствените
плановици)
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Източник: www.mapy.cz , Uherské Hradiště, (Development Department)

Фиг. 10.1 - Местоположение на казармата на Ухерске Храдище.
Урбанистичен (градски) контекст
По отношение на европейската перспектива гр. Ухерске Храдище се намира в средата на
Централноевропейската зона и има сравнително добро географско положение, разположен на пътя
към две европейски столици - Виена и Братислава. Все пак, като се има предвид местоположението
му в рамките на Чешката република, градът се намира в района на гр. Злин (Zlín), близо до източните
граници на страната. Въпреки че не се възползва от удобната близост до основна инфраструктура и
целият регион е бил считан като такъв с недостатъчен потенциал за развитие. Градът, както и много
други градове от региона на гр. Злин следва дългосрочни стагниращи демографски тенденции, но
въпреки всичко областта на гр. Ухерске Храдище (Uhersko-hradištsko) е била важен микрорайон със
сравнително доста добри икономически показатели на местно ниво. Градската конурбация е
формирана от три, повече или по-малко, свързани помежду си града. Историческият център на град
Ухерске Храдище заема около 30 хектара и казармите са били в непосредствена близост до него – на
около 500 метра в източна посока. Казарменият обект е представлявал приблизително 17 хектара
затворен кампус, зает от около 60 различни сгради, разположени на брега на река Морава, които
формират буфер между центъра на града и индустриалната зона. През 2002 г. в теренът на
казармата вече е в доста порутено състояние, но за щастие основното замърсяване, причинено от
досегашните логистични дейности на армията, е било отстранено от фирми - изпълнители на
Министерството на отбраната.
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Днес казармите в Ухерске Храдище вече не са изоставена промишлена зона. Те са превърнати в нов
квартал на града, докато в много други чешки градове, някои от които са дори по-големи, по-добре
разположени или регионални столици, военните бази все още са източници на разруха, провалени
обещания, съдебни спорове и спекулации.

Определяне на визия, планиране, програмиране
Още от самото начало през 2002 г. – с прехвърлянето на военната база в собственост на града общинският съвет е осъзнал, че в даденото Гео икономическо положение и при много ограничените
пазарни възможности, градът трябва сам да вземе някакви мерки и да се заеме, направлява и
ръководи преустройството на казармения обект. Всъщност дори още преди военната база да е
прехвърлена в собственост на града, общинският съвет е започнал изготвянето на концепция за
повторно използване на казармите. Политиката на съвета е била да се идентифицират нови
обществени обекти за този терен (за жилищно настаняване, образование, спорт, обществени
пространства и т.н.). В съответствие с тази концепция, съветът също така незабавно изменя своя
местен план, така че разрешението за предвидените предназначения за регенерация да е готово и
налице.
Ухерске Храдище взима решение за концептуален и целенасочен подход, основан на дългосрочно
„съживяване”. Структурните условия на сградите и качеството на техническата инфраструктура са
били оценени, също така под внимание са били взети и собствените нужди за развитие на града.
След това са формулирани следните цели и принципи за развитие:


предпочитани ще бъдат главно дейности с положително въздействие върху икономическото
развитие на града,



за района на казармата е предвидено смесено развитие, състоящо се от:
а) жилищна зона в западните и северните части на обекта,
б) образователна зона в централната част на обекта,
в) търговска зона с търговски центрове в източната част на обекта.

Тези визии и принципи за бъдещо използване са съставени в рамките на урбанистично проучване –
„Концепция за усвояване на бившите военни квартали (квартири) в Ухерске Храдище”. Това
изследване, изпълняващо ролята на генерален план за развитие, е резултат от обединените усилия
на местните специалисти и на експертна група. Генералният план е представен на обществеността за
консултации и впоследствие е одобрен от общинския съвет. От неговото първоначално одобряване
насам, генералният план е актуализиран два пъти, главно за да отразява възможните
нововъзникващи източници на финансиране по линия на ЕФРР. За да контролира процеса на
прогресивно преобразуване на бившите казарми, градът е създал група за управление на
конверсията на казармите, оглавявана от кмета на града.
От самото началото става ясно, че собственият бюджет на града сам по себе си не би могъл да
покрие разходите по необходимите за регенерацията работа и инвестиции и че ще трябва да се
използват алтернативни източници на финансиране. До 2004 г. дейностите на градския съвет успяват
да предизвикат интереса на някои оператори на вериги супермаркети, които действително закупуват
част от казармения обект и също финансират подобренията в достъпа до обекта и в неговата
инфраструктура. Това дава на съвета необходимия паричен поток за по-нататъшно инвестиционно
съфинансиране и така постъпленията в резултат от внесените подобрения в избрани обекти,
продадени на частни инвеститори, се използват за финансиране на последващо разработване на
публични проекти за казармите.
За да започне дейностите по обновяване и да насърчи обекта на местния пазар, градският съвет е
предприел стратегически подход за влагане на различни публични инвестиции в обекта, като е
могъл да се възползва от финансова подкрепа по линия на безвъзмездни средства от националния
бюджет, а по-късно също и от различни източници на финансиране от ЕС по ЕФРР (специални
жилища, образование и т.н.). Когато през 2004 г. става достъпно финансирането от ЕФРР, градският
съвет отново използва тази възможност по много креативен и стратегически начин. Чрез успоредни
споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ (от англ. “back to back grant arrangements”)
градът успява да изгради образователен кампус. Наемателите на кампуса след това са получили
възможността да кандидатстват за допълнителни субсидии - този път по линия на ЕСФ като източник
172…………………………………………………………………..…

на финансиране. По този начин обектът привлича 1200 студента (учебни помещения, столови,
студентски зали и др.), като в него се помещават клоновете на три отделни чешки университета5.

Фаза на изпълнение
Търговска зона – допускането на частни инвеститори в процеса на регенерация и преобразуване
дава първите видими резултати - до края на 2004 г. са отворени нов супермаркет, паркинг за 100
автомобила, подобрен достъп до обекта и съседните съоръжения за спортни дейности. Ограничени
дейности за търговско развитие на обекта продължават да се извършват и до днес (2012 г.).
Жилищна зона – не е била строго монофункционална – включвала е също постройки за отдих и
култура и административни седалища на фирмите. Първите два проекта са били за преустройство на
бивши военни сгради в апартаменти под наем и „защитени” жилища. Други по-малки сгради са
използвани като седалища на частни компании. Една от сградите е закупена и реконструирана за
специални обучителни цели от Злинския регион. В северната зона частни предприемачи са
построили редица нови жилищни блокове, включително и нови улични връзки. През 2010 г. са
подобрени обществените зелени площи - бивше военно стрелбище е възобновено в градски парк и
е оформен нов площад.
Зоната за образование и обучение все пак оказва най-значително въздействие върху развитието и
от гледната точка на града се явява най-важният проект. Зоната за образование и обучение е
реализирана в централната част на обекта. Тук градът осъществява два проекта, и двата с
финансовата подкрепа на ЕС от ЕФРР. През 2006 г. няколко основни сгради са обновени и
приспособени в „Регионален образователен център - Университетски кампус” и „Център за учене
през целия живот”. Тези съоръжения са допълнени от нов „Център за кетъринг и настаняване”. През
2011 г. последната свободна сграда в тази зона е преустроена в център за обучение за индустрията.
Подобряване на транспортната инфраструктура – през годините повечето транспортни и
инфраструктурни подобрения са извършени по различни частни и публични проекти в прилежащите
райони, но през 2009 г. е възстановена основната улица, която минава през обекта.
След десет години усилия в регенериране силно урбанизираните части на обекта са ремонтирани, а
по-слабо урбанизираните такива са съществено модифицирани и преустроени. Процесът на
регенерация все още тече, защото слабият местен пазар е в състояние да поеме само ограничено
ниво на разработване годишно. За съжаление казармите не са единствената изоставена
индустриална зона в града, а при това срещат и силна конкуренция от страна на разработването на
незастроени (зелени) терени в покрайнините на града и в околните села. Таблица 10.1 описва в
хронологичен ред основните дейности, които са реализирани през десетте години реконструкция на
казармите.

Продукти и резултати
Земеползване
Едва приблизително 15% от началните 17 хектара на казармите са разпределени за търговска
дейност. Преобладаващата част от предназначението на земята (над 60%) е определена за жилищно
настаняване, а останалата земя - за образователни дейности.
Публични инвестиции
До 2012 г. от всички средства (16, 8 млн. евро), вложени в регенерацията на казармите, градският
съвет е инвестирал само 7%, а е успял да привлече в обекта 7% инвестиции от национални
източници и 28% – от различните източници на финансиране от ЕС по линия на ЕФРР.

5

Faculty of Technology, UTB Zlín; Faculty of Economics, VŠB Ostrava; Pedagogical Faculty, UP Olomouc.
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Таблица 10.1 - Основни дейности през десетгодишния период на прилагане на преустройството на
казармите.

2000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008
2009
2010
2011
2012



Последният войник напуска военната база



Решение на Министерството, че казармите вече не са необходими на армията и
могат да бъдат прехвърлени на града



Градът става собственик казармите



Изготвена е концепцията за регенерация на казармите



Подходящото земеползване (предназначение) на терена е одобрено с местния
план



Работа по подготвянето на проекта



Първо заявление за отпускане на безвъзмездни средства от националните
източници на финансиране



Разискване за допълнителни публични инвестиции в обекта (предимно
регионални)



Търговски инвеститорски интерес в обекта



Преразглеждане на концепцията за регенерация на казармите



Публичен търг за стратегически партньор за развитие на търговската зона



Подаване на предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от
ЕФРР за образователната зона



Начало на възстановителните работи за жилищното предназначение



Завършване на търговска зона, включваща нов достъп до обекта



Финансиране за образователната зона от източниците на ЕФРР и националния
бюджет



Публични търгове за строителните работи в образователната зона



Първите наематели се преместват в „защитените” жилища



Завършване на регионалната инвестиция в музей Slovácké



Завършване на частната инвестиция в съоръжения за тенис корт



Завършване на образователния център Life education centre и начало на дейността
му



Начало на частните инвестиции в смесено развитие (търговско/ жилищно)



Публичен търг за жилищно строителство в северната част на обекта



Завършване на основната инфраструктура на обекта



Завършване на жилищното строителство



Озеленяване и благоустройство на обществените пространства



Подготвителна работа, подаване на предложения за източник на финансиране и
тръжна процедура за възстановяване на улица Verbířská



Възстановяване на улица Verbířská



Възстановяване на Зеления площад (Green Square)



Възстановяване на парк "За plotem"



Завършване на центъра за продължаващо образование - MARLIN



Изграждане на многофункционален блок
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Частни инвестиции
До 2012 г. участието на частни инвеститори в разработването на обекта възлиза на 58% от всички
реализирани инвестиции в района6.
Инвестиционен ливъридж
Това отговаря на ливъридж 1: 14 за града Ухерске Храдище - всяко евро от инвестицията на града е
мултиплицирано 14 пъти от други инвестиции. Публично-частният инвестиционен ливъридж в
обекта с преобладаващо обществено предназначение се равнява съответно на 1: 1.4 - на всяко евро
от публичните инвестиции в обекта отговаря 1,4 евро от частните инвеститори.
Собственост
Приблизително 72% от сградите, намиращи се на обекта, остават публична собственост (регионална
или общинска) и едва 28% от сградите са частна собственост. От първоначалните 17 ха земя, днес
градът притежава само 15%. Това количество включва главно запазена за жилищно строителство
земя, предвидена за развитие на по-късен етап. Към настоящия момент тази земя е превърната в
парк.7

Предпоставки за устойчивост
Участието на общината в регенерацията на изоставени индустриални зони, поради извънредни
причини, кара града да търси нови подходи за управление, източници на финансиране и методи за
възлагане на обществени поръчки. Всичко това превръща кметството в Uherské Hradiště в едно от
"най-проницателните" кметства в Чешката република, като по този начин се дава възможност на
микрорайона Uherskohradištsko да стане една от най-конкурентните локации в региона на Zlín.
Днес, бившите казарми в Uherské Hradiště представляват нов, пълнофункционален, интегриран в
урбанистичен план мултифункционален район, с всички инкорпориращи градски атрибути, като
улици, площади и други обществени места. Наличните знания, придобити от регенерацията на
бившите казарми, показват че:


силният концептуален подход намира положително отражение във функционалностите на
специфичната регенерирана зона,



добре планираният и подготвен подход на регенерация създава разбираеми и по-малко
рискови условия за навлизащите инвеститори и техните нови дейности и инвестиции - тогава те
не влизат в конфликт с общинските интереси, жизнената среда или намеренията на други
предприемачи,



изискванията за инвестиции в обновлението винаги значително надвишават публичните
бюджети в такива случаи, съответно трябва да се използват стратегии за възползване от
различни източници на финансиране, от средства от ЕФРР на ЕС и други фондове или от
подкрепа от държавния бюджет,



силната ангажираност на инвеститорите дава възможност за бърз старт на процеса на
регенерация на зоната,



отварянето на пространства, които преди това са били затворени за обществеността, подобрява
качеството на градската среда и носи ползи за цялата общност - съответно е много позитивно
прието от обществото.

6

Източник: Uherské Hradiště Development Deparment

7

Източник: Investment and Ownership Information Source: Monika Špačková, Kasárna v Uherském Hradišti a Hodoníně a jejich přeměna:
srovnávací studie, http://is.muni.cz/th/321947/prif_b/
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Нови инициативи
След успешното справяне с казармения обект в градската среда, през 2011 г. градският съвет решава
да се заеме с възобновяването на 50 хектара армейски полигон, разположен в източния край на
града. Интегрирана програма за обновяване с четири ключови проекти (три публични, един частен) е
изготвена от съвета. Намерението е да се създаде нова зона за отдих в града от понастоящем
занемареното и частично обрасло място. С наличния опит на кметския съвет и финансовата
подкрепа от ЕФРР, дори регенерацията на обект категория "C" изглежда реалистично предложение.

Фиг. 10.2 - Резултати от регенерацията.

10.2 Изоставените военнопромишлени зони в Чешката република предизвикателство или пропусната възможност?
Икономическият преход на посткомунистическите страни довежда до бързи промени в
пространствените модели, начина на живот и ценностите. Международната техническа помощ и
процесът на присъединяване към ЕС допринасят за предоставяне на необходимото ноу-хау в редица
области. Но пространственото планиране,земеползването и управлението на собствеността са
считани за попадащи в отговорността на чешкото национално управление, съгласно принципа на
субсидиарност. За щастие, техническа помощ от началото на 1990 г. е способствала за
възстановяването на чешкия кадастрален регистър, като по този начин е подпомогнала реституцията
и приватизацията, а по-късно и прехвърлянето на излишната собственост на чешката армия.
През последните две десетилетия структурните промени, които се извършват в чешкото общество,
са засегнали също състава и размера на чешката армия. През последните две десетилетия армията е
трансферирала голямо количество свое неизползвано имуществото на нови собственици. В периода
2000-2008 г. тези нови собственици са предимно чешки местни и регионални власти. Имотите на
армията са им прехвърляни безплатно, като мярка за обезщетение за икономическите загуби, които
са понесли общностите, в следствие на освобождаването им от личния състав на армията. Не
всичкото прехвърляно по това време имущество е попадало в категорията на изоставените
индустриални зони. Въпреки това, след като е оставено празно в продължение на няколко години,
бързо се превръща в такава. За много от местните власти прехвърленото от армия недвижимо
имущество в краткосрочен план е било "подарък", но в дългосрочен - задължение. Това е било така,
защото като цяло местните и регионалните власти не са били свикнали и обучени да се справят и да
управляват, използват повторно или реконструират собственост. Ето защо по-голямата част от
местните власти е опитала да материализира стойността на наскоро придобитите недвижими имоти
чрез продажба, тъй като самите те са нямали никакви финансови средства или ноу-хау в
разработването им. По време на тези трансферни процеси множество власти влизат в различни
споразумения за преустройство, които може да не са били от директна полза за съответните местни
избиратели. Те също са забелязвали измама или са станали жертви на нарушени обещания. И
накрая, прехвърлянето на такова голямо количество недвижими имоти в Чешкия пазар го подбива
(макар че по това време той е растял). Тъй като тези армейски имоти влизат на чешкия пазар на
недвижимо имущество в големи обеми, пазарът вече е измъчван от промишлени и други
институционални и селскостопански изоставени индустриални зони (обемът на изоставените
индустриални обекти в Чехия се изчислява на 10, 000 (+ /- 2500), не е ясен реалният им брой (виж
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http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=21578) Следователно той се превръща в
Елдорадо за спекулантите на недвижимо имущество, които никога не са имали непосредствено
намерение за повторно използване или реконструкция на имотите.
Независимо от факта, че армията и респективно нейните нужди от имоти бързо са свити,
прехвърлянето на армейското недвижимо имущество е започнало бавно. Една от причините за това
е била съпротивата на армията да намали размера на своята империя, а другата - трудностите на
първите трансфери към местните общности. В съответствие с националното законодателство (Закон
№ 219/2002 Sb и Актове 62/2001 Sb, 219/2000 Sb.), те настояват свободните трансфери към местните
власти да включват 10-годишна клауза, ограничаваща препродажбата на имотите, които да се
използват само за публични услуги и съоръжения. Тези условия не могат да бъдат изпълнени от
чешките градове, които обикновено не са достатъчно големи, за да помещават такива огромни
обеми за обществени цели. Така например град Hodonín, който има 25,240 жители и е изправен
пред неблагоприятни демографски тенденции, обхваща 230 ха застроена площ, а вече притежава
две отделни казарми с площ 28 ха и 41 сгради.
Виждайки как освободените от армията имоти на територията им биват изоставени и започват бавно
да се рушат, кметовете на градовете отнасят питане към чешкия парламент. От средата на 2003 г. е
приет нов закон (Закон № 174/2003 Sb, който позволява на Министерството на отбраната да
прехвърля излишна собственост на чешката армия безусловно на публичните органи до края на 2007
г. В същото време са отменени и някои от рестриктивните (по отношение на използването) клаузи на
миналите трансфери. От началото на 2008 г., за да се сдобият с излишък от недвижимото имущество
на армията, местните органи следва да подадат тръжна оферта за него. Тъй като цената на
наддаването трябва първо да бъде одобрена от местния съвет на публично събрание, тези местни
органи всъщност нямат голям шанс да придобият нещо.
Особено в случаите на големи парцели, местните власти съответно губят част от възможностите си
да влияят и да направляват преустройствените процеси в посока към бъдещи обществени ползи. За
да помогне с разходите по подготовката на преустройството на бившите армейски имоти, от 2002 г.
насам Министерството на регионалното развитие на Република Чехия управлява скромна програма
за отпускане на безвъзмездна помощ за покриване на разходите за проектна документация и
инфраструктурни подобрения в изоставени индустриални зони на армията, чиято собственост е
прехвърлена на местните власти. Местните власти, други публични доставчици и частни
собственици, придобили имоти от Министерството на отбраната, могат да кандидатстват за
финансиране и от няколко други източника по линия на текущия програмен период на структурните
фондове (2007-2013 г.), които подпомагат регенерацията на изоставени индустриални зони. Ако
бъдат упражнявани умело и предвидливо, правомощията на местните власти в сферата на
планирането и развитието се оказват много силен инструмент за подпомагане на преустройството
(вж. примера на град Uherské Hradiště).

Интерес от страна на чешкото местното управление в реконструкцията
Много от чешките местни власти първоначално не успяват да разберат, че възобновяването на
изоставени индустриални обекти е дългосрочен процес, който се нуждае от мотивирани публичните
политики, "умни" стратегии и сътрудничество с местните и регионалните заинтересовани страни,
особено на местата, където пазарът не е достатъчно силен (това е така в повечето по-малки градове
и общини в Чехия). В продължение на повече от десетилетие някои чешки местни власти се опитват
да реконструират бившите армейски имоти на територията си, но към днешна дата с ограничен
резултат. Например, České Budějovice, Mladá Boleslav и Kroměříž са някои от градовете със
сравнително добри пазарни условия, но чиито казармите продължават да съществуват.
Междувременно, някои от тези местни органи вземат градоустройствени решения за проекти в
други (незастроени) терени, които всъщност конкурират изоставените индустриални зони, бивша
собственост на армията, по отношение на потенциала им за развитие (често това са търговски
центрове, развлекателни и спортни съоръжения, изградени в "зелени терени"). Това затруднява
преустройството на съответните изоставени индустриални зони, тъй като ценните възможности за
развитие остават настрани от тях. Местните власти, които са продали бившите си армейски имоти
или са влезли в различни партньорства за развитие, често са загубили контрол, да направляват
развитието на изоставените индустриални обекти "в добри и лоши времена". От началото на кризата
през 2008 г. повечето от тези за споразумения за развитие не могат да бъдат изпълнени.
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Учене чрез пример
През последните две години в Чешкия Университет MUNI в Бърно са събрани различни казуси,
документиращи повторното използване на бивши имоти на армията. На базата на тези примери и на
някои други източници може да се оценят атрибутите за успешно развитие на изоставени
индустриални обекти, принадлежали на армията. При публично водено развитие ключът към успеха
е качеството на местното лидерство. Следва възможността за извършване на бърза промяна в
предназначението на земята, интегрирано планиране и осигуряване на "микс" от частни и публични
финанси. Те са приложими дори и в не особено предпочитани локации. Друг ключов фактор се
оказва силата и интегритета на местните предприемачи, съчетани с ограничени, но добре
фокусирани публични инвестиции. Един от първите примери за това са бившите руски казарми в
град Nové Mýto. Въпреки това, за успешно търговско развитие, ключовите атрибути са:
местоположение, местоположение и пак местоположение. Palladium (виж http://www.youtube.com,
Praha Palladium) - търговски център, точно в центъра на Прага - е добър пример за много интензивно
и печелившо преустройство на бивш военен имот. Другият ключов атрибут на успеха в случай на
частно ръководено развитие е качеството на партньорството, постигнато между инициаторите на
проекта и местните власти (например дейностите на Waystone в град Stříbro, виж
http://www.kasarnastribro.cz). Когато то работи добре, нещата може да се случват бързо.
С появата на трансферите на масивна собственост на армията започва да се проявява повече
разбиране по въпроса на изоставените индустриални зони в Чешката република. Чешкото
законодателство отговаря на оплакванията от страна на кметовете относно ограничаващите
използването клаузи в трансферите на бивша армейска собственост. Изготвени са програми за
подпомагане на местните власти във финансирането на плановете за развитие и подобряването на
инфраструктурата. Структурните фондове на ЕС са мобилизирани за подпомагане преустройството
на изоставени индустриални зони. Това обаче, което не се е случило, и което никой кмет не е
поискал от националното ниво, е помощ за:


ноу-хау в областта на разработването,



умения за управление на собствеността,



създаване на партньорства за развитие и коучинг (от англ. "coaching") за управлението им.

Тези умения са липсвали и продължават да липсват и до днес. Това, което също липсва, е широкото
разпространение на опита на тези, които успешно са преминали през "минното поле" на
преустройството на бивши изоставени индустриални обекти на армията и действително са "го
направили". И накрая, това, което все още липсва, е по-широко разбиране за управлението на
земите на принципите за "рециклиране" както на ниво община, така и в регионален мащаб.
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11 Регенерация на изоставени индустриални зони в Словакия примери
от: Peter Bláha
Въведение:
Темата за регенерацията на изоставени индустриални зони в словашките условия е сравнително
нова и към нея все още се подхожда доста „плахо” от страна на инвеститори, архитекти и
обществото като цяло. Досега страната има сравнително малко опит в регенерацията на изоставени
индустриални обекти, но тяхното количество, икономическата ситуация в страната и (рентабилната)
позиция на изоставените индустриални зони в рамките на градовете задължава да се засили
интересът към въпросите за това как те да бъдат трансформирани в понастоящем използваема
категория и „върнати към живота”. Това не е проста задача, като се има предвид фактът, че бившите
индустриални сгради и другите непълноценно използвани терени се „радват” на недостатъчна
оценка и инвеститорите, а също и общините често не отчитат тяхната значимост и стойност като част
от културното наследство. Преобладават по-скоро усилията за „заличаване” на изоставените
индустриални зони, премахване на всички следи от миналото и за преустройство на земята в
„празен терен”, върху който да започне да се гради от нулата. С тази нагласа архитектите не
разполагат с достатъчно възможности да докажат своята креативност и изобретателност (които
иначе не им липсват), особено необходими при преустройството на изоставени индустриални зони.
Освен ако инвеститорите не променят подхода си и не разберат, че усилията им за включване на
оригиналните обекти в новия архитектурен дизайн в края на краищата са по-изгодни за тях,
отколкото са мислели, при това не само в маркетингово отношение, регенерацията на изоставени
индустриални зони в страната ще остане само на ниво теория.
И така, докато по-голяма част от неизползваните изоставени индустриални зони в Словакия се
разглеждат единствено като имащи голям потенциал за бъдещето и все още чакат своя шанс, някои
от тях вече са били успешно „възродени” - представяме два такива примера - два от столицата и
един от град Попрад (Poprad).

11.1 Eurovea
Аналитична предистория (контекст)
„Eurovea” е името на новия международен търговски център на улица Pribinova на левия бряг на
река Дунав, между Аполоновия мост и Стария мост в Братислава, в близост до новата сградата на
Словашкия народен театър и офис сградата Tower 115. Със своето разположение в центъра на града
„Eurovea” свързва крайбрежната улица покрай реката със стария град и разширява предлагането на
терени за магазини, забавление и отдих. Счита се за успешно градско разширяване на (сравнително
малкия) историческия център на Братислава. Целият район на „Eurovea” е бивша изоставена
промишлена зона. На това място първоначално е била разположена петролна рафинерия, основана
през 1885 г. и произвеждаща бензин, керосин, парафин, свещи, вазелин и асфалт. През 1944 г. - по
време на Втората световна война - рафинерията е бомбардирана, като 80% от фабриката е
разрушена и непрекъснато причинявала замърсяване на почвата. Всички дейности на рафинерията в
обекта са окончателно спрени през 1963 г., когато заводът се премества на друго място в
покрайнините на града.
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Фиг. 11.1 - Историческа картина – Eurovea.

Определяне на визия, планиране, програмиране
Атрактивното място в центъра на града е било изоставено в продължение на много години. Проектът
е осъществен благодарение на ирландска предприемаческа група при спазване на действащия Общ
устройствен план на града, който предвижда места за отдих и култура и зелени градски пространства
за тази зона. Окончателният проект, обаче, не довежда до урбанистичен или архитектурен конкурс,
нито минава през широко обществено обсъждане, а представлява директен договор (което е
обичайна процедура в Словакия).

Фаза на изпълнение
През юли 2006 г. започва изпълнението на първата фаза на проекта. "Eurovea" (фаза I) е открита през
2
пролетта на 2010 г. на площ от 230 хил. квадратни метра и предлага 60 хил. м търговски площи,
2
развлекателни съоръжения и забавления, както и над 60 хил. м офис помещения, хотелски
съоръжения и апартаменти. Завършването й става възможно благодарение на чуждестранния
капитал на ирландския предприемач, който си сътрудничи и със словашки архитекти по
окончателния дизайн. Проектът е ситуиран около централния площад и включва уникален
крайречен парк и тераси. "Eurovea" обхваща не само офиси, апартаменти и хотел, но също така и
най-големия подземен паркинг в Братислава за 1700 коли. Почти 2/3 от площта му е заета от
зеленина и обществени пространства. Най-популярната част от проекта е "Eurovea търговски център
2
Галерия" с площ от 60 хил. м . Първата фаза се състои от следните части: парк на брега на река
Дунав, апартаментен комплекс, "Eurovea Galleria" - търговски център, място за свободното време фитнес център, казино, 25-метров плувен басейн, кинокомплекс с девет екрана, високостандартни
офис помещения и пет-звезден хотел.
Втората фаза на планирания проект ще включва също многоетажни офис сгради, както и
допълнителен хотелски капацитет и магазини. В нея се предвижда изграждането на модерни
небостъргачи, най-високият от които на 33 етажа, а останалите - в диапазона 13-28 етажа.
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Фиг. 11.2 - Новата Eurovea.

Продукти и резултати
"Eurovea" принадлежи към успешните урбанистични постижения в рамките на града. В резултат от
този проект се открива нова важна зона, която надхвърля границите на Братислава и хората започват
да я използват с удоволствие. Пространствата между сградите са предложени за свободни от трафик
и техните околности са оформени като пешеходна зона (Дунавска алея, няколко по-големи градски
площадки). Тези пространства са тясно свързани с обществените затворени пространства на
търговския и развлекателен мол. Вътрешните "галерии" също служат като комуникационни
пространства. Редица съоръжения/места за социализиране функционират в и около структурата.
Благодарение на проекта река Дунав "е върната" обратно в Братислава - добре проектираната и
изпълнена алея на левия бряг на реката (също така част от линията за защита от наводнения) е пълна
с хора не само през почивните дни, но и става мястото за множество различни социални
взаимодействия.
Важна част от проекта по отношение на конверсията на изоставени индустриални зони е обектът на
Склад № 7. Стоманобетоновата конструкция е построена през 20-те години на миналия век във
функционалистичен стил, напомнящ класически стил. Индустриалният характер се засилва от
релсовия път, водещ директно до обекта, който е запазен и до днес и първоначално е свързвал
цялата дига на река Дунав от рафинерията до съвременното пристанище. Сградата е изцяло
реновирана, в момента в нея се помещават изложба, свързана със строителството на "Eurovea" и
помещения, в които са организирани временни изложби. Ролята на бившия Склад № 7 трябва да
увеличи значението си в близко бъдеще, когато той следва да бъде трансформиран в градска
аудитория, а капацитетът му увеличен и съответно сградата да се превърне в алтернатива за
незадоволително функциониращия PKO (Братиславски парк за култура и отдих). Предназнячението
трябва да бъде основно за мащабни социални и културни събития. Понастоящем Склад № 7 се
намира в края на зоната, но ако планираната втора фаза на намеренията за нейното разработване
бъде реализирана, той би заел централно за цялата зона място и заедно с новата сграда на
Народния театър ще има възможността да създаде културен противовес на хегемонията на сегашния
"консуматорски" характер на градската зона.

Предпоставки за устойчивост
"Eurovea" е успешен проект, който определено е от полза за Братислава (често е съпоставян с
подобния проект "Riverpark", разположен само на около 2 км източно от "Eurovea", който има подобра архитектура, но приносът му към "градския дух" – т.нар. "cityness" е минимален). От търговска
и урбанистична гледна точка това се явява най-успешната трансформация на изоставени
индустриални зони в Братислава досега. Интегрирането на обекта на Склад № 7 в проекта може още
веднъж да бъде подчертано и е жалко само, че е нямало повече запазени сгради от първоначалния
обект на рафинерията, които съответно да бъдат инкорпорирани в проекта (но за разлика от други
проекти, тук най-малкото не ставаме свидетели на унищожаване на исторически индустриални
структури). "Eurovea" допринася за разширяването на "пешеходната зона" на града, тя е пример за
компромис между потребностите на града и целите на инвеститорите и благодарение на това
безспорно я очаква светло бъдеще.
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Разнообразните форми на използване и комунални съоръжения на този селищен тип са основна
градска атракция, далеч надхвърляща кръга на непосредствените околности. Крайбрежната алея на
брега на река Дунав и прилежащите парцели са били ефективно взети предвид в архитектурната
концепция, налице е добра пропускливост. По-нататъшното развитие на прилежащите зони ще
интегрира още по-добре комплекса в градския пейзаж.

11.2 Rozadol
Аналитична предистория (контекст)
"Rozadol" е нов модерен жилищен комплекс леко извън центъра на Братислава в градския квартал,
известен като Ružová dolina (Розова долина). Жилищният комплекс е добре свързан с градската
транспортна мрежа, в непосредствена близост до основната пътна артерия Bajkalská Ulica,
магистралната връзка е на около 1,5 км. "Rozadol" представлява отделна блокова единица в рамките
на градската структура на Братислава.

Фиг. 11.3 - Rozadol – архивна снимка.

Определяне на визия, планиране, програмиране
"Rozadol" е разположен на мястото на бившите мандри "Milex", в пространството между улиците
Trenčianska, Priemyselná, Mliekárenská и Ružová dolina. След влизането на чуждестранни инвеститори
в бившата държавна компания за преработка и производство на млечни продукти, компанията
извършва преустройство и се премества на друго място в Братислава. На първоначалния обект
остава Неизползвана площ, която обаче, благодарение на удобното разположение в рамките на
града, в сърцето на жилищен квартал, се превръща в магнит за предприемачи се трансформира в
нов, модерен многофункционален комплекс с преобладаващ характер на жилищно застрояване.
Тази трансформация е проведена в съответствие с действащия Общ устройствен план на града,
който предвижда жилищна функция за тази зона.

Фаза на изпълнение
Проектът е резултат от архитектурен конкурс (автори на проекта са архитектите Peter Moravčík и Juraj
Šujan) и е завършен през 2003 г. Архитектите са имали грижа да се гарантира, че планът на кота нула
ще отразява три основни дизайна на градската структура: жилищен комплекс в линия, широко
улично пространство, типично за селищата от социалистическия реализъм, и темата на висока
сграда, която доминира комплекса. Към тези основни функции са прибавени допълнителни
елементи, като например малки съоръжения за обществени услуги, разположени свободно в
рамките на блоковото пространство (ресторант, барове, книжарница, фитнес център ...). Това е
начинът, по който е било възможно да се съберат най-значимите характеристики на тази част от
града и в същото време да бъдат трансформирани в нови ценности.
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Продукти и резултати
Най-положиелен е фактът, че цялата сложна комбинация от сгради създава свои собствени
наполовина частни атриуми. Това води до ситуация, при която човек, който живее в контакт с
центъра на града, разполага с достатъчна неприкосновеност на своя личен живот, дори и по
отношение екстериора на сградите. Ето защо композицията и конструкциите се свързват с едно
сравнително "интимно" чувство. Плановата зона се формира от девет главни обекта, състоящи се от
апартаменти, офиси и такива за обществени услуги. Пет от тях са шестетажни сгради със зелени
покриви, три са осеметажни жилищни сгради, а последната е висока двадесет и четири етажа
многофункционална жилищна сграда с плувен басейн на покрива. Същевременно тази сграда е една
от най-високите жилищни "кули" в Словакия. Характерният облик на комплекса се придава от
керамичната облицовка с цвят керемида. Целият комплекс разполага с висококачествен
урбанистичен и архитектурен дизайн, както и реализация, допринасяйки по този начин за новата
атмосфера и асоциация на района, в който е разположен.

Фиг. 11.4 - Новият Rozadol.

Предпоставки за устойчивост
За разлика от предишния проект "Eurovea", в „Rozadol” не са успели да оцелеят нито обекти, нито
дори фрагменти от оригиналната структура на индустриалната зона за производство на млечни
продукти. Не е останала никаква следа от предишната функция и на пръв поглед „Rozadol” изглежда
като напълно новопостроен проект, в следствие на което бъдещите поколения няма да знаят какво
се е помещавало преди това в обекта и нищо няма да им напомнят за него (може би само името на
улицата, на който се намира целият обект – Mliekárenská, което се превежда като „улицата на
млекаря”).
И все пак, това е един от успешните случаи на трансформация на изоставени индустриални зони в
Братислава. След закриването на производството обектът не е „стоял незабелязан” за дълго време, а
доста бързо е преобразуван в този нов тип, който поради чувствителност, „разбиране” за мястото и
качествена архитектура се е превърнал в една от най-добрите жилищни локации в столицата. В
резултат от разнообразните форми на използване и пешеходните зони разработката дава нов тласък
и жизненост и на околните територии. Апартаментите и другите съоръжения са от най-висок клас.
Компактният дизайн позволява добра енергийна ефективност. Откритите пространства на
територията на комплекса са пешеходни зони. Дизайнът тип вътрешен двор, характерен за южната
част, създава открити пространства за апартаментите и по този начин подобрява тяхното качество.
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Проектът е проходим за пешеходци и изцяло отворен (без бариери). Озелените площи над
подземните гаражи и по покривите отчасти компенсират високата плътност на застрояване.
Проектът допълва градското пространство чрез предоставяне на мултифункционална средищна
точка в зона за развитие, построена на бивш индустриален обект. Той е успешно интегриран в
градската тъкан. Архитектурната структура също прави жилищния квартал проходим за
пешеходците.

11.3 Галерия Tatra в Попрад
Аналитична предистория (контекст)
Галерия Tatra е разположена в сградата на бивша парна централа, която се намира в близост до жп
гара Poprad-Tatry, посока центъра на града. Тази локация може да се характеризира като широк
градски център с комбинация от жилища и съоръжения. В момента там са разположени
нискоетажни жилищни блокове (построени поради разширяването на града към жп гарата), както и
публични услуги с важно регионално значение (средно образование, временно настаняване,
търговски услуги). Пространството пред жп гарата създава контакт със зоната. Индустриалните и
производствени зони са непрекъснато притискани, поради естествените особености на местността.

Определяне на визия, планиране, програмиране
Парната централа в Poprad е построена през 1912 г. като средство за доставяне на електроенергия на
трамваите в Татра от Poprad до Starý Smokovec и по-нататък до Tatranská Lomnica и Štrbské Pleso.
Централата е построена от унгарската компания Siemens – Schuckert, Будапеща - Братислава.
Причината за нейното превръщане в изоставена промишлена зона е възстановяването и
реконструкцията на железопътния транспорт в Tatra. Енергията, произвеждана от централата, е била
недостатъчна и нейното по-нататъшно развитие е било невъзможно, поради средата, в която се е
намирала.
В резултат от влиянието на структурните промените в заобикалящата среда мястото бавно се
изменя, когато производствените мощности са преместени в предградията на града. Производството
е заменено предимно от жилища и услуги. Реалната огромна площ на завода вече не се използва и
съответно не се налагат изисквания към околната структура, която е ограничена само от
пространствени бариери.

Фаза на изпълнение
Финансиране: Европейски механизми за финансиране. Финансов бюджет: Самоуправляващ се
регион Прешов (Prešov).
Строително-техническо състояние: към обекта са добавени нови помещения, заварената
(първоначална) част е преустроена в оригиналния си размер.

Продукти и резултати
Парната централа придобива нова функция – превръща се в галерия Tatra, което усилва
функционалното съдържание на местността и по отношение на нейните дейности слабо засяга
услугите. Сградата е запазила облика си и по този начин не променя околната среда в
композиционен аспект. Галерията е естествено интегрирана в околните структури. Общата и
пространствената композиции също спомагат за запазването им. Нейната нова особеност е
естествено подкрепена с функции и чрез поддържане на характера на околностите.

Предпоставки за устойчивост
Новата функция на централата - галерия - е насочена към широката общественост, но поради
специфичния си фокус привлича предимно местни образовани жители и туристи. Поради това тя не
налага повишени изисквания към околното пространство и то по-скоро подчертава фронталното
пространство на железопътната гара като място за посрещане на посетители в контекста на
туристическото развитие на града.
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Фиг. 11.5 - Галерия Tatra в Попрад.
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12 Регенерация на изоставени индустриални зони в Румъния - примери
от: Nicolas Samson, Olivia Cristina Rusu, Mircea Grigorovschi, Dragos Ciolacu

12.1 Fabrica de Tigarete Iasi - Цигарената фабрика в Яш
Предложение за обновяване
Фабриката за цигари или за производство на тютюневи изделия, както е била наричана в миналото,
е една от най-старите фабрики, основани в Яш. Нейните сгради са построени през 1875 г. и
производство започва следващата година. Фабриката става собственост на държавния монопол през
1879 г., след това започват да се строят нови сгради и машините биват подменени. Според
историците, през 1929 г. фабриката е била включена в Autonomous House of Monopolies на Кралство
Румъния. Построена е наново почти от нулата, след като сградите са били унищожени при
бомбардировките от 1944 г. и година по-късно дейността е възобновена. През 1997 г. цигарената
фабрика в Яш преминава под ръководството на Румънската тютюнева национална корпорация
(Romanian Tobacco National Corporation - RTNC, RO: SNTR), а по-късно на Galaxy Tobacco след процеса
на приватизация през 2004 г.
Бариера "Цигарите" ("Cigarettes" Barrier) е кръстена на добре известната цигарена фабрика,
разположена в четириъгълника, образуван от Националния път (Soseaua Nationala), железопътната
линия и някои складове (депа) на Румънската железопътна компания.

Фиг. 12.1 - Местоположение на фабриката за цигари.
Фабриката за цигари фалира през 2003 г., когато са съкратени последните 190 служители на
компанията, за да се направи път на принудителна приватизация на земята и сградите от
тютюневата компания Galaxy Tobacco, която се контролира от дружество, регистрирано във
Вирджинските острови. Оставена без администратори в Яш, фабриката става жертва на крадци на
желязо и тухли, като първият материал е взет в разположения точно срещу нея склад "Remat".
Единствените две сгради, които е могло да бъдат спасени, са бившият тютюнев склад и някои сгради
за охрана на втория вход в бившата тютюнева фабрика. През 2010 г. те стават собственост на
Националния музеен комплекс на област Молдова (Молдавия). Това е всичко, което е могло да бъде
спасено от фабриката, построена през 1875 г. "В тези сгради, включени в списъка на историческите
паметници, е предвидено да се създаде първият индустриално-археологически музей в Румъния,
като се има предвид факта, че те са единственото наследство от сградите, които остават запазени от
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комплекса сгради на старата фабрика в Яш. Ролята на този музей ще бъде да съхранява техническото
наследство във вътрешността на сграда, която е с площ от около 1420 квадратни метра. Следва да
бъдат проектирани изложбени пространства, складове и документални центрове." заявява Vasile
Munteanu, ръководител на местния отдел "Култура".


През 2000 г. в Цигарената фабрика са били заети 720 работници.



Бившата фабрика е обхващала площ от 3,5 хектара, като нейната стойност се оценява на над 10
милиона евро.



"Повечето от тези сгради са унищожени от хора от квартала, от Pacurari, които въпреки глобите
продължиха ежедневното разрушаване на фабриката." (представител на Отдела за култура,
култове и национално културно наследство в Яш)

Анализ на настоящата ситуация::


местоположение: фабриката се намира в Яш, квартал Pacurari, в старата индустриална зона на
града;



първоначална функция: фабрика за тютюневи изделия от 1876 г. до 2003 г., когато фалира;



общата площ на земята е от 3,5 акра със застроена площ от почти 1500 м .

2

Source: Microsoft Corp., Pictrometry Corp.

Фиг. 12.2 - Карта с разположението на цигарената фабрика, Яш, квартал Pacurari.
Сгради, запазени от Националния музеен комплекс на област Молдова (Молдавия)


Предвиденото височинно застрояване за района е приземен етаж + 5 ... 25-30 м;



Зониране: на север - парк Octav Bancila, разположен на Националния път (National Road),
пресичащ се с пътя Arcu Road - бивша пивоварна на Яш, разположена на пътя Fire Mill Road; на
изток - жп линия, успоредна на пътя Fire Mill Road - локомотивно депо на Яш; на юг - стадион на
на жп депото, разположено на Националния път; на запад - католическа църква "Св. Антоний от
Падуа", склад за тухли и склад на газостанция Petrom, разположен на Националния път;
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Състояние на сградата: залите са в напреднал стадий на разпадане, също като бившата
пивоварна на Яш, единствените сгради, запазени в по-добро състояние, са двете сгради, взети от
Националния музеен комплекс на област Молдова (Молдавия);



Довършителни работи: използване на тухла, метал, а за покриване на почти унищожените
старинни зали - дърво, използване на PVC за прозорците на двете запазени зали, външните
облицовки са сериозно повредени;



Зелено пространство: бившият парк Octav Bancila в северната част на комплекса, ивица от
зелени пространства между двете големи сгради и футболно игрище на юг; няколко зелени
пространства по пешеходните улици;



Движение на трафика: Национален път, свързващ пътя Fire Mill Road и улица Pacurari (N28) улица Tobacco - връзка с Националния път; - железопътна линия, разположена в северната част
на комплекса, успоредна на улица Pacurari;



Интервенции в сградите: единствените интервенции са били смяна на дограмата и
отоплителната система;



Настоящи сгради:
o

на север: бивша пивоварна (която също е в дори още по-напреднал стадий на разпадане) и
колективни жилища, които не надвишават 30 м височина;

o

на изток: колективни жилища, локомотивно депо и стадион на депото на железопътната
компания;

o

на юг: детска градина, колективни жилища, католическа църква;

o

на запад: газостанция Petrom, склад за тухли.

Анализ - предложения:
Изхождайки от настоящата ситуация и продължаващия процес на деградация в целия комплекс,
идеална инициатива би било неговото преструктуриране. Въпреки че две от сградите вече са били
избрани да формират музей, целият район представлява добър потенциал за икономическо,
социално и културно развитие. Залите могат да бъдат включени в процес на конверсия, а тези, които
са нестабилни и представляват сериозен риск, са подходящи за разрушаване. Идеята да се запазят
поне фасадите на залите би била логична и ясна.
В квартал Pacurari е разположена промишлена зона, чието историческо съхранение е добре
очертано; поддържането на цигарената фабрика с необходимите реконверсии може да създаде нов
център на интерес в Яш. Отсъствието на тежък трафик и наличието на улиците Pacurari и Fire Mill
улесняват непосредствения бърз достъп до комплекса. Допълнителното изграждане на подземен
паркинг, който евентуално да свърже тези улици, би било от полза едновременно за жителите на
квартала и за служителите на новия комплекс. Тъй като става въпрос за голяма площ (3,5 хектара, от
които са заети по-малко от 50%), изграждането на подземен паркинг не би представлявало особен
проблем и би допринесло много от всички гледни точки.
Липсата на образователно пространство в района винаги е била минус, така че изграждането на
училище в близост до съществуващата детска градина ще добави още по-голяма стойност в
квартала. Съществуващото футболно игрище може да бъде възстановено; изграждането на нови
игрища за баскетбол и хандбал, спортна зала (отворена за всички жители на квартала) може да
увеличи интереса на младежите в областта. Тъй като тази част (S) е предложена за спортна
програма, в проекта следва да бъдат включени също и фитнес центрове и кафенета.
Друго основание да се запази колкото е възможно повече от района би било да се поддържа почти
недокосната структурата на историята на Яш чрез създаване на музей (вече предложен от
Националния музеен комплекс на област Молдова, в двете сгради) и библиотека, които биха могли
да бъдат функционално свързани с училището. Концепцията на музея може да бъде: жп музей (тъй
като се намира в близост до жп линия и халета/складове). Яш е един от първите градове в страната,
който въвежда в експолатация железопътната система; музеят със своята собствена библиотека би
оказал съществено въздействие върху икономиката на града.
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Фиг. 12.3 - Визии.
В съществуващите пространства могат да се помещават многофункционални изложбени павилиони,
чайни, кафенета и магазини. Това може да доведе до създаване на работни места, както и до
разрешаване на урбанистични и ландшафтни проблеми.
Преди всичко ще бъде запазена височината, като се взема предвид сегашната структура на града.
Нови връзки между главните улици могат да бъдат включени в общия устройствен план, но би било
по-важно да се оформят нови пешеходни улици, площади и паркове, които биха имали много посилно въздействие върху гражданите.
Материалите, използвани както за сградите, така и за уличното обзавеждане, могат да бъдат до
голяма степен тези, които вече са налице на мястото. Съществува също така възможност за
постигане на някои интересни пластични контрасти между старите фасади [тухла] и нови текстури/
цветове [от стъкло, стомана и т.н.]. Градското обзавеждане трябва да бъде просто, лесно за
поддържане и подредено. Нови зелени площи ще бъдат създадени в зависимост от новата
композиционна [първична и вторична] ос, при което ще се търси проста, но ефективна
аранжировка.

Фиг. 12.4 - Градско обзавеждане.
Пешеходните оси може да бъдат разчертани така, че да правят лесна връзка между главните и
второстепенни обекти, а по протежение на целия маршрут да се забелязват предизвикващи интерес
зони: зелени площи, водни огледала, кътове за отдих и др. Внимателната композиционна обработка
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може да създаде нови и оригинални перспективни линии, които ще насочват интереса на хората към
определени ключови точки на комплекса - към съществуващите сгради, към новите такива или
просто към статуи, уличнчно (градско) обзавеждане или други обекти. Разработването поне частично
на предложените решения ще реши редица проблеми, пред които са изправени кварталите Pacurari
и Zimbru [в частност] и Яш, като цяло, като при това ще доведе до създаването на нов полюс на
местно развитие, източник на инвестиции, център за социална активност и не на последно място зона за култура и отдих.

12.2 Combinatul de Utilaj Greu Iasi - Звено за тежко оборудване II
Анализ на съществуващата ситуация и етапи на развитие
Първоначално наименование и функция на зоната
Звеното за тежко оборудване (ЗТО) II се намира в района на южен Яш. Първоначалната функция на
зоната е била на индустриален парк, формиран най-вече от широки индустриални помещения,
обслужващи конструкцията за тежко оборудване. Конструкциите са обхващали специфични
съоръжения (леярни и плъзгащи мостове ), нуждаещи се от големи открити пространства, както и
устойчиви метални конструкции.
История на ЗТО II
Звеното е създадено през 1976 г. с Постановление №. 39/1975 и Постановление №. 70/1976. За
превръщането му в индустриална платформа са били обхванати следните основни етапи:


1976 г.– начало на инвестиционната дейност;



1977 г.– основаване на цеха за механично заваряване, който през първите години изпълнява
компонентите, използвани за изграждане на останалите индустриални халета и свързаните с тях
оборудване и инсталации;



1978 г.– пускане в експлоатация на цеха за чугунолеене, който поема изпълнението на рами за
металорежещи машини;



1978 г.– пускане в експлоатация на цеха за металургично оборудване, цех за механична
обработка, където започва механическата обработка на компонентите, предназначени за
останалите цехове (подразделения);



1980 г.– пускане в експлоатация на цеховете за тежко коване и инструменти, с което се поставя
началото и на промишленото производство за трети страни;



1981 г.– пускане в експлоатация на цеховете за изделия от електрическа стомана, за
стоманолеене и за моделиране, паралелно с изпълнението на някои важни елементи за
вътрешни нужди;



1982 г.– пускане в експлоатация на цеховете за тежка механика, комплексно технологично
оборудване – съответно тежко и леко;



1982 г.– пускане в експлоатация на халето за вторична термична обработка;



1986 г.– пускане в експлоатация на цеха за
сегашното оборудване на компанията.

леко коване и щамповане, който завършва

Успоредно с това, в различни моменти са построени и пуснати в експлоатация съответните
инвестиции в свързваща гара, фабрика за кислород, фабрика за вар, телефон, релсова мрежа на
фабриката, инсталации за въглероден диоксид, петролни продукти и др., в пътна мрежа,
работилници за метални покрития, административни и социални сгради, жилища за самотни хора,
столова, гимназия и др.
Основното промишлено оборудване, особено на металорежещи машини за изпълнение - внос
(Япония, Франция, Китай, Италия, Германия, Чешката република и Словакия и др.), е било закупено,
монтирано и пуснато в експлоатация между 1980 г. и 1986 г. В първоначалния проект на
платформата, по японски образец, е заложено изпълнението на някои инвестиции, като например:
претопяване под налягане, микромелници, изливане на едри блокове и т.н., но завършването му е
отменено след 1989 г. Първият продукт, изработен в звеното, с изключение на металните
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конструкции за бъдещите халета, е пещ за термична обработка с повърхност на огнището 40 кв. м,
изпълнен в цеха за механично заваряване.
На 3 юли 1980 г. е основано най-голямото предприятие за производство на оборудване в страната, а
на 10 септември 1980 г. фабриката за инструменти започва да произвежда. Първото зареждане с
чугун е излято на 15 април 1978 г., а с течна стомана - на 6 юли 1981 г. С течение на времето
компанията произвежда и комерсиализирано комплексно технологично оборудване, елементи и
резервни части за добивната промишленост, металургията, строителството и огнеупорни материали,
специална продукция, полуготови, изработени от чугун и стомана, ковани и щамповаи детайли,
включително услуги и техническа помощ за бенефициентите в страната и чужбина.
Политически аспекти
На 11 март 2008 г. е открита процедура по несъстоятелност към длъжника SC FORTUS SA, със съдебен
изпълнител SIGMA IPURL, а на 26 април 2010 г. House of Insolvency Transilvania SPRL е назначен като
втори администратор на съдебната власт. Съгласно учредителния документ на фирмата и данните,
предоставени от Службата на Търговския регистър към Върховния съд на Яш, основният предмет на
дейност на компанията се състои в „производство на оборудване за металургията”, в съответствие с
код CAEN 2891.
SC FORTUS SA, Яш е основано през 1991 г. въз основа на Закон 15/1990 и Правителствено решение №
1254/04 от декември 1990 г. относно устройството на търговските акционерни дружества в
индустрията. От годината на основаването си компанията е със седалище в Яш, регистрирана в
регистрите на Службата на Търговския регистър на Яш.
Според това правителствено решение на датата на основаване на компанията са прехвърлени
активите и пасивите на съответните държавни звена, закрити с новоучреденото дружество. Така се
осъществява цялостно прехвърляне на патримониума на бившото Звено за тежко оборудване – Яш,
основано през 1976 г. с Постановление № 39/1975 и Постановление № 70/1976.
След влизането в сила на Закон № 137/2002, отнасящ се до някои мерки за ускоряване на
приватизацията, A.P.A.P.S Букурещ публикува обява за продажба на акциите си в S.C. FORTUS S.A. Яш.
A.P.A.P.S. Букурещ, със Заповед № 2/08.04.2002, инициира процедура по специално администриране
в S.C. FORTUS S.A. Яш, с начало 10 април 2002 г. S.C. FORTUS S.A. Яш е приватизирано с Договор за
покупко-продажба на акции № 22/28.06.2003, подписан от A.P.A.P.S. Букурещ (сега A.V.A.S. Букурещ)
като продавач и S.C. Metalexportimport S.A. Букурещ като купувач. Фактическото прехвърляне на
правото на собственост върху акциите е извършено на 25 септември 2003 г.
Таблица 12.1 Площ на съществуващите халета

№

Наименование

Площ (кв. м)

1

Основна сграда SC Fortus SA

1,282,682.19

2

Хале CF Fortus + dump of old hard

62,985.00

3

Dump of hard Ciurea

141,126.15

4

Access way steelworks

4,585.72

5

Водна кула и път за достъп

2,821.27

6

ЖП връзка Fortus-Ciurea

1,540.52

7

Access halt Dump new hard Fortus 1

725.00

8

Access halt Dump new hard Fortus 2

16,185.00

9

Хидро-технически joint “Valea Adancă”

211.70

10

Фабрика за кислород

18,739.63

11

Спортно игрище

3,375.00

ОБЩО

1,535,248.18
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Реконверсии в ЗТО II
В западната зона е реализирано звено „Технополис”. Това е научен и технологичен парк, изграден с
цел да се използват резултатите от научноизследователската дейност, да се прилагат напредналите
технологии в областта на икономиката и да се увеличи участието на институциите на висшето
образование в процеса на икономическо и социално развитие чрез науката и технологиите. В
северната зона конструкцията на хале е била използвана за реализиране на супермаркет „Selgros”.
Съживяването на градската тъкан се извършва също така чрез нови сгради, позиционирани на
мястото на Звеното. Изложбеният център на обл. Молдова (Молдавия) е нова сграда, специално
замислена така, че да предлага на организаторите на панаири и изложения подходящо място за
такива събития, предоставящо всички необходими функционалности, комунални услуги и
съоръжения (изложбено пространство с достатъчно капацитет, празни пространства, автомобилен
паркинг, свързани услуги като кафенета, съблекални и др.). В североизточната част е построена
болница Providenta, медицински пункт с пет секции (вътрешни болести, медицинско
възстановяване, офталмология, обща хирургия, анестезиология и интензивна терапия).
Програмите за обновяване на градската среда представляват силни инструменти за съживяване на
градската тъкан, като се придава стойност на човешкия и материален потенциал на района.
Индустриално хале към ЗТО II – Хале за металургично оборудване
Предложеното за реставрация хале се намира на мястото на Звеното за тежко оборудване (ЗТО) II, в
северната част на обекта.
Състояние на сградата и облицовката
Сградата има структура с метална резистентност . Покривът е терасиран и представлява стъклени
покрития, разположени в посока изток-запад. Отворите в сградата са изработени от тухлена зидария
и окачени фасади. Тъй като не се използва, се наблюдава и деградиране на облицовката: падане на
боята, ръжда по металните свръзки. Въпреки това, метална резистентност на структурата не е
нарушена, което позволява халето да се използва за предложения проект.
Площ и височина на застрояване
Общата площ на терена, свързан с избраното хале, се равнява на около 9 хектара (93 600 кв. м),
докато застроената площ е около 3 ха (32 400 кв.м). Това води до процент на използване на терена
от 34%. Предвидената височина на застрояване за халето е променлива (от изток на запад): 6 м (P), 9
м (P+1), 12 м (P+2).
Движение
В момента обектът е свързан с пътната система от Soseaua Nicolina чрез безименна улица,
обслужваща комплекс „Технополис” и болница Providenta. Допълнителен достъп може да бъде
осигурен посредством улица Hlincea или магистрала Iasi-Ciurea, комуникация с булевард Poitiers.
Тротоарни плочки има в ограничени области и са повредени, като е необходимо да бъдат
възстановени и да се реши връзката с останалите тротоари. Автомобилната и тротоарна
инфраструктура заема около 6% от площта на терена.
Зелени площи
Около 70% от площта на обекта е представена от необлагородена зелена площ с ограничени
насаждения от висока растителност. Дърветата са разположени около халето, с изключение на
южната страна, и по протежение на автомобилните пътища. Голямата необлагородена зелена площ
позволява предлагането на различни ландшафтни решения.
Предложение за реконверсия
При рехабилитацията на индустриалните халета на ЗТО се вземат предвид различни икономически,
социални, културни, урбанистични и логистични аспекти. Анализът на обекта в съответствие с тези
критерии показва необходимостта от зона за развлечение, която да служи едновременно на
квартала и на града, повишавайки нивото на комфорт и желанието за частен квартал с редица
социални и културни съоръжения. Превръщането на промишленото хале в спортен център променя
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динамиката на района, налагайки ново пътно движение, паркинг, както и редица допълнителни
съоръжения. В същото време, той се превръща в център на икономически интерес.
Съоръжения:


Тенис кортове, игрища за баскетбол и волейбол



Закрит плувен басейн



Басейн за забавление на открито



Фитнес зали



Тенис на маса



Заведения за обществено хранене



Медицински кабинет



Съблекални

12.3 Lactis Iasi – Metalurgiei Iasi (Яш)
Анализ и предложения за конверсия
Име на зоната
Lactis Iasi - Metalurgiei Iasi
Описание на местоположението
Зоната, обект на изследване, има следните граници:
на север - бул. Chimiei (Splai Bahlui – десния бряг на река Бахлуй)
на юг: - I.T.S.A.I.A. Trans Company Building - Яш
на изток: - SACOM Europe
на запад: - бул. Metalurgiei
Теренът е равен и е разположен на една и съща надморска височина с бул. Metalurgiei.
Първоначална функция
SC Lactis SA – Държавно дружество, специализирано в млекопреработването
История:
Строежът на SC Lactis SA започва през 1974 г. и продължава 4 години - до 1978 г.
Предприятието е пуснато в експлоатация през 1978 г.
Впоследствие е изграден още един ок. 3000-тонен хладилен склад в рамките на компанията, в
източната част.
Цялата система на предприятието става автоматизирана - от момента, в който млякото влиза в
снабдителната система, до момента, в който продуктите са пакетирани. Този процес е осигурявал
млечните продукти с трайност до момента на консумация.
В резултат от преработката продуктите на компанията Lactis са: мляко, сухо мляко, сирене, масло,
сирене фета, сметана, кисело мляко Sana, кисело мляко (ацидофилни продукти), а в горещия сезон
сладоледът се превръща в основния продукт.
Компанията е подложена на процес на упадък след Революцията. Около 1993 г. този процес се е
дължал главно на липсата на суровина, а също и на липсата на средства за покриване на разходите
за суровината. Освен това, невъзможността да се покрият нуждите от суровина (мляко) са се
дължали също и на многобройните местни производители, излезли на пазара, които са усвоявали
всички доставки на мляко.
Функциите, свързани с всяка от сградите на компанията, са илюстрирани на диаграма D.1.
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Настояща ситуация
В момента, площите, притежавани от Lactis са поделени и отдадени под наем на около 40 фирми,
опериращи в други сфери на бизнеса - от производство и разпространение до дейности по
складиране.
Функциите на компаниите в рамките на корпуса са илюстрирани на диаграма D.2.
Правни условия:
Индустриалната зона е била собственост на SC LACTIS SA.
Площ - 42,840 кв. км.
Икономически условия:
Теренът, обект на изследването, е собственост на общината, в застроената площ, попадаща в групата
на индустриалните звена и служби в имотния регистър и имаща ясни връзки с жилищната зона.
Следователно имотът попада под градоустройствените регулации.
Анализ на териториалното и местно въздействие на съществуващата индустриална зона
Индустриалната зона, обект на изследването, принадлежи към градска индустриална мрежа,
маркирана по осите Splai Bahlui и Calea Chişinaului. В момента с разширяването на жилищните
райони (ANL) в северната част и на групата от високи сгради P+10 в западната част може да се
забележи тенденция на разширяване на район Tătăraşi. Този факт поставя обсъждания район в
негативна ситуация както от урбанистична, така и от ландшафтна гледна точка. Шосейният и
пешеходен трафик в района е маргинален, вътрешният достъп е възможен само от южната зона,
където е установен административният адрес. В района има достъп до трамвайна линия от
трамвайна спирка. Облицовките са в състояние на деградация, необходими са някои процеси на
рехабилитация, според Закон 153/2011, отнасящ се до подобряването на екологично-архитектурното
качество на сградите. Поради наличието на много големи крайпътни и паркинг зони, липсата на
ландшафтно оформление оказва значително влияние върху околната среда. Публичното
пространство се нуждае от планиране, тъй като също се намира в състояние на деградация.
Тъй като жилищната площ е в непрекъснат процес на разрастване, за решаване на тези въпроси,
авторите предлагат функцията да бъде трансформирана в образователна. В момента с
преориентирането се предлагат поредица от промени, като например: разширяване на
ландшафтното оформление, намаляване на пътния трафик, рехабилитацията на същетвуващите
строежи, подходящо за функцията озеленяване. За максимална ефективност се предлага
реконверсия на всички зони и създаване на културен полюс.
Друг аспект, който покрива реконверсията, е представен от нуждата от образователен комплекс в
съответния район. Това ще насърчи развитието на района едновременно по осите Bahlui и
Metalurgiei Boulevard, които за момента са икономически/ социално / урбанистично неактивни.
Анализ на настоящата ситуация по отношение на пространственото планиране:
Свързваща зона между две отделни зони, които са урбанистично обособени, съответно
индустриална и жилищна зона с височина P+4-10.
В северната и западната част има два основни начина за придвижване, единият от тях е булевард
Chimiei от северната страна, а другият – булевард Metalurgiei. Те се пресичат, като бул. Metalurgiei
води до район Tătăraşi, през моста Metalurgiei.
В северната част на обекта е разположена жилищна зона (ANL жилищни блокове), в западната част в
близост до сградата на бившата компания TEROM и на жилищен комплекс с височина P+10.
Пътна мрежа:
Трафикът в района се осъществява по две сравнително основни пътни артерии, една от които с
трамвайна линия. И двете са покрити с добре и много добре поддържан завършващ слой асфалтова
настилка. На запад, встрани от бул. Metalurgiei, минава трамвайна линия. Това представлява важна
връзка с останалата част на града.
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Комунални услуги и благоустройство:
Обектът в рамките на помещенията на SC LACTIS IASI разполага със следните мрежи:


дъждовни канализационни системи



подземни електропроводи



подземен водопровод и тръбопроводни системи



система за осветление в помещенията



газопроводна мрежа в експлоатация



телефонна мрежа

Застроена площ:
11 200 кв. м
Брой етажи:
Броят на етажите в микро-зоните е илюстриран в приложение D3
Реализирани функции:
Новите реализирани функции и настоящите микро-зони на изпълнение са илюстрирани в
приложение D4.
Състояние на сградите:
Следните категории конструкции могат да бъдат открити в помещенията на SC LACTIS SA:
-масивни конструкции на големи площи, които имат здрава архитектурна структура с добро
състояние на конструкцията, но с ниско качество на облицовките, защото са били използвани за
продължителен период от време;
-административни сгради с добра архитектурна структура, но по облицовките има следи от
остаряване.
Ландшафтно оформление:
Ландшафтното оформление в рамките на помещенията на SC LACTIS SA е в сравнително лошо
състояние поради липсата на загриженост на администрацията в тази област.
Характеристиките на ландшафтното оформление са илюстрирани съответно в приложения D2 и D.0
(PUZ).
Анализ на въздействието в територията:
Наличието на изоставена индустриална зона деконструира градската архитектура поради липсата на
съгласуваност.
Предложение
В съществуващия комплекс, при характеристиките на местоположението и съседните жилищните
райони, а също и с оглед по-нататъшния растеж на този вид зони и съществуващата връзка с града,
наред с ръста на населението в района е повече от приветствано изпълнението на регионална
образователна програма.
Наличното строителството представлява едно добро начало за осъществяване на образователна
програма, която да включва детска градина, начално и средно училище, заедно с
административните структури и функции, свързани с продоволствените нужди за новата функция.
Новият комплекс предлага премахване или преоразмеряване на паркинг зоните в целия комплекс,
за адекватен пешеходен трафик, разширяване на ландшафтното оформление и създаване на
спортни площадки в южната зона, чрез изхвърляне на паразитните стоманени конструкции в
помещенията и заменянето им в прилежащите зони.
Структурата на предложения комплекс, както и всяка функция в детайли, връзките между тях и
пътно-строителните/ пътно-ремонтните работи в комплекса са представени в приложение D.5.
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Съществуващите структури в помещенията на SC LACTIS SA ще бъдат поддържани и ремонтирани
според специалното предназначение, което ще им бъде вложено в новия план. Структурите на
бившите гаражи ще бъдат изхвърлени, поради тяхната сериозна степен на износване и
пространството ще функционира под формата на спортни игрища.
Озеленяване:
По отношение на ландшафтното оформление е предвидено да бъдат засадени декоративни дървета
и тревни площи, а също и преграда от специфични за района видове растения, функциониращи като
изолатор от останалата част на промишлената зона.
Предложена строителна линия:
Предложената строителна линия е ограничена от северните и източните фасади на комплекса.
Брой етажи:
Броят на етажите в зоната ще бъде максимум P+10, което е продиктувано от наличието на жилищен
район в зоната. Новата реализация предлага поддържане на сградите в действителния им очертания
без да се променя съществуващия брой на етажите.
Заключение
Настоящата документация е изготвена за функционалната преконфигурация на помещенията на СК
LACTIS SA Iasi в образователната сфера, имаща положително въздействие върху близките жилищни
зони.
Настоящите условия в обекта, както и тези за строителство са довели до плановите решения,
споменати по-горе. Според оценката н авторите предложената реорганизация се вписва логично в
района, като най-малкото има равен статус в рамките на планирането на комплекса. Със своята
функционалност и индивидуалност, както и с използваните материалите, този обект ще бъде
хармонична част от идентичността на най-важното населено място в обл. Молдова (Молдавия).

196…………………………………………………………………..…

13 Регенерация на изоставени индустриални зони в България - примери
от: Симеон Топчийски, Деница Топчийска, Антония Кралчевска

13.1 Пароцентрала в кв. Аспарухово, Варна - Бутиков хотел Вентура
Аналитична предистория
Урбанистичен (градски) контекст
Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) в кв. Аспарухово, гр. Варна е построена през 1952 г. в типичен
съветски архитектурен стил. Целта е се да осигури електричество за квартала, чието население се е
състояло от специалисти, работили в изграждането на корабостроителният завод във Варна.
Сградата се смята за символ на индустриалната революция в района и нейната най-важна
отличителна черта е бил коминът, който е трябвало да се вижда от морето. В края на 1980-те
топлоелектрическата централа е спряна от експлоатация и скоро запустява. Оттогава сградата и
районът около нея стават по-слабо населени и непълноценно използвани, което ги поставя в
категорията изоставени индустриални зони.

Фиг. 13.1 - Урбанистичен контекст.
Местоположение: намира се в квартал Аспарухово (Варна, България) на южния бряг на канала,
свързващ езерото с морето.
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Фиг. 13.2 - Местоположение.
2

Обща площ: 500 m .
Първоначална функция: ТЕЦ (пароцентрала).

Фиг. 13.3 - Бившата електроцентрала след реконструкцията.
Проблеми: сградата е изоставена от 30 години, не може да изпълнява първоначалната си функция и
е почти напълно разрушена; останал е само нейният силует.
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Фиг. 13.4 - Бившата електроцентрала преди реконструкцията.
Изисквания: цялостна реконструкция на сградата при запазване на нейната стойност в архитектурен,
културен и местен контекст.
Пазарни условия: сградата е била предложена за продажба в открит конкурс през 2002 г. и е
закупена от победителя в конкурса.

Определяне на визия, планиране, програмиране
Съществуващи стратегически планове за действие и документи
След нейното закупуване сграда претърпява мащабен процес на реконструкция, който отнема 2
години (от 2006 г. до 2008 г.). Целта на нейния нов собственик - инвеститора г-н Ботушаров - е
доколкото е възможно да се запази сградата, така че да позволява създаването на място, по-късно
определено като бутиков хотел, което да привлича посетители и туристи, ценящи съживяването на
стари сгради, както и "живата" бира.
Всъщност сегашният собственик на старата топлоелектрическа централа заявява в интервю, че е
търсил подходяща сграда, където да бъде възможно монтирането на закупената от него инсталация
за "жива" бира.

Фаза на изпълнение
Стъпки
Процесът на реконструкция на изоставената сграда започва през 2006 г. По време на оценката на
обекта става ясно, че не може да бъде спасено много от старата сграда - при реконструкцията е
запазена само фасадата на старата топлоелектрическа централа, включително обемът на сградата,
външните стени и коминът. Укрепени са външните стени, които са с дебелина 50 см, тухленият
комин е обновен. Половин година отнема укрепването на външните стени и осигуряването на
достъп за строителната техника. Всички етажни нива са ремонтирани и е напълно подменен
покривът на сградата.
Заинтересовани страни
Основните заинтересовани страни в този проект са:


Община Варна,



Частни инвеститори, включително г-н Ботушаров (Микроспектър ООД).

Страните, участващи в проекта, са:


Инвеститор: Красимир Ботушаров, Микроспектър ООД



Архитекти: Владимир Попов, Красимир Попов, Велин Нейчев и Красимир Ботушаров



Изпълнител: Стимекс ООД, Стоян Стоянов



Строителство: инж. Петранка Маринова
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Приоритети
Основните приоритети на инвеститора в реконструкцията на този изоставен промишлен обект са,
както следва:


Реконструкция на старата изоставена сграда, която вече не може да изпълнява първоначалната
си функция.



Обновяване на района около сградата.



Възвращаемост на инвестициите и бъдеща печалба.



Превръщане на иновативната архитектурна идея в реалност.



Привличане на туристи и посетители.

Продукти и резултати
Постигнато качество
Реконструкцията на старата топлоелектрическа централа е завършена през 2008 година. Тя
официално се превръща в бутиков хотел „Вентура”, лесно разпознаваем по своя тухлен комин.

Фиг. 13.5 - Заключителен етап.
2

Общата разгъната застроена площ на сградата се изчислява приблизително на 1500 m . Хотелът
разполага с 14 стаи за гости, 10 от които двойни, три оригинално декорирани зали, ар-клуб и
художествена галерия в подпокривното пространство, както и инсталация за "жива" бира. Площта на
2
всяка от стаите е минимум 40 m . Галерията е висока 12 метра и е подходяща за разнообразни
социални или културни събития, което привлича много нови инвеститори в района.

Фиг. 13.6 - Интериор на хотела.
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За реконструкцията на вътрешното разпределение на сградата са използвани материали като дъб за
вратите и подовите настилки, както и гранит и мрамор, керамика и ковано желязо. Обзавеждането е
специално проектирано за нуждите на хотел „Вентура”.
Последното признание за качеството на реконструкцията на старата топлоелектрическа централа в
Аспарухово идва през 2009 г., когато печели наградата за най-добра сграда в категорията "Градски
хотели".
От откриването си насам хотелът привлича множество посетители, както и инвеститори в
изоставения преди обект. Счита се, че той е допринесъл за местното и градско развитие чрез
създаването на привлекателна и лесно разпознаваема търговска марка.
Участвалият в обновяването на сградата архитект Владимир Попов заявява: „Това е пример за
сграда, разположена в хармонично проектирана жизнена среда. В плана е предвидено
изграждането на фонтани, широки тротоари и зони за отдих.”

13.2 Индустриална зона, Перник, България - СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД
Контекст
СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД понастоящем е водещ производител на стомана в България. Това е първото
модерно металургично предприятие в България. То е създадено през 1948 г. с постановление на
Министерския съвет е възложено на Министерството на промишлеността и занаятите изграждането
на стоманолеярен и валцов завод в близост до град Перник. Първоначално обектът е носил името
„В. И. Ленин”, но впоследствие то е променено на „Стомана” (главния продукт на предприятието).
През годините това е едно от най-добрите стоманодобивни предприятия в България. Фирмата
произвежда широка гама от продукти, включително армировъчна стомана за стоманобетонни
конструкции, дебелолистова ламарина, сортов прокат, специални стомани, специални профили и др.

Фиг. 13.7 - Местоположение на „Стомана Индъстри”.
През юни 2001 г. SIDENOR SA, Гърция, придобива мажоритарен дял от акционерния капитал на
СТОМАНА АД от „Еврометал” АД (настоящо участие 100%), и поема отговорността за цялостната
дейност. Преходът към частния сектор, който представлява повратна точка в историята на
компанията, включва мащабен инвестиционен план, насочен към модернизация на
производствените мощности и цялостно преструктуриране на компанията.
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Местоположение: Стоманолеярният завод се намира в промишлената зона на град Перник на
удобно място с добри транспортни връзки до Перник и съседните му градове, много близо до
столицата София (20 км).
Обща площ: 4-5 km2
Първоначална функция: металургично предприятие.
Проблеми: липса на правилно управление на земята, наличие на неизползвани територии,
незадоволително ниво на местното развитие.
Изисквания: Съществувала е отчетлива потребност от обновяване и съживяване на района, от
инвестиции и прилагане на екологосъобразни идеи в местните условия.
Пазарни условия: Стратегическото местоположение на обекта представлява голямо предимство за
неговото бъдещо обновяване и развитие. Има директна връзка с национални, европейски и
международни транспортни мрежи (шосейни и железопътни).

Определяне на визия, планиране, програмиране
Съществуващи стратегически планове за действие и документи
Община Перник, България е била активен партньор по проекта на ЕС „Възстановяване на
традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа - ReTInA”, част от Програмата за
транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа за периода 2007-2013, финансирана от
Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът ReTInA стартира през юни 2009 г. с краен срок за реализация 31 юли 2012 г. Водеща роля в
този проект е възложена на Националната агенция за развитие на Унгария и в частност на водещия
партньор община Чепел – район на Будапеща. Останалите партньори са общини от Италия,
Словения, Словакия, Гърция, Румъния и България.
От българска страна отговорно за за изпълнението на програмата е Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Проектът е на обща стойност от 3 327 500 евро, а бюджетът за община
Перник - 275 800 евро, от които 15% е национално съфинансиране.
Целта на дейностите по проекта в България е да се обединят усилията на община Перник и
съществуващите малки и средни предприятия, възникнали след приватизацията на бившия
металургичен завод „Стомана” (СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД), за да се изгради мащабен бизнес парк в
Перник, така че зоната да стане по-привлекателна за нови инвеститори.

Фаза на изпълнение
Стъпки
Дейностите по проекта са предвидени за 3-годишен срок. Те включват партньорски срещи в
България, както и в другите страни-партньори, активно участие в процеса на всички партньори,
включени в проекта, както и споделяне на опит и добри практики в сферата на възстановяването на
стари индустриални зони.
Заинтересованите страни
В България заинтересованите страни могат да бъдат разделени в две групи: публични и частни.
Публичните заинтересовани страни са Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, община Перник и съответните техни агенции и отдели. Частният сектор е
представен от редица местни частни субекти, включително основното предприятие СТОМАНА
ИНДЪСТРИ АД и други малки и средни предприятия като: „Кльокнер Металснаб” АД, „Колхида
метал” АД, „Леми Трафо” ЕООД, „Мал – Мук” ООД и т.н., както и бъдещи инвеститори.
Основни приоритети
Основният приоритет на тази инициатива е съживяването на стари индустриални зони, в случая на
България - в района на гр. Перник (и в частност на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД) чрез създаването на
модерен индустриален бизнес парк.
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Общата цел на проекта е да се гарантира растежът, конкурентоспособността и качествената заетост в
областта посредством подготовката на серия от обновителни дейности и инвестиционни планове,
които трябва да катализират възстановяването, като същевременно допринасят за качеството на
градската среда.
Проектът ReTInA се разглежда като втори шанс за подсилване на икономиката и социалното
развитие в области, в които тежката промишленост е играела ключова роля в живота на градовете.

Продукти и резултати
Продуктите и резултатите от проект ReTInA, посочени на официалната страница на проекта, включват
разработването на специфични инструменти и методология, които могат да бъдат предоставени на
разположение на много други градове в Югоизточна Европа за справяне с подобни проблеми и
предизвикателства. (Виж http://retina-project.eu/retina-project-description)
В рамките на проекта се планира разработването на общ метод за съживяване на изоставени
индустриални зони, който включва метод за интегрирано генерално планиране и метод за
ангажиране на заинтересованите страни, както и модел на генерален план и инструмент за
управление на процеса за ангажиране на заинтересованите лица.
Всеки партньор следва да проведе регионално проучване и анализ на потребностите, водещи до
изготвянето на регионален план за възстановяване на изоставени индустриални зони и на съответна
инвестиционна програма.
Използвайки транснационалното измерение на партньорството, три тематични работни групи
съвместно ще разработят три транснационални казуса (case studies), три транснационални
референтни показателя (benchmarks), както и партньорски оценки (peer reviews), четири
„майсторски класа” (masterclasses) и три обучителни сесии за заинтересованите групи в сферата на
изоставените индустриални зони.
Транснационалните примери (казуси) ще доведат до съвместен опит за публично-частно
партньорство и собствени постройки, ранно поемане на ангажимент от страна на частния сектор в
справянето със замърсени обекти и брандинга на изоставените индустриални зони с помощта на
конкурс за проекти.

13.3 Бивши казарми, община Севлиево, България - Парк за отдих, спорт и
развлечения "Казармите"
Контекст
Теренът, определен за изграждане на бъдещия парк за отдих, спорт и развлечения в град Севлиево,
се намира в северната част на града в близост до река Росица и е заобиколен от жилищни квартали.
Преди да бъде предоставен в собственост на Община Севлиево с решение на Министерския съвет от
2004 г. за използване като обществен парк, е представлявал затворена (закрита) територия за града
в рамките на казармената ограда, която живее свой собствен живот, управляван от казармените
порядки и военните устави.
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Фиг. 13.8 - Местоположение на бившите казарми.
Стремежът на държавата за приближаване до европейските стандарти и предстоящото тогава
членство на страната в Европейския съюз са били подобаваща причина да се приложат европейските
практики за превръщане на изоставени индустриални зони или военни терени в градски паркове за
отдих, култура и развлечения.

Фиг. 13.9 - Етап преди започване на регенерацията 1.
Община Севлиево кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” по схема за
безвъзмездна помощ „Подкрепа за подобряване на градската среда” за проектиране и изграждане
на парк за отдих, спорт и развлечения „Казармите”. През 2009 г. общината печели финансиране по
програма „Регионално развитие” на стойност 3 693 075.44 лева. Договорът е подписан на 16 юли
2011 г. и е за срок от 24 месеца.
Проектната разработка е извършена от екип на „Форум – Александров”.
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Фиг. 13.10 - План.
Местоположение: намира се в северозападната част на град Севлиево, област Габрово, Северен
централен район за планиране на България. Бъдещият парк ще бъде разположен на около 700 м от
централния градски площад "Свобода" и граничи с жилищен комплекс "Д-р Атанас Москов" и
жилищните блокове, намиращи се на ул. "Стефан Пешев" и ул. "Йото Иванов".
2

Обща площ: 127 дка (127 010 m )
Първоначална функция: Военни казарми

Фиг. 13.11 - Етап преди започване на регенерацията (конверсията) 2.
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Фиг. 13.12 - Етап след регенерацията ( конверсията).
Цели на проекта: посочва се, че изпълнението на проектната идея ще позволи създаването на
условия за отдих, спорт и развлечения на населението, ще спомогне за подобряване естетическата
среда в централната част на града и ще увеличи парковата среда, озеленените площи и детските
площадки в Севлиево.
Архитектурни цели: изграждане на връзки между главната улица и пространствата около реката;
цялостно подобряване на условията за живот в града чрез подсилване на съществуващите градски,
екологични и рекреационни функции, утвърждаване на парка като основната зона за отдих, спорт и
социални взаимодействия на гражданите и гостите на Севлиево. В обобщение - превръщане на
града в по-добро място за живеене.

Определяне на визия и планиране
Паркът за отдих, спорт и развлечения „Казармите” ще се изгражда поетапно. Първият етап включва
изграждане на нова ограда и на подземна комуникационна инфраструктура - осветление,
канализация и ВиК мрежа. Същевременно ще бъдат изградени и площад на битките и победите,
фонтан - водна стена, кът с водно огледало, площадки за пикник, декоративни чешми и перголи,
атракционни площадки, детски площадки, главни и второстепенни подходи (алеи) и паркинг.

Фиг. 13.13 - Парк за отдих 1.
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Фиг. 13.14 - Парк за отдих 2.
На следващ етап общината ще търси възможности за финансиране за дооформяне на водните
кътове с облицовки, дооборудване на спортните площадки за пейнтбол, места за каране на ролери,
скейтбордове и други екстремни спортове.

Фиг. 13.15 - Парк за отдих 3.
Паркът е планиран за 4000 посетители и обхваща:


24 953 кв.м алеи и паркинги



5880 кв.м зелени площи



1066 кв.м детски площадки



1060 кв.м водни площи



254 нови иглолистни, 715 широколистни дървета и 5880 - храстовидна растителност



170 градински пейки



15 комплекта детски съоръжения



2 бр. оборудване за пикник, 3 чешми, 4 перголи.
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Приложение 1 Подход CircUse за повишаване устойчивостта в градското
земеползване
Проектът CIRCUSE - Circular Flow Land Use Management (виж www.circuse.eu) финансиран от
Програмата за Централна Европа (Central Europe Program). 12 партньори подготвят концепцията
„Circular Land Management” („Циклично управление на земеползването”), която представлява
интегративна политика и подход за управление. Това предполага променена философия на
земеползването по отношение на оползотворяването на земята. Такава модифицирана философия
за земеползване може да бъде изразена посредством слогана "Предотвратявам - Рециклирам Компенсирам".
Подобно на базираните на рециклиране принципи, които в последните години се превърнаха в
ежедневие, като например управление на отпадъците и водите, подходът Циклично управление на
земеползването трябва да стане установена политика за устойчиво земеползване. Циклите, през
които преминава материалът, могат да служат като модел за устойчиво (циклично) използване на
земята. CircUse преглежда съществуващите ключови инструменти, които са повлияли на
управлението в областите на планиране, информация, организация и коопериране, финансиране и
бюджетиране, маркетинг и договаряне във всички шест партньорски страни. На базата на
резултатите от това проучване са обмислени съществуващите и потенциални нови инструменти, като
се отчитат регионалните различия в рамковите условия.
Един от използваните инструменти е Интегрираният план за действие (ИПД). ИПД за повишаване
устойчивостта в градското земеползване представлява пакет от мерки, които могат да бъдат
приложени или въведени на местно ниво. Те допринасят за преустройството на изоставени
индустриални зони и насърчават повторното използване на вече урбанизирана земя. Пакетите с
такива мерки обикновено целят да редуцират планирането на неразработените земи за бъдещо
развитие и се фокусират върху разработването на вътрешния потенциал на вече урбанизираната
земя. Интегрираните планове за действие за циклично управление на градското земеползване са
неформални инструменти за установяване на устойчиво използване на земята в краткосрочен и
средносрочен план. Те са резултат от дискусии върху целите на политиката за земеползването в
градските региони и от анализи на това как съществуващите управленски инструменти помагат да се
регулира използването на земята. Извършват се оценки на пространствените и организационните
слабости.
Това води до уточняване на пакета с мерки, които ще са необходими в краткосрочен и средносрочен
план, за да се отбележи напредък към постигане на целите на градската политика (на местно,
метрополитно и регионално ниво). Тези мерки обикновено са тясно свързани с установените
инструменти на формалното и неформалното пространствено планиране. Плановете за действие
включват също и отговорностите на заинтересованите страни, аспекти на организационните и
управленските процеси, както и преглед на изпълнението и времеви график на дейностите. ИПД са
силно ориентирани към изпълнението. Те не могат и не трябва да заменят текущото планиране, а
вместо това мерките, описани в плановете, трябва да бъдат преплетени с пространствено
релевантното формално и неформално планиране, съществуващите секторни планови документи
или проекти на планове.

Принцип на повторно използване и фази на земеползване
Много централноевропейски градове са развити (или бързо се развиват) в регионални агломерации.
Въпреки това наличните методи за планиране, институционални структури и свързаните с тях
инструменти за управление не са се развили достатъчно бързо, за да се справят с нарастващата
степен на взаимообвързаност и комплексност, които този растеж е генерирал. Все още се използват
"традиционните" визии за планиране, въпреки че те вече не могат да предоставят интегрирани
планове за развитие на модерните градове, които са изправени пред демографски промени и
предизвикателства, свързани с необходимостта да се реагира на климатичните промени.
Цикличното управление на земеползването трябва да се превърне в официална политика на
устойчиво разработване. Циклите на материалите служат като модел за цикличното управление на
земеползването: изграденият град се разглежда като система със структура, предмет на различни
фази на ползване, където в някои случаи цели области и индустриални зони са разрушени и
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пригодени за по-нататъшно използване, при условие, че общата площ на използваната земя трябва
да остане непроменена. Структурите, които вече не са подходящи за повторно използване, биват
съборени или ренатурализирани (приведени в натурален вид); в райони с висок селищен натиск се
прилагат мерки за оползотворяване на свободните пространства в застроените зони (от англ. "infill
measures"). Идеята за "циклично" земеползване съответно се позовава на схващането за цикличност
в разпределението на земя за строеж, разработването, използването, изоставянето и повторното
използване.

Източник: Difu (2005)

Фиг. Каре 2.1 - Фази и потенциал на Цикличното управление на земеползването.

Потенциал на Цикличното управление на земеползването
Стратегия от такова естество е насочена предимно и систематично към разработване на потенциала
за развитие на съществуващото строителство и повторно използване на пустеещите земи. Тя се
концентрира единствено върху вътрешния потенциал за развитие ("рециклиране" на изоставени
обекти, увеличаване плътността на застрояване, "запълване" на свободните пространства в
застроените зони, многократно използване и т.н.). Пълният цикъл на използване - от планирането до
употребата, извеждането от експлоатация, „изоставянето” и възстановяването и сградите и земята стои в основата на стратегията. Крайната цел се изразява в опазването на обектите с динамика в
развитието. Ако бъде реализиран идеалният сценарий на тази визия, за нови градоустройствени
инициативи ще се използват само вече разработени земи. Въпреки това, определянето на малки по
размер нови (незастроени) площи за развитие не е категорично изключено, при положение, че под
формата на смекчаващи мерки повторно се използват изоставени обекти в други райони.
Следователно цикличното управление на земеползването има за цел да сведе до минимум
планирането на строителство в "зелени терени" и да насърчава активирането на съществуващата
урбанизирана (застроена) територия, в т.ч. изоставени земи, празни терени между сградите, както и
оползотворяването на възможностите за разработване на свободните пространства в застроените
зони (виж Таблица Каре 2.1).
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Таблица Каре 2.1 - Разрастване и вътрешен потенциал за развитие на земите.


Възможности за
разширяване



(отдалечени земи, които
все още предстои да бъдат
разработени)







Вътрешен потенциал за
развитие







Теоретични резерви за развитие без (специфичен) устройствен
статут
Резерви от регионалното планиране (очаквани земи за
застрояване)
Резерви от подготвителния план на земеползването (земи за
застрояване с предстоящо разработване)
Резерви от правнообвързващия план на земеползването, които са
напълно възстановяеми (необработени земи за застрояване)
Празни пространства между сградите (земи, подготвени за
строеж/ застрояване) в обхвата правнообвързващи планове на
земеползването за разширяване на населеното място
Празни пространства между сградите в обхвата на
правнообвързващи планове на земеползването, използващи вече
съществуващи разработки и непланирани вътрешни пространства.
Слабо разработени парцели/ възможности за "запълване" на
свободните пространства
Изоставени индустриални зони
Празни сгради
Земи, които ще бъдат изоставени в обозримо бъдеще
Урбанизирана земя, по план предназначена за интензификация
Източник: German Institute of Urban Affairs, Own Diagram

Заключения от проекта CircUse
Концепцията на Цикличното управление на земеползването представлява нов интегративен
подход в политиките и управлението. Но повторното използване на изоставени земи и
намаляването на разработването на "зелени терени" изисква съвместните усилия едновременно на
публичния и на частния сектор. Това може да бъде постигнато само чрез конструктивно
сътрудничество и участие на широк спектър от заинтересовани страни. Разчита се на способността на
заинтересованите страни да си съдействат за създаването на подходящи структури за
сътрудничество, на целенасочена комуникация и широко разпространение на информацията, както
и на използването на PR услуги и медиация. Ключът към успеха на Цикличното управление на
земеползването се крие в допускането на използване на някои от "зелените терени" при
определени условия. Но преди всичко то разчита на търсене и използване на потенциала на всички
съществуващи и вече урбанизирани обекти, включително празни пространства и изоставени
индустриални зони. Цикличното управление на земеползването има за цел да предостави
интегриран политически и управленски подход в целия спектър от области на политиката и различни
сфери на дейност.
Тези дейности трябва да бъдат изпълнявани на местно и на регионално ниво. Подходът за циклично
управление на земеползването трябва да бъде интегриран в местните политики за градско и
регионално развитие в областта на земеползването. Но Цикличното управление на земеползването
разчита също и на взаимодействието между редица други стратегии и разнообразни инструменти в
различни сфери на дейност. Те се основават на всеобхватно разпространение на релевантни
инструменти („микс” от инструменти) от различни области, и по-специално: планиране,
информационни системи, сътрудничество, организация и управление, инвестиции и програми за
подпомагане, подходящо законодателство и маркетинг на концепцията за „рециклиране” на земите.
Те разчитат също и на усвояване от пазарите на недвижимо имущество. Но основната движеща сила
на Цикличното управление на земеползването винаги е публичният сектор. Въпреки това,
съществува необходимост от по-добро сътрудничество между отделните сектори и актьори
(публичен и частен сектор, НПО, домакинства, собственици на имоти и т.н.).
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За постигане целите на Цикличното управление на земеползването е необходимо сътрудничество
на всички административни нива (национално, регионално, местно). На местно ниво има нужда от
подобрени данни за земеползването и по-специфична информация за обектите (например данни
относно потенциала за използване на земите в празните пространства и изоставените индустриални
терени). Териториалното планиране на областно и общинско ниво трябва да бъде координирано, а
земеползването - окачествено (например целеви параметри и прозрачно определяне на
изискванията за използване на земята и др.). От национална гледна точка е необходима подкрепа от
страна на правната рамка за стабилни инструменти и нови организационни форми (например
агенции за развитие, фондове за реконструкция или ренатурализация на изоставени индустриални
обекти, изгодни лихвени проценти и грантове за частни инвестиции, предварително "ex ante" и
последващо "ex post" проучване на разходите и ползите от проектите за разработване в областта на
земеползването).
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Приложение 2 Визуализация на изоставените индустриални зони в
Република Чехия
Предимства и ограничения за използването на данни за изоставените индустриални
зони
Регионите и местните общности, които имат голямо количество земи в изоставени индустриални
зони, трябва да разберат същността, размера и сериозността на техния проблем. Но събирането на
данни за изоставените индустриални зони само по себе си не спомага за насърчаване на повторно
използване и струва пари. За да се оправдае какъвто и да е процес на инвентаризация, трябва да се
работи с получените данни, те да бъдат анализирани и включени в планове, стратегии и политики.
Аналитичните изводи от обработката на събраните данни могат да бъдат от полза както за
подпомагане на повторното разработване на изоставени индустриални зони, така и в
пространственото планиране. Анализът на данните показва естеството на проблема и индикира
ключовите точки, които трябва да бъдат адресирани. Ето защо данните за изоставените
индустриални зони са необходими за регионите и общностите. Но те се нуждаят от изходящи данни
в лесно достъпен ИТ формат - първо, за да намалят технологичните разходи и второ, за да се справят
с бариерите, свързани с нивото на владеене на ИТ умения. Другото нещо, от което регионите и
общностите се нуждаят, са такива формати на данните, които предоставят лесно достъпни и
„комуникативни” изходни резултати. (Не е особено лесно да се съобщи на някого атрибутивен ред
на ГИС полигон…). Това, което е необходимо, са лесни за генериране графични резултати (б.п.
изходи), даващи информация за всяка отделна изоставена индустриална зона, както и аналитични
резултати (б.п. изходи) на групи от изоставени индустриални зони.

Могат ли данните и анализите за изоставените индустриални зони да допринесат за
тяхното повторно използване?
Всички бази данни се концентрират върху насърчаване ремедиацията на отделни обекти. Тези
обекти, при положение, че се намират в комерсиална локация и на пазара съществува потребност от
тях, могат да бъдат регенерирани. Въпреки това, въпросът не е така едностранчив – отличава се с
различни нюанси, а не само с "черно-бели" страни. За да се насърчи повторното използване на
дадена изоставена индустриална зона е нужно повече, от това да се визуализира, промотира или
подпомогне отделен обект. Местните условия трябва да бъдат разгледани и разбрани и да бъдат
оползотворени по-широки възможности. Дори във второстепенни локации могат да бъдат
постигнати известни промени и подобрена конкурентоспособност, ако към въпросите на местната
регенерация се подхожда умело и с разбиране. В тази връзка, наличието на солидни и съпоставими
данни може да бъде от съществена полза за справянето с регенерацията на изоставени
индустриални зони. Така тенденциите, промените, използването и изпълнението на обектите могат
лесно да бъдат наблюдавани (подложени на мониторинг). Анализите позволяват по-задълбочено
формулиране на информирани стратегии и действия. Анализирането на данните за изоставените
индустриални зони и ГИС слоевете дава редица индикатори за устойчивост и за изоставените
индустриални зони, като също така предоставя и полезна пазарна информация. Това може да
подготви аргументите за прилагане на инициативи, програми, маркетингова помощ и смекчаващи
мерки.
Въпреки това, събирането и анализирането на данните може да бъде смислено само в случай, че
изводите от тях предизвикат съответната реакция. Тя се изразява в следното: действително са
формирани стратегии, те получават политическа подкрепа, заинтересованите страни вземат
„реално” участие, налични са проекти и финансиране, действията се изпълняват и резултатите от тях
подлежат на мониторинг! Събирането на данни и тяхното анализиране е само една от „меките”
мерки, нужни за „задвижване” на подкрепата за повторното използване на изоставени
индустриални зони. Други „меки” мерки са например: подобрено ноу-хау, техническа помощ за
местните власти и собствениците на изоставени индустриални зони, насърчаване на подготовката на
проекти, подходящо местно планиране и т.н.
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Новият чешки закон и неговите отражения върху визуализирането на изоставени
индустриални зони
През 2006 г. в Република Чехия е приет новият Закон за планирането и строителството (№. 183/2006
Coll.), който влиза в сила година по-късно. Наред с другото, законът урежда и въпросите, свързани с
изоставените индустриални зони, на базата на следните няколко точки:


визуализира изоставените индустриални зони в планирането (дотогава изоставените
индустриални зони не са били признати като отделна категория в чешкото планиране),



дава на специалисти с квалификация в планирането право да категоризират имоти като
изоставени индустриални зони,



изяснява въпроса с публичността на данните за изоставените индустриални зони (съществува
законово изискване да се публикуват всички ограничения на териториалното развитие и
изоставените индустриални зони са класифицирани като такива граници),



предоставя база за редовна инвентаризация и актуализация на данните за изоставените
индустриални зони в административни единици, наречени ORP.

Новите разпоредби на базата на закона налагат изискването за идентифициране на изоставените
индустриални зони като отделна категория (Обект 4) между 120-те останали категории
земеползване, съставящи ГИС слоевете на новата национална система за подпомагане на
планирането (ÚAP). Законът възлага на всички местни власти в Чехия отговорността да предоставят
проучвания за изоставените индустриални зони на територията им и да актуализират тази
информация на интервал от две години. От определени местни администрации (ORP) се изисква да
събират цялата ГИС информация и да публикуват основните изводи в интернет.
До 2010 г. повечето чешки региони разполагат с някакъв вид инвентаризация на изоставените
индустриални зони, поддържана от отделите им за индустрия или стратегическо развитие. Но към
тези бази данни за изоставените индустриални зони обикновено е подходено от гледна точка на
маркетинга и промотирането и те предлагат силно ограничени аналитични изводи. Хоризонталната/
вертикалната комуникация между различните отдели не е била особено добра, затова и
потенциалът за създаване на годни за публикуване и актуализиране бази данни за изоставените
индустриални зони на регионално ниво се е провалял досега. Поредна бариера е поставена от
указания ГИС формат на данните, който е подходящ за специалистите в сферата на пространственото
планиране, но не и за стратегическите плановици, които все още не могат пълноценно да работят с
ГИС.

Търсене на подобрения – “комуникативни” и “местни” инвентари на изоставените
индустриални зони
През 2009 г. методологически подход към общностната инвентаризация в Чешката република е
разработен и финансиран от Централния европейски проект COBRAMAN.
Проучване
Стремежът към ефективност и намаляване на разходите довежда до разделяне на проучването на
няколко етапа:


въвеждащо обучение,



фаза на теренната работа,



експертна фаза,



ГИС фаза,



аналитична фаза.

Във връзка с проучването се препоръчва упражняването на контрол и откриването на линия за
помощ, с цел подобряване на качеството и съпоставимостта на данните. Проучвания с такава форма
и качество могат да се използват и за други цели, като например за оценка на устойчивостта, оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС), стратегическа оценка на околната среда (СООС) и др.
Анализът на данните и ГИС слоевете за изоставените индустриални зони дава възможност за
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дефиниране на показатели за устойчивостта и изоставените индустриални зони и извличане на
пазарна информация.
Въвеждащо обучение
Въвеждащото обучение се предлага на всички участници в изследването. Техническият персонал и
експертите се обучават "на закрито" в това, как да използват ".xls " формата на инструмента за
инвентаризация, къде могат да намерят необходимата информация и по какъв начин тяхната работа
е взаимообвързана. Обучението "на открито" е съсредоточено върху подобряване на способността
за разпознаване на различните видове изоставени индустриални зони и обединяване на
представите на участниците за изоставените индустриални зони, така че те да са в състояние да
попълнят коректно секциите с качествени атрибути от инструмента за инвентаризация
Фаза на теренната работа
Фазата на теренната работа се провежда предимно на открито и се извършва от техническия
персонал. Екипът започва с изучаване на съществуващите изследвания на изоставени индустриални
зони, проверява актуалното състояние на вече идентифицираните изоставени индустриални зони и
описва нови и „предполагаеми” такива. Разходите за теренната работа се минимализират чрез
насочване на фокуса върху качествените данни. Количествените данни могат отделно да се добавят
и в офис условия от ГИС и други ИТ източници.
Експертна фаза
Експертният етап се осъществява предимно на закрито. Извършва се от експерт архитект/ плановик,
съгласно изискването на новия закон за планирането. Експертът проверява и преглежда дали
данните са верни и пълни, като той също влиза в класификацията на отделната изоставена
индустриална зона.
ГИС фаза
ГИС фазата на изследването се състои в актуализиране на атрибутите на ГИС слоевете и полигоните
от базата данни във формат ".xls" на инструмента за инвентаризация. Следва задаване на
координатите на полигоните на идентифицираните нови изоставени индустриални зони и ако е
необходимо - изменение на съществуващите. Изследването използва ГИС по няколко причини.
Законът изисква използването на цифрова технология с цел "да се улесни обменът на данни между
регионите". Същевременно има много други данни, които вече са създадени в ГИС (например
наводнявани райони, защитени територии, техническата инфраструктура и др.). ГИС данните могат
лесно да бъдат експортирани в различен формат, като например ".xls", в следствие на което
предложеният инструмент за инвентаризация може да работи с ГИС атрибутивни данни, като
позволява анализ на разнообразни данни. И не на последно място, ".xls" форматът, за разлика от
специфичните ГИС формати, не поставя сериозни ограничения от гледна точка на уменията и
разходите.
Аналитична фаза
Аналитичният етап има две форми на изход (резултат). Първият резултат се състои от съставяне на
анализи от неограничен брой графики (вж. например Фигура 2), които се генерират автоматично от
инструмента за инвентаризация (вж. Фигура 1). Инструментът за инвентаризация спомага също и за
генериране на набор от показатели (индикатори) за целия ORP или за избрана териториална
единица (вж. таблица 1). Такива анализи показват например, че настоящото равнище на ремедиация
на изоставените индустриални зони в град Ústí nad Labem (Усти над Лабе) е крайно недостатъчно.
При запазване на това ниво (скорост) на регенерация, ще отнеме ок. 375 години преди градът да се
справи с изоставените индустриални зони на територията си (ако приемем, че не възникват нови
изоставени индустриални зони). Индикатори помагат да се сравняват заплахите на изоставените
индустриални зони в различни ORP и различни общности.
Вторият изход (резултат) са графичните анализи. Те се изготвят от техническия персонал (ГИС
специалисти) и се състоят от няколко прости комуникативни карти (формат A4/5), пространствено
идентифициращи минимум три различни класификации, избрани от данните от инвентаризацията.
Пример за комуникативните възможности на този резултат е нагледно представен на Фигура 1.
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Други графични изходи, изисквани от новия закон, се базират на ГИС полигони на изоставени
индустриални зони.
Инструмент за инвентаризация – карта на изоставените индустриални зони
Картата е замислена като средство за подпомагане на проучвателната дейност на персонала на ORP
чрез обединяване на данните и улесняване на попълването и актуализирането на регионалните бази
данни посредством подхода "отдолу-нагоре", с всички предимства от гледна точка на публичността
и актуализацията, предлагани от новия закон. Събраните данни и информация са специално
пригодени за използване от общностите или ORP. Съществуващите чешки регионални бази данни са
създадени на различни принципи и общностите не могат лесно да получат достъп до тях и да
използват свои собствени данни за аналитични цели. Всяка карта има определен брой
предварително селектирани менюта за попълване с конкретна информация за всяка изоставена
индустриална зона. Картата включва също снимки, карта на местоположението и ортофото карта, с
приблизително маркиран полигон на изоставената индустриална зона. Въз основа на това, както и
на GPS данни се идентифицира изоставената индустриална зона и на базата на предоставената
информация се изчертават ГИС полигоните, наставени върху кадастралните граници от ГИС
специалист. Инструментът автоматично генерира графики за ок. 30 различни категории, включени в
картата на изоставената индустриална зона, като графиките могат бъдат за цялата ORP или само за
избраната единица. Той също така автоматично сравнява данните от съществуващите и новите
изследвания на базата на минимум 6 точки и анализира въз основа на мин. 4 точки изоставените
индустриални зони, които вече са регенерирани. Освен това управлява автоматично размера на
снимките. Основният текст и менютата на картата могат лесно да бъдат изменени на друг език, или
съобразно конкретните местни нужди (категориите земеползване в местните планове за развитие
варират според региона). Всъщност картата може да бъде използвана и за всякаква друга
инвентаризация на обекти (например на включени в списък сгради). Предимството на този подход в
сравнение с други много по-сложни решения се изразява в неговата ниската цена, леснота за
използване на терена, простота и опция за автоматично генериране на аналитични резултати.
Законовото изискване за редовно актуализиране за инвентаризацията дава възможност за
проследяване на тенденциите в развитието и актуалното състояние на местните изоставени
индустриални зони. Индикаторите спомагат и за обективното сравнение на състоянието и
тенденциите в изоставените индустриални зони в различни ORP и общности.
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Фиг. Приложение 2.1 - Пример за карта на изоставените индустриални зони и карта на комуникациите.
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Фиг. Приложение 2.2 - Пример за автоматичен аналитичен резултат от инструмента за инвентаризация.
Таблица Приложение 2.3.1 - Пример за автоматично генерирани показатели.

Индикатори за изоставените индустриални зони -Ústí nad Labem
Индикатор

2010

Брой изоставени
индустриални зони

83

Площ на изоставените
индустриални зони
Индекс на регенерация на
изоставените индустриални
зони
% на изоставените
индустриални зони от
градската застроена площ

2014

2016

2018

(61)
428ha
(204ha)
0,54%

11,7%
(5,6)%

% на изоставените
индустриални зони от
земите, предназначени за
разработване

201%

Годишен темп на развитие
спрямо територията на
изоставените индустриални
зони

?

% на изоставените
индустриални зони от
административната
територия на града.

2012

4,55%
(2,17)
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Речник на използваните термини
от: Jiřina Bergatt Jackson, Maroš Finka, Dagmar Petríková, Barbara Vojvodíková, Mária Zúbková,
Nicolas Samson, Olivia Cristina Rusu, Simeon Toptchiyski, Denitza Toptchiyska
abandoned
within the meaning unused, abandoned by workers, within the meaning of currency to
give up ownership

Обикновено се използва в смисъла на неизползван/ a, изоставен/ a,
занемарен/ а, необитаван/ а, безлюден. Който/ която няма собственик.
Правото на собственост като абсолютно и неограничено вещно право не се
изгубва поради неупражняването му. Изгубване правото на собственост в
България по Чл. 99. става в два случая:
1

правото на собственост се изгубва, ако друг го придобие или

2

ако собственикът се откаже от него.

Termen folosit cu sensul de lãsare în pãrãsire a utilizãrilor anterioare ale unui teren
industrial de cãtre fostul proprietar; - încetarea activitãţii constructorilor; oprirea
activitãţilor productive înlesneşte apariţia maidanelor industriale (cu risc potenţial pentru
mediu)
opustený, nevyužívaný areál v zmysle funkčného nevyužívania
Opuštěný - obvykle se používá ve smyslu opuštěný předchozím využití – nevyužívaný
Opuštěný nemající vlastníka. V legislativě České republiky se při převodu vlastnictví
odvolává na občanský zákoník, konkrétně na využití paragrafu 135 - a jednat s pozemkem
bez vlastníka jako s věcí nalezenou.

brownfields
Brownfields are sites which:


have been affected by the former uses of the site and surrounding land,



are derelict and underused,



may have real or perceived contamination problems,



are mainly in developed urban areas,



require intervention to bring them back to beneficial use.

Изоставените индустриални зони/ територии (Brownfields):





са зони и техните околни територии, които са засегнати по някакъв
начин от предишната им експлоатация и стопанисване;
са безстопанствени, изоставени или не се оползотворяват и
стопанисват пълноценно;
могат да имат истински настоящи или предстоящи проблеми,
свързани със замърсяване;
предимно се намират в развити урбанизирани територии, но не и
единствено само там;

изискват действия, за да бъдат оползотворени отново.
Maidanele şi zonele industriale în declin din România includ:


fabrici, uzine, depozite, cai ferate, grajduri zootehnice, cazãrmi militare,
complexe industriale aflate în stadiu de abandon, de conservare sau de
distrugere treptatã.



Acestea au un potenţial ridicat de contaminare şi revitalizarea lor pune probleme
mari de urbanizare şi intervenbţie conştientã pentru folosirea terenului spre
binele comunitãţii.



Maidanele industriale apar ca rezultat al schimbãrilor economice şi
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restructurãrilor industriale din fiecare ţarã dezvoltatã.
Brownfields sú plochy, ktoré:


sú dotknuté predchádzajúcim užívaním a užívaním okolitých pozemkov



sú opustené alebo nedostatočne využívané



majú skutočné alebo potenciálne problémy s kontamináciou



sa nachádzajú hlavne v rozvinutých oblastiach sídiel



pre svoje ďalšie prospešné využívanie vyžadujú intervenciu.

Plochy brownfieldů jsou definovány takto:


jsou ovlivněny minulým využitím nebo využitím ploch v okolí,



jsou opuštěné a nevyužívané,



mají reálný nebo potenciální problém s kontaminací,



jsou především v urbanizovaném území,



jedná se o plochy, které pro svoje nové využití, nebo účelné použití potřebuji
intervenci.

cadastral land register
These registers are, used to record and trace the history of the property titles and related
rights.

Кадастърът и имотният регистър се използват, за да регистрират и
проследяват историята и текущото състояние на имота, неговите
собственици и други права, свързани с имота.
Registrul cadastral al terenurilor reprezintã inventarierea descriptivã teritorialã a bunurilor
imobiliare, amplasamentul şi situaţia lor juridicã, cu precizãri referitoare la folosirea ce li se
afecteazã şi modul de proprietate
Kataster nehnuteľností predstavuje súpis a popis nehnuteľností podľa vlastníkov a
užívateľov, ich geometrické zobrazenie na mapách katastrálne konanie, registre, štatistiky,
register
obcí.
Prístup
k
údajom
katastra
nehnuteľností
je
na:
https://www.katasterportal.sk/kapor
Katastr nemovitostí - Soupis a popis nemovitostí, jejich geometrické zobrazení na mapách s
vyjádřením užívacích a vlastnických vztahů a práv, který je příslušný vždy k jednomu
katastrálnímu území. http://www.pozemky.cz/page.php?textcat=11&textpg=30

contaminated or
potentially
contaminated sites
The term 'contaminated site' refers to a well delimited area where the presence of soil
(underground water) contamination has been confirmed.
The term "potentially contaminated site" includes any site where soil contamination is
suspected but not verified and detailed investigations need to be carried out to verify
whether relevant impacts exist.

Терминът "Замърсен терен/ територия" се отнася до конкретна зона, в която
се потвърждава замърсяване на почвата (подземните води).
Терминът "потенциално замърсен терен" включва всяко място, където се
предполага замърсяване на почвата, но то не е проверено и е необходимо
да се проведат подробни проучвания, за да се потвърди дали са налице
съответните влияния върху околната среда.
Teritoriile contaminate sau susceptibil de a fi contaminate sunt evidenţiate pe bazã de
cercetãri de mediu care pot sã îngrãdeascã potenţialul de folosire al terenului ori sã
creascã costurile pentru investitorii potenţiali.
kontaminovaný pozemok je pozemok, na ktorom sa nachádzajú znečisťujúce látky, ktorých
výskyt potvrdil prieskum,
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potenciálne kontaminovaný pozemok je pozemok, u ktorého se predpokladá, že je
kontaminovaný vzhľadom k minulému využívaniu, ale táto skutočnost nie je potvrdená
prieskumom
kontaminovaná plocha, je plocha, kde je potvrzena přítomnost znečišťujících látek pomocí
provedených průzkumů
potenciálně kontaminovaná ploch, je plocha u které se předpokládá, že je kontaminována
– vzhledem k minulému využití – ale tato skutečnost není potvrzena průzkumem.

decontamination
Decontamination is the reduction or removal of chemical agents (pollution by former
industrial activities) from soil, water or constructions to a level fit for purpose and
acceptable by the regulator

Предотвратяване на замърсяването е процес на намаляване или
отстраняване на изпусканията на химични агенти (замърсяване от предишни
промишлени дейности) от почвата, водата или строителни конструкции.
Decontaminarea reprezintã reducerea sau eliminarea poluãrii chimice provocarã de
activitãţile industriale anterioare din sol, apã ori clãdirile aflate acum în paraginã
Odstránenie znečisťujúcich látok, ktoré sa nachádzajú v pôde alebo priamo v objektoch,
príp. vo vode, vzduchu.
Dekontaminace -odstranění, nebo přeměna znečišťujících látek, které se nachází v půdě,
vodě, půdním vzduchu nebo objektech.do úrovně odpovídající limitům využívání území a
přijatelné regulátorovi (ČIŽP)

demolition
Demolition is the tearing-down of buildings and other structures

Разрушаването сгради и съоръжения е вид разрушителна дейност с цел
събарянето на сгради и други строителни структури.
Demolarea are drept consecinţã deplasarea structurilor sau de pãrţi din structurã de la
suprafaţa pãmântului sau din subsol. Ea este adesea preferatã de dezvoltatori ca fiind mai
lesnicioasã, întrucât satisface obiectivele lor imediate: reduce riscurile structurale şi de
contaminare, poate accelera revitalizarea zonei, este mai rentabilã, putând crea un
amplasament cu o valoare mai ridicatã
Demolácia je búranie budov a iných stavieb.
Demolice je bourání budov a jiných staveb.

development
strategies
A development strategy is an organization´s plan to achieve a common development
mission, by setting up appropriate goals and priorities, vision, opportunity, strategies/steps
and threats for sustaianble development.

Стратегията е обикновено под формата на писмен документ и е съвкупност
от мисия, визия, потенциални възможности и заплахи пред осъществяването
й, действия/ стъпки за устойчиво развитие.
Strategiile de dezvoltare se referã la problematica revitalizãrii maidanelor industriale,
reîmprospãtarea peisagisticã şi regândirea opţiunilor de urbanizare sustenabilã ce ţin cont
de utilizarea resurselor naturale existente, de aspectele demografice, sociale, economice,
culturale şi de conjunctura localã, naţionalã şi internaţionalã.
strategické dokumenty rozvoja sú dokumenty, ktorých úlohou je zabezpečiť optimálny a
udržateľný rozvoj (obce, kraja, štátu) z hľadiska využitia existujúcich zdrojov (ľudských,
sociálno-ekonomických, prírodných, územných). Definujú poslanie, víziu, príležitosti,
možné ohrozenia a strategické kroky vedúce k urdžateľnému rozvoju.
Rozvojové strategie jsou dokumenty, jejichž úkolem je zajištění přijatých vizí rozvoje
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(daného území, města, místa) pomocí vytyčování konkétních rozvojových cílů a priorit.

developers
A physical or legal person who develops real estate, especially by preparing a site for
residential or commercial use.

Физическо или юридическо лице на недвижим имот, което е собственик на
това имущество и координира дейностите, свързани предимно с
подготовката на този имот за жилищни или търговски цели.
Dezvoltatorii sunt profesionişti în amenajarea teritoriului prin investiţii durabile în
construcţii civile şi industriale, capabili sã confere o nouã funcţie clãdirilor şi materialelor
provenite din dezafectarea vechilor edificii, preocupaţi de performanţa energeticã, de
folosirea de resurse noi de energie, recuperarea apei de ploaie şi respectarea
biodiversitãţii.
Stavebník/investor – používa sa to aj pre investorov do špekulatívneho nákupu pozemkov,
ktoré sa ďalej predávajú.
Developer - používáno i ve smyslu že developer je osoba, která se angažuje v procech
připravy projectu, zajištění využití pozemků, organizaci projektového finacování a výstavby,
za účelem zisku. Developer může prodat bud´hotový project, nebo hotový object anebo
objet využívaný nájemci, kde nad rámec hodnoty stavby object poskytuje další příjem.

environmental risks
Actual or potential threat of adverse effects on living organisms and environment by
effluents, emissions, wastes, resource depletion, etc., arising out of human activities.

Действителна или потенциална заплаха от неблагоприятни въздействия
върху живите организми и околната среда в следствие на отпадни води,
емисии, отпадъци, изчерпването на ресурсите и др., резултат от човешкото
влияние дейности.
Pericol real sau potenţial, cu efecte nocive asupra vieţii şi mediului, prin elementele
poluante, contaminarea şi epuizarea resurselor pentru activitãţile vitale ale umanitãţii
Ohrozenie životného prostredia nepriaznivými emisiami a účinkami, ktoré pochádzajú z
ľudskej činnosti a negatívne pôsobia na prvky životného prostredia (voda, vzduch, pôda).
Enviromentální rizika Skutečná nebo potenciální hrozba nepříznivých účinků na živé
organismy a životní prostředí způsobené odpadními vodani, znečištěním, emisemi,
odopady, vyčerpáním přírodních zdrojů a podobně. Tyto aktivity povětšině vyplývají z
činnosti člověka

greenfields
An unbuilt area, mostly agricultural or forest land, or some other undeveloped site.

Незастроена площ, предимно земеделски или горски земи или някакъв
друга незастроена или необработвана площ.
Spaţii verzi sau maidane, terenuri, în special agricole, necultivate, lãsate în paraginã, cu
efecte negative asupra economiei locale.
Pozemky a voľné plochy na území sídiel, ktoré sú pôvodne určené na rekreačné,
poľnohospodárske a lesnícke využívanie.
Greenfieldy, “zelené louky” jsou pozemky a volné plochy mimo kompaktně zastavěná
území sídel,
původně určené k zemědělskému, lesnickému a rekreačnímu využívání a deregulované
územním plánem k zastavění

land use plans and
planning documents
Land-use planning (urban, structural, town planning) is a professional and political process
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concerned with the control of the use of land and design of the (dominantly) municipal
environment, including transportation and infrastructure networks, greenery, public spaces
and amenities in order to manage and ensure sustainable development of settlements and
communities. It concerns itself with research and analysis, strategic thinking, urban design,
public consultation, policy recommendations, implementation and management.

Планирането на земеползването (градско, структурно, градоустройство) е
професионален и политически процес, който се занимава с контрола върху
начина на използване на земята и проектирането (предимно) на околната
среда в различните общини, включително транспортните и инфраструктурни
мрежи, зелените площи, обществените пространства и удобства (места за
отдих и култура), за да се управлява и гарантира устойчивото развитие на
населените места и общности. То се занимава с изследователска дейност и
анализ, стратегическо мислене, дизайн на градската среда, обществено
допитване, политически препоръки, изпълнението и управлението.
Documentaţia privind amenajarea şi planificarea spaţialã defineşte proiectarea şi controlul
folosinţei teritoriului, inclusiv reţeaua de drumuri, infrastructura, peisagistica, etc. pentru
asigurarea unei dezvoltãri sustenabile a comunitãţii.
Územné plánovanie (na úrovni kraja, obce, zóny) je odborný a politický process, ktorý sa
zaoberá riadením územia a návrhom prostredia obce (najmä), vrátane technickej a
dopravnej infraštruktúry, zelene, verejných priestorov a občianskej vybavenosti a ktorý
zabezpečuje manažment zudržateľného rozvoja obcí. Zaoberá sa tiež výskumom a
analýzami, strategickým prístupom, dizajnom mestského prostredia, konzultáciami s
dotknutými subjektami a verejnosťou, politickými doporučeniami, implementáciou a
manažmentom.
Územní plánování a územní plán - Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území
obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen
"urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí
zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke
změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále
jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a
pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

master plan
Urban planning document specifying a policy or an obligatory functional use of specific
plots and special layout of the development and plans on the specific plots.
Planning document dealing with functional and spatial/physical structures of a settlement,
mostly specifying the parameters of functional use, infrastructure and built volumes
(including obligatory or excluded functions, limits and regulations).

Документ с плана на земеползването, който се занимава с функционалните и
пространствени / физически структури на населеното място, най-вече в него
са определени параметрите за функционално използване, инфраструктура и
изграден обем (включва задължителни или отхвърлени функции,
ограничения и подзаконови актове).
Planificare strategicã directoare pe termen lung ce defineşte nevoile prioritare pentru
investiţii, în vederea realizãrii, cu costuri minime, racordarea la directivele CE, în funcţie de
suportabilitatea investiţiei pentru populaţie şi capacitatea localã de realizare a ei.
Územný plan obce, ktorý stanovuje základnú koncepciu rozvoja územia obce, jej plošné a
priestorové usporiadanie, rozloženie funkcií v území, vymedzenie zastavaného a
nezastavaného územia, koncepciu technickej a dopravnej infrastruktúry, koncepciu krajiny
(vrátane verejno-prospešných stavieb) a reguluje využitie územia.
v Čechách se jedná o neformální anebo smluvní dokumet obvykle vyjadřující prostorové
urbanistické řešení většího rozvojového ale i stávajícícho území. Plán koordinuje obvykle
koordinuje rozvojové activity několika developer a investor.

reclamation
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Reclamation is the process of reclaiming something from loss or from a less useful
condition. Mine reclamation is the process of restoring land that has been mined to a
natural or economically usable purpose. Mine reclamation creates useful landscapes that
meet a variety of goals ranging from the restoration of productive ecosystems to the
creation of industrial and municipal resources

Рекултивацията на пост-минни терени е комплексен процес по
възстановяване на естествения вид на място, на което са добивани полезни
изкопаеми. Целта на рекултивацията е да се даде възможност за понататъшно правилно използване на територията. Терените подложени на
рудодобивна и въгледобивна дейност са най-честите обекти със сериозни
екологични щети.
Este procesul de recuperare a unei pãrţi din terenul lãsat în paraginã şi clãdirile
dezafectate, restabilirea unui ecosistem echilibrat şi crearea de resurse pentru comunitate.
Rekultivácia je súhrn zásahov, ktoré mají kultivovať nežiadúce zásahy do krajiny.
Rekultivácia baní je najčastejším príkladom rekultivácie územia po ťažbe nerastných
surovín. Výsledkom rekultivácie môže byť zmena plôch po ťažbe na polia a lesy a
vybudovanie rekreačného zázemia miest.
Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do
krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin
(zbytkové jámy po povrchové těžbě uhlí, výsypky, vytěžené pískovny, kamenolomy, pinky).
Výsledkem rekultivace může být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování
rekreačního zázemí městských aglomerací.

reconstruction of
buildings
Reconstruction is the process of building or creating those buildings that have been
damaged or destroyed.

Реконструкцията на сгради е процес по възстановяване, подновяване,
реставриране на сграда, която е стара, има някакви щети или не е
достатъчно устойчива.
Nevoia de adaptare la noile tehnologii conduce adesea la renovarea şi reconstrucţia
clãdirilor. Din pãcate, nu se pãstreazã structura originalã a multor construcţii, ceea ce face
mai dificilã protejarea lor în timp. Construcţiile cu valoare patrimonialã pot sã fie
convertite în muzee ale memoriei industriale.
Rekonštrukcia budovy je chápaná ako stavebná úprava budov, ktoré boli poškodené alebo
zničneá, za pomoci ktorej sa zlepšuje funkcia lebo stav stavby a predlžuje jej životnosť.
Rekonstrukce je v architektuře a stavebnictví výraz pro fyzický návrat ke staršímu
nedochovanému stavu častěji však je rekonstrukce chápána jako stavební úprava, zlepšující
funkci nebo stav stavby, modernizující její technické vybavení a prodlužující její životnost.

redevelopment
The change of an area by replacing or restoring, modernising its old physical and functional
structures, like buildings, roads.

Да се реновира или реставрира, да се поднови, модернизира старият облик
или функционална структура, като например на сграда или път.
Reconversia zonelor industriale în declin implicã o schimbare în mediul fizic a structurii
urbane şi economiei locale şi sistemelor sociale, totul integrat într-o sinergie a noii
dezvoltãri sustenabile.
Ďalší rozvoj oblasti, územia alebo miesta, ktoré ztratilo svoju funkciu, príležitosť rozvíjať
novú funkciu.
Nový rozvoj oblasti, míst nebo města, které ztratilo svou funkci, dát funkci novou.

regeneration
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The recovery process.

Процес и дейности по възстановяване; създаване отново
Regenerarea zonelor industrial dezafectate poate da naştere unor forme urbane cu funcţii
diverse : industrie şi meşteşuguri, culturã şi loisir, activitãţi economice terţiare, habitat,
comerţ şi alimentaţie, peisaj.
Proces obnovy - súhrn stavebných i nestavebných procesov, zásahov a opatrení, ktorými sa
zhodnocuje urbanistická štruktúra a životné prostredie daného územia.
Proces obnovy.
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