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1.Основни характеристики на докторската дисертация 

Нашето намерение е още в увода на докторската дисертация последователно да 
разкрием първите елементи от научноизследователския цикъл на една изследователска 
програма с което да поставим началото на нейното подробно изложение в следващите 
глави. За една дисертация в предметните характеристики на науката за публично 
управление е важно първоначално да дефинираме социалния проблем който е в 
основата на научната ни мотивация за неговото изследване, а след това да потърсим 
неговите управленски решения и неговата научна интерпретация за да дефинираме 
правилно темата и тезата на докторската дисертация в контекста на науката за 
публичното управление. Едва когато решим тази първа изследователска задача за 
изясняване на първите елементи от научноизследователския цикъл в увода ще 
преминем към дефинирането на следващите елементи от цикъла. Първа, втора и трета 
глава на дисертацията ще са посветени на  предмета на изследване, обекта на 
изследване, теоретичния модел на обекта, научната програма, методиките и анализите 
от резултатите на конкретните изследвания, чрез които ще аргументираме хипотезите 
от докторската теза.  

1.1.Социалните, управленски и архитектурни аспекти на проблема за 
локализационния избор на индустриални обекти с иновативно значение.  

Социален процес който в определени свои аспекти на реализиране и развитие 
нарушава равновесието или хомеостазиса на определена социална система, винаги се 
определя като „социален проблем”. Оценката на социалния проблем е основно в две 
посоки . Първата посока  е позитивна и това е социален проблем който възниква от 
развитието на качествата на социалната система, които надграждат или да разширяват 
нейната свобода и неговото решаване предполага бъдещо устойчива реализация на 
системата. Втората посока е по скоро негативна защото дефинирания „социален 
проблем” намалява капацитета и възможностите за реализация на социалната система, 
нарушава или затруднява нейното качествено развитие води до кризи или „катастрофа” 
на системата. Социалните проблеми от втория тип се определят като негативни и 
подобна оценка води до създаване на превенции за тяхното възникване или развитие 
или се търсят решения за премахване на техните следствия. Конкретната социална 
система която ние изследваме е прието да се нарича „регионални технологични 
паркове” и се развива чрез един ясно обособен и нормативно регламентиран 
управленски процес за териториално планиране. Естествено е, че при толкова сложни 
социални системи да са налице социалните проблеми и от двата вида. Нашето 
внимание ще се насочи към негативните проблеми с желание да намерим превантивни 
мерки за тяхното отстраняване .  

Фокусът на анализ в дисертацията е насочен към превенцията на група 
проблеми които обобщено ще наричаме - управленски проблеми произтичащи от 
несистемен, хаотичен и субективен локализационен избор на индустриални обекти с 
иновативно значение при планирането на индустриалните зони. Управленския проблем 



3 

 

произтича от липсата на експертиза при взимането на управленското решение на 
местните власти при локализиране на обекти в индустриалните зони и това е само 
част от големия набор от социални проблеми които са следствия на това несистемно 
решение. 

Целта е да се създаде управленски модел за превенция от неправилен 
локализационен избор в местната власт. Моделът на управление трябва да бъде 
системен, да отговаря на цикъла на взимане на управленски решения в системата на 
управление на местната власт и да е в съответствие с експертни знания за 
архитектурата и градоустройството на промишлени зони с иновативни технологии. 

 
Структура на социалния проблем. 
Социалните характеристики са винаги в субект-обектна релация. От една страна 

субекта на социалното действие, или органите на местното управление въвеждат 
определен локализационен избор за обекти в индустриалната зона, от друга страна 
социалния обект, или хората като целева група /стейкхолдърите/ които имат пряко или 
косвено отношение към резултатите от това управленско решение. Частта от целевата 
група свързана с местните жители и граждани на региона е краен „социален обект” на 
въздействие, върху който ще рефлектират различни социални следствия. Социалните 
следствия от създаване на промишлени зони най-често са групирани в различен 
социален контекст. В социалния контекст на пазара на труда е възможно  откриване на 
работни места, създаване на входящи потоци на трудова миграция, повишаване на 
цените на имотите и недвижимостите, а в контекста на екологията и инфраструктурата 
може да има и негативни следствия като влошаване на инфраструктурата на региона, 
създаване на проблеми от екологичено замърсяване, създаване на проблеми от на 
здравните и образователни инфраструктури поради промяна на демографския състав и 
т.н.  

Няколко важни методологически характеристики изискват да бъдат 
предварително описани, за улесняване на разбирането в избраните от нас подходи за 
решение. 
 

Първата характеристика е гледната точка на социалния учен. 
Важно е веднага да подчертая, че към определенията на всеки социален проблем,   
предварително е добре да се дефинира гледната точка на социалния наблюдател. 
Изискването на съвременната постмодерна социална методология, предполага чрез 
дефиниране на особеностите на социалното място на наблюдателя да се разграничат 
„субективните наслагвания” от познавателната призма на наблюдателя. Задачата на 
нашия анализ е да се отчетат всички специфични наслагвания и деформация 
произтичащи от социални интереси на наблюдателя. Нашата социална позиция на 
наблюдатели е позицията на учения в контекста на прилагането на теоретичните 
изсиквания на науката за публично управление при взимане на управленско решение за 
локализация на строителни обекти с производствен характер и иновативно значение. 
Примерно гледната точка на един инвеститор, е различна от гледната точка на един 
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урбанист и от гледната точка на един жител в индустриалната зона. Обективността е 
следствие от синтеза на множество гледни точки.  Трябва да добавим различията които 
произтичат от политическите интереси на местната власт при взимане на 
управленсокото решение за локализация, както и обратните интереси на 
неправителствените организации защитаващи екологични, демографски или здравни 
интереси на гражданите. Нашата гледна точка като наблюдатели на социалния проблем 
при взимане на решение за локализационен избор на обекти с иновативни технологии е 
свързана с предметната специфика на науката за публичното управление. Анализът на 
социалния проблем ще извършим през познавателната призма на науката за 
публичното управление и теориите за локализационнен избор в архитектурата и 
градоустройството. 

 
Втората характеристика е набора от познавателни средства на учения. 
Възможностите на един социален изследовател да избере познавателни средства 

за описание на своя социален обект /социален проблем/ не се ограничават само с 
предметоцентристкия избор, който в случая е науката за публичното управление. 
Важно е да се конкретизира конкретната теоретична среда и парадигмата в която ще се 
конструира теоретичния модел на обекта. Основните теории които ние ще ползваме в 
докторанския труд се основава на резултати от фундаментални изследвания предимно в 
науки като Публичното управление, архитектура  и регионалистика. Проучването на 
някои теоретични и емпирични аспекти на проблема за установяване на оптимален 
локализационен избор позволява да се премине към тяхното синхронизиране в 
теоретичен модел на локализационния избор на МСП (СОПИП) в индустриална зона на 
големи градове. За целите на изследването е възприет  и понятийният смисъл за 
„място” и „технология”, който американският архитект Стивън Мур им придава в 
теорията си за „регенеративния регионализъм”, в която изследва отношението 
„технология  – място” в  техния диалогичен смисъл . 

Третата харктеристика е социалното пространството /топика/ в което 
реконструираме научния модел на социалния обект . За нас пространството е системата 
за взимане на управленско решение в местната власт, отговорна за създаване на 
урбанистиката в технологичните промишлени зони. Местните власти и процесът на 
управление на локализационен избор за обекти от инфраструктурата на общините и 
районите е основата пространство за анализ. Обекта на анализ по същество е 
социалното пространство на локализационен избор на местните власти, който е 
управленски процес с определен обхват и вътрешна структура. Обекта може да бъде 
разгледан като система от отделни компоненти като за всеки от компонентите има 
специални процедури, организационни условия, нормативни изисквания и експертни 
решения.  Процесът на взимане на управленско решение от местните власти за 
локализационен избор на системи от обекти с иновтивно значение на територията на 
общините винаги предполага експартна база данни за взимане на ефективно решение. 
Актуалността на изследването за превенцията на локализационен избор (най – важният 
етап от локализационнния процес)  на „технология” върху „място” се обуславя от все 
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по-нарастващата роля на технологиите, иновациите и необходимостта от 
високотехнологични производства, вместо локализационен избор направен,  съобразно 
пазара, цените и траспорта. Локализационнният избор е свързан предимно  с 
изучаването и анализирането на процесите и явленията, отнасащи се до изграждането 
на нови обекти, както и с реконструкцията на съществуващи. Установяването на 
тяхното влияние върху  цялостната териториална организация на иновативното 
производство, предопределя динамиката и просперитета на нейния интелигентен 
устойчив и приобщаващ растеж. 

Актуалността на изследването за превенцията на локализационен избор  на 
„технология” върху „място” се обуславя от все по-нарастващата роля на 
технологиите, иновациите и необходимостта от високо технологични производства, 
вместо локализационен избор направен,  съобразно пазара, цените и траспорта. 

               Изследването на динамичнато отношение „място-технолгия” при 
диалогодемократично управление на превенцията на локализоционния избор в ерата на   
глобализиране  на локалното и на локализиране на глобалното е в основата на 
докторанския труд  „Интегриран модел за локализационен избор на системата от 
обекти за  производство на иновативни продукти” .Новият интердисциплинарен и  
интегриран подход към проблема за превеция на локализационния избор на системата 
от обекти за производство на иновативни продукти - СОПИП („технология” + 
промишлена „пасивна” сграда)  или  оптимално локализиране на  малки и средни 
предприятия (МСП)  в индустриална зона на  голям град  са  породени от 
предизвикателството да бъде компенсирано все по-значителното намаляване на 
ресурсите, посредством технологичните открития и нововъеденията в практиката 
(иновации). Актуалността от създаването на ресурснообоснован и интегриран модел за 
превенция на локализационния избор в «общество на знанието» и  в «икономика на 
знанието» е аргументирана от първостепенната роля, която е отредена в тях на  
«технологията» за растежа на «мястото»,  вместо зависимостта на локализационния 
избор от цените, пазара или транспорта. Имайки предвид несигурността на цените и 
доставките, «технологията» е избрана като решаващ фактор при опита да бъде 
създаден интегрирания модел за оценка и въздействие (ИМОВ) за превенция на 
локализацционния избор, вдъхновен от необходимостта да се постигне по-голяма степен 
на обективност при вземане на  управленски решения, и по–специално на тези, които 
имат пряко или непряко отношение към  демократичния  локализационен избор в 
индустриалните зони на градовете. Правилно направеният локализационен избор води 
след себе си до намаляване на рисковете и отстраняването на грешките в 
управленските, инвестиционите, предприемаческите и други сходни дейности. 
Ефективността от управлението на превенцията на локализационния избор на СОПИП 
(технология + промишлена пасивна сграда) е в пряка зависимост от съответствието 
между „място”и „технология”.   

Изследването в докторанския труд е приложно–теоретично и се основава на 
резултати от фундаментални изследвания предимно в науки като управление, 
регионалистика, урбанистика и архитектура. Проучването на някои теоретични и 
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емпирични аспекти на проблема за установяване на оптимален локализационен избор 
позволява да се премине към тяхното синхронизиране в теоретичен модел за превенция 
на локализационния избор на МСП (СОПИП) в индустриални зони на големи градове. 
За целите на изследването е възприет  и понятийният смисъл за „място” и 
„технология”, който американският архитект Стивън Мур им придава в теорията си за 
„регенеративния регионализъм”, в която изследва отношението „технология –място” в 
неговия диалогичен смисъл . 

За целите на докторантския труд  за краткост е въведено и обобщено работно  
понятие  „система от обекти за производство на иновативни продукти” (СОПИП) 
като основна единица за локализация по отношение на територията (място, локал). 
Обектът за производство на иновативни дейности представлява съвкупност от 
„технология” и „пасивна сграда” (СОПИП = технология + промишлена пасивна 
сграда) , а като система включва в себе си освен „технологията” и многообразието от 
сградни обекти (по-специално на малки и средни предприятия (МСП) в индустриални 
зони) 

Изборът на екологосъобразния и устойчив  стандарт «пасивна сграда»  като 
сградоносител на «технологията» и като константен елемент в динамичния модел 
(ИМОВ) позволява взаимоотношението между ресурсите на «мястото» и 
ресурсоемкостта и ресурсоотдадеността на «технологията» да бъде оценено като   
близко до абсолютното взаимодействие единственно между тях (точката на 
средоточие), което е възможно да бъде възприето като оптимален локализационен 
избор на  «технология»  върху «място».  

Това изследване може да бъде наречено, изследване на могообразието във 
малките форми, за постигането на големи резултати, благодарение на капитала на 
човешката мисъл (иновациите) опосредствено от един единствен диалогичен 
локализационен избор на „технология” върху „място” или  казано на езика на ресурсата 
стратегия „Европа 2020”  избор, който може да превърне „големите идеи на Европа в 
печеливши предприятия”. 

Структура на управленския проблем 

Новоиницираният интегриран модел за оценка и въздействие (ИМОВ) на 
локализационния избор е предназначен за субекта на локализационния избор – 
инвеститори, предприемачи, държавни институции, които влизат в диалог с местните 
органи за самоуправление – общината, като основна териториална единица. 

Обект на локализационният избор са СОПИП (МСП в индустриални зони), а 
средата на локализационен избор е индустриалната зона в общината или населеното 
място. 

І. Общината като основна териториална единица е способна да регистрира 
процеса по издаване на съответните документи във вързка с локализицята, (нормативно 



7 

 

регламентирани в ЗУТ, различни наредби и приложения към тях), което може да се 
нарече административно обслужване на локализационния процес. 

Сега процедурата за инвестиционен избор на ниво Община, съобразно 
утвърдената практика и съществуващата правно-нормативна уредба е възможно най-
общо да се опише по следния начин. 

1.Кандидатът (инвеститор) представя пред експертното звено в общината : 
- Документи за собственост, актуални скици на имота в т.ч. извадки от 

действащия Подробен устройствен план на квартала, в които е указан 
съответния начин на застрояване; (в т.ч. информация за техническата 
инфраструктура, която е с определящо значение за локализационния избор). 

- Мотивирано предложение с графична част, в която са посочени 
приблизителните градоустройствени изисквания за локализацията на обекта; 
(отново се подчертава значението на техническата инфраструктура за 
локализационния избор). 

2. Предложението се разглежда от специализирания състав на експертния съвет 
към Техническата служба на Общината и се докладва пред него с оглед 
преценка за по-нататъшна процедура. При положително становище на 
Експертния съвет, се изработва съответното Решение, което се представя за 
окончателно санкциониране по компетентност от Общинския съвет. 

3. Решението по т.2 се докладва пред Общинския съвет в определен с норматив 
срок. Решението за одобряване на предложения „локализационен избор” по 
отношение на неговата техническа инфраструктурна опреленост се взима от 
Общинския съвет въз основа одобрен от него Доклад от съответния 
Експертен състав към Техническата служба на съвета и в последствие се 
издава виза за проучване и проектиране. (В повечето случай за 
локализационен избор на СОПИП (малки и средни предприятия МСП в 
индустриални зони) би следвало да се взима не само становище от експерти 
по „технологията”, която ще се ситуира върху „мястото”, но от значение 
са както демографската и социално-икономическата прогнози така и 
съществуващата екологична обстановка и мнението на обществеността в 
района (зоната, квартала, местността ). 

4. Процедурата за локализационен избор на „технология върху място” по 
същество приключва в Общината с Решението взето от Общинския съвет и 
съобщено по съответния ред на заинтересованите страни. Тези процедури са 
вследствие от „локализационния избор”, чиято цел е правилното изучаване 
на процесите и явленията, свързани с новопостроени или реконструирани 
обекти (в разглеждания случай малки и средни предприятия МСП в 
индустриални зони). Действията които впоследствие трябва да предприеме 
Кандидатът са от технически характер и регламентират следващите етапи на 
проучването и проектирането на конкретния обект. Те са без съществено 
значение за локализационния избор и не предполагат значими корекции 
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както на избраната „технология”, така и по отношение на определената му 
територия, в т.ч. архитектурна среда, техническа инфраструктура и т.н. 

- Въз основа на визата за проучване и проектиране Кандидатът изработва и 
предствя за санкциониране по компетентност пред Общината комплект от 
инвестиционни проекти по всички части,  във фази на проеткиране Идеен, 
Технически и Работен проект, съответно необходими за издаване на 
строително разрешение. 

- За МСП се изисква и Комплексен доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти, а в повечето случай и ОВОС. 

- Предварителни договори с ВиК, електроснабдяване, Басейнова дирекция и 
др. 

- Техническата служба издава се Разрешение за строителство.  

Смисълът на тези административни и технически процедури, който 
удостоверяват но не пораждат „локализационния процес” се изискват и извършват в 
края на локализационния процес.  

Извод : Широкият обществен диалог  между науката, Общината и гражданите е 
възможно да увеличи шансовете за растеж на Обшината и да намали рисковете по 
отношение на технологичния избор, с което ще укрепи доверието между местното 
самоуправление и обществеността. 

Инвестиционният избор не е  „локализационен избор”. В стратегията на фирмата 
би трябвало да се включва и „локализационния избор”. Този Интегриран Модел за 
Оценка и Въздействие (ИМОВ) има за цел на един предварителен етап от 
стратегирането и управлението да предостави алтернативна, ресурсна и интеграрана 
оценка на  „технология” върху „място”.  

Как и по какъв начин различните ползватели – фирми клъстери, организации, 
община, държава, НПО и граждани ще взимат интерактивни решения относно 
локализацинния избор условно наречен „технология” върху „място” (синергично, 
систематично и интегрирано) е въпрос на използването на Интегрирания Модел за 
Оценка и Въздействие (ИМОВ) за локализационен избор на Система от Обекти за 
Производство на Иновативни Продукти (СОПИП), в разглеждания случай малки и 
средни предприятия МСП в индустриални зони. 

Интерактивното решение за локализационния избор на различните 
административни, фирмени, транснационални компании, инвестициионни и 
граждански организации и др. не е предмет на дисертационния труд. 

Допуска се,  че ако предлагания ИМОВ бъде възприет от различни управленски 
нива, (общинско, регионално и национално) то това би предизвикало ново изследване 
на управленските процеси, които ще възникнат  вследствие от прогностичната оценка и 
въздействието на локализационния избор на определена „технология” върху конкретно 
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„място”, отчитайки загубите от конвенционалното строителство в полза на т.нар. в 
България „умни” – пасивни къщи или „нискоенегрийно строителство”. 

Ако предлаганият ИМОВ (модел) бъде възприет то той ще промени 
икономическия и административен локализационен избор на малки и средни 
предприятия в индустриални зони. В бъдеще при използването на този метод е 
възможно да се изследват новите процеси, които ще настъпят в стопанския и 
управленския процес, т.е. ще се намали ли субективността, при вземането на решение 
от община, инвеститори и граждани; ще се минимализират корупционните практики и  
възможно и да се замени конвенционалното с „пасивно” строителство на индустриални 
обекти. 

Проучването на оптималния локализационен избор е задача преди всичко на 
консултански екипи, докато локализационното решение е свързано със субекта на 
локализационния избор – инвеститори, предприемачи и други в диалог с местното 
самоуправление (Общината). 

 Общината освен като орган, който регистрира процеса по издаване на 
съответните документи  във вързка с локализицията, може да бъде и инициатор на 
процеса за локализационен избор на „технология” върху „място”. В повечето случай 
това произтича от  Общинската стратегия и Планът за развитие, които регламентират 
необходимостта от изпълнението на  приетите от Общинския Съвет програми - 
социално-икономически, екологични, демографски и инфраструктурни и др.. Така 
например едно от направленията е реиндустриализацията на „индустриалните зони” т.е. 
регенерация на „територията за труд и производство” чрез усъвършенстване на 
съществуващата инфраструктура, чрез ефективна реконструкция на съществуващи 
предприятия или локализацията на нови високотехнологични производствени 
мощности МСП – в дадения случай Система от Обекти за Производство на Иновативни 
Продукти (СОПИП) и др.. 

Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПВГР), които се 
изпълняват по изискване от Европейската комисия за по-ефекивно усвояване на 
средствата от структурните фондове на ЕС и по процедура за Обществена поръчка по 
смисъла на ЗОП. Евентуалното използване на ИМОВ за локализационния избор в 
бъдеще на експертно ниво би могло да предостави прогностична, интегрирана оценка 
за демографските, икономическите, екологичните и технически, инфраструктруни 
ресурси при алтернативен технологичен избор, с което да окаже въздействие върху 
регенерацията като комплексна визия на града или върху конверсията (смяна на 
предназнечието на индустриални обекти) в зоните за икономически растеж. 

Административно-техническото обслужване, което се извършва от страна на 
Общината като основна териториална единица единствено и само подчертава 
важността от включването, изучаването и изследването на техническата 
инфраструктура като елемент на интегрирания модел (ИМОВ). 
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Докторска теза 

Докторската тема е провокирана от социалните аспекти на проблема с 
регионалното планиране на промишлени обекти с иновативно технологично 
производство. Практиката показва, че подходът за взимане на решения за локализиране 
на производствени обекти с иновативно технологическо значение е предимно 
субективен, несистемен и хаотичен и не е свързан с научно-теоретичното знание за 
управленски решения на местно равнище. 

Докторската теза е система от хипотетични допускания за причините и 
възможностите за решение на проблемите възникнали от несистемното взимане на 
управленски решения за локализационен избор. Докторската теза можем да представим 
като система от логически и съдържателно обвързани конкретни хипотези, /като 
отделни компоненти на системата/ които по същество са твърдения на автора за 
усъвършенстването на локализационния избор на обекти с иновативно значение в 
промишлени зони. 

Основното твърдение в докторската теза е че създаването и въвеждането на 
Интегриран управленски модел за локализационен избор на система от обекти за 
производство на иновативни продукти в промишлени зони в системата за управление 
на общините  ефективно решение водещо до : 

- Икономически ползи на общините в процеса на реализиране на 
интегрираните планове за териториално развитие чрез повишаване на 
ефективността на връзката и създаване на синергия между малките и средни 
предприятия в индустриалните зони на основата на икономии от логистика, 
транзакции, отпадъчни технологии и енерго-икономични решения. 

- Социални ефекти които ще подобрят структурата на социалния и човешки 
капитал, ще решат демографски въпроси породени от трудова миграция, ще 
създадат нови работни места и устойчиво развитие на професионални 
общности. 

- Управленските ефекти ще бъдат свързани с алгоритмизиране на 
административната дейност чрез въвеждане на нови правила за тръжни 
процедури и взимане на управленски решения за локализация които ще 
изискват да се взима не само становище от експерти по „технологията”, 
която ще се ситуира върху „мястото”, но от значение са както 
демографската и социално-икономическата прогнози така и 
съществуващата екологична обстановка и мнението на обществеността в 
района (зоната, квартала, местността/ 

Твърденията в докторската теза се анализират и доказват в дисертацията чрез 
въвеждане на изследователската програма. 

Изследователската програма има за цел да : 
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 Да се изследва и анализира прякото и непряко ефективното въздействие на 

иновационните политиките (европейски и национални) върху 

локализационния избор на „технология” върху „място”.  

 Да се изследва и анализира надежността на утвърдени и използвани  в 

практиката стратегически, публични и енергийни научни методи, имащи 

пряко и непряко отношение към локализационния избор, като се отчетат 

предимствата и недостатъците  в тях по отношение на публичната оценка и 

стратегическото прогнозиране на диалогичния локализационен избор . 

 Да се проучи стандарта „пасивна сграда” като модел за устойчивото 

развитие и възможностите, които той осигурява по отношение на 

енергийната ефективност, намаляване на вредните емисии и  отпадъците и 

съхраненяването на ресурсите на мястото. 

 Да се проучат основни критерии (демографски, икономически, екологични 

и технически инфраструктурни), които са представителни за установяване 

на взаимодействието между  „технология” и „място” за  определянето на 

оптималния локали -зационен избор  в индустриални зони. 

 Да се селектират „предложенията” за локализация на високотехно -логични 

отрасли от Общна София в „Плана за развитие на Столична община от 

2014 г. до 2020 г.” и Общия устройствен план на Столична Община (ОУП 

на СО), за да бъдат подложени на изпитателна  проверка в 

експерименталното приложение на  концепцията на модела (ИМОВ) за 

превенция на локализационния избор на СОПИП (МСП) върху пилотна 

индустриална зона. 

 Да се направи теренно изследване на неусвоен терен в Индустриална зона 

„Илиянци–Изток”, Северен индустриален район, София, което да даде 

изходна инфомация за целите на  експерименталното приложение на 

концепцията  модела (ИМОВ). 

 Да се създаде Интегриран управленски модел за локализационен избор на 

система от обекти за производство на иновативни продукти в промишлени 

зони чрез подбор на групи понятийни индикатори които изчерпват 

ефективно връзката между, социалните, икономическите, екологическите, 
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административно-управленските фактори за взимане на управленско 

решение в една община. 

 Да се направи управленски алгоритъм от последователни действия за  

внедряване в системата на управление на общината на създадения 

теоретичен модел за Интегриран управленски модел за локализационен избор 

на система от обекти за производство на иновативни продукти в 

промишлени зони. 

В изследването са въведени следните ограничения: 

 

 1. В докторантския труд изследването на проблема за локализация на обекти 

чрез определяне на  „технология” върху „място”се ограничава само до  

възможностите за локализация на  малки и средни предприятия (МСП) като 

елемент от СОПИП (технология + промишлена „пасивна”сграда) в 

индустриалните зони на градовете. 

 2. Експерименталното приложение на концепцията на модела в 

индустриална зона  ”Илиянци–Изток”, Северин индустриален район, София  

по отношение на техническия инфраструктурен критерии са избрани и 

използвани само градоустройствени показатели,  които са репрезентативни 

за обосноваването на необходимостта от интегрирането на техническата 

инфраструктурна компонента в модела. Основанието за това твърдение се 

съдържа  в системния характер на модела (ИМОВ) . 

 3.Изследването на възможностите за конструиране на нов интегриран модел 

за оценка и въздействие (ИМОВ) за превенция на локализационния избор на 

система от обекти за производстов на иновативни продукти (СОПИП) е  

направено предимно от ъгъла на науки като управление, архитектура  и 

регионалистика. 

 

 

 

Съдържанието на докторската дисертация дава обща представа за структурата 
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Докторантският труд се състои от три основни глави. 

В глава І изборът на водещите стратегически политики на Европейския съюз 
(ЕС) до 2020г.,  в докторанския труд е направен от гл. т. на тяхното ефективно 
въздействие върху интелигентия растеж и специализация на регионите . Основният 
акцент в изследването им е поставен върху ефективното  значение и инструментите, 
в тези политики за опазването на местните русурси, изплзването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници, промените в климата, намаляването на 
вредните емисиии, подкрепата им за иновативното израстване на малките и 
средните предприятия (МСП).  

Европейската Стратегия 2020 и нейният финансов инструмент „Хоризонт 
2020”  поставят задачата за развитие на икономика на знанието, основана на 
иновациите и конкурентноспособността. Основното послание в документите  е 
„почивка от миналото” и „опростяване”.  
За целите на докторанския труд е важно и „Съобщението на Европейската Комисия 
до Европейския парламент, Европейският икономически и социален комитет и 
комитета на регионите”, което се отнася до значимостта и приноса на регионалната 
политика за интелигентен растеж в рамките на Стратегия „Европа 2020” (06.10.2010 
Брюксел). 

Разгледана е и  Рамковата директива за водите (РДВ) на ЕС и планът за 
водите на Европа (2000 г.)  защото водата е ресурс, който ще предизвика в бъдеще 
икономическа надпревара, освен това като ресурс водата (питейна, за икономически 
нужди, подземни, речни, морски и др.) е от съществено значение при определяне на 
локализационния избор на „технология” върху „място”, в зависимост от това дали е 
наличен ресурс или е необходимо по технологичен път да се преодолява липсата и 
недостига на водните ресурси. 

Директивата за енергийните характеристики на сградите определя сградата с 
почти нулево потребление на енергия като “….сграда, която има много високи 
енергийни характеристики …”. Директивата за енергийните характеристики на 
сградите въвежда в Член 9 “сгради с почти нулево потребление на енергия” като 
бъдещо изискване, което трябва да се изпълнява от 2019 г. нататък за обществените 
сгради и от 2021 г. нататък за всички сгради ново строителство.  

Събитията, които оказват въздействие както в положителна насока, така и в 
отрицателна върху иновационния прогрес на държавите от Европейския съюз са 
както вече се отбеляза падането на Берлинската стена и кризата от 2007-2009 
година.  Последствията от тяхното въздействие  най-обобщено се изразяват : 

- в разширяване на ЕС с нови държави–членки от бивши социалистически 
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държави; 
- в пренареждане на иновационните приоритети  за иновационно развитие на 

европейско и национално ниво; 
- в създаване на общи европейски политики ,приложими към общо европейско 

икономическо пространство; 
- в координация , споделени дейности и  подкрепа и сътрудничество между 

държавите – членки за постигането на икономически напредък и иновационен 
просперитет. 

 
Не напълно развитата национална иновационна система на България е добра 

база за откриване на слабостите в иновационита политика по отношение на  нейното 
пряко или непряко въздействие върху локализационния избор. Една от възможностите 
да бъдат редуцирани пропуските в управлението на локализационния избор е да се 
търсят нови по-ефективни управленски модели, основаващи се на ресурсното 
съответствие между „технология” и „място”, които да осигурят успешно изпълнение на 
сратегиите и политиките, което е важна предпоставка за доброто  управлението.   

Резултатите за иновативната конкурентност на държавите в докторанския труд 
са дадени по предходната и настоящата година, с цел да се направи сравнение и да се 
види развитието, динамиката и напредъка.  

Стратегията „Европа 2020” и нейният инструмент „Хоризонт 2020" намират 
отражение у нас в „Национална програма за реформи 2011 – 2015 г.” и “Национална 
програма за развитие „България 2020”,  Национална концепция за пространствено 
развитие за периода 2013-2025 г., Националната стратегия за демографско развитие на 
България, Национална стратегия за околната среда 2005-2014 г., Иновационна 
стратегия за интелигентна специализация на България 2020, Национална стратегия за 
насърчаване развитието на малки и средни предприятия 2007-2013, Национална 
стратегия за развитие на научните изследвания ; Национална стратегия за развитие и 
управление на водния сектор и др.. 

Неотчетените регионални различия и липсата на интегриран характер на 
отделните стратегии оказват и ще оказват в определена степен задаржащ ефект върху 
„Иновационната стратегия за интелигентна специализация”, която трябва да е насочена 
върху позитивното иновационното развитие и растежа на регионите, а като следствие 
от това ще се ограничават възможностите за ресурсен и интегриран локализационен 
избор .  

Приоритетите в европейските и националните политики за стимулиране 
иновативността на МСП са насочени към дейности интервениращи  неексплоатираните 
базови суровини и ускоряване на  местното и регионалното развитие. Това се отнася и 
до превенцията  на локализционния избор на „технология” върху „място” или на МСП 
в индустриални зони и като елемент на системата от обекти за производство на 
иновативни продукти (СОПИП),  с цел съхранение и използване на местните ресурси, 
постигане на устойчиво развитие и бърз растеж като следствие от оптималната 
локализация на СОПИП (технология + промишлена „пасивна” сграда) 

Тези  изисквания  намират място във философията на новия интегриран модел за 
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превенция на локализационния избор на „технология” върху „място”, който на един 
предварителен етап да отчита ресурното и инфраструктурно взаимодействие между 
„технологията” и „мястото”, за да бъдат избегнати стратегически и скъпоструващи 
инвестиционни грешки.  

Стратегиите превръщат проблемите в приоритети, но обратното въздействието 
на стратегиите върху практиката е важно да се анализира от гледна точка на 
последователността във връзката: проблем-политически решения - ефективност – 
практически резултат. Трудностите, отчетени в представителни специализирани 
анализи при изпълнението на стратегиите и политиките са факт, като причина за това 
често се споменава наместа на субективни или политически фактори на всички нива. 
Това дава достатъчно основание да се ревизира първоначалният момент за избор на 
решение в управленския процес и да инициира конструирането на нов управленски 
модел, благодарение на който да  бъдат избегнати настоящи и бъдещи грешки в 
управлението на процеса за локализационен избор. 

 Документите, проучени за целите на докторанския труд, разкриват 
необходимостта от отчитането на демографските, икономическите, екологичните  и 
техническите инфраструктурни компоненти, като система в предложения интегриран 
модел за превенция на локализациония избор в индустриални зони, както и тяхното 
взаимодействие с МСП като елемент на системата за производство на иновативни 
продукти – СОПИП (технология + промишлена „пасивна” сграда).  

Иновативната конкурентност на държави от Европа (Германия, Великобритания, 
Франция, Швеция, Холандия, Щвейцария) и на държавите световни иновационни 
лидери  - САЩ, Япония, Китай  и Русия (БРИКС), както и конкурентоспособността на 
България  са изследвани в глава І, части  2, 3 и 4 на докторанския труд от позицията на 
отношението „място – технология”, обусловено от националните им иновационнни 
политики.  

В І глава, части 5 и 6 на  докторанския труд е съпоставено стратегическото 
локализиране, което води до струпване на високотехнологични отрасли в отделни 
точки на света с проявяващата се вече тенденция към „минимализма” в 
локализирането,  посредством изучаването на  различни модели на градове – клъстери 
(Силиконовата долина, Гренобъл и Тулуза) и тяхната алтернатива– индустриални зони 
в градове в Германия, Великобритания и САЩ. 

Историческите опити да бъдат направени нови „градове – клъстери” като  
Силиконовата долина, Гренобъл и Тулуза , трудно могат да имат реплика. Една от 
причините е, че вместо да способстват за териториалното сближаване тези градове–
клъстери по много показатели увеличават регионалните различия. Трите модела на 
„градове-клъстери”-Силиконовата долина, Гренобъл и Тулуза, безспорно преуспяващи, 
не могат да бъдат мултиплицирани като модел днес. Регионите и местата имат своето 
значимо място и те имат своето право на растеж , основан на технологиите. 

Тенденцията днес, обаче е  да се насочи вниманието към ресурсните дадености 
на всяко едно „място” (локация) за да бъдат намалени регионалните различия и да бъде 
възможно регионалното сближаване. Една от възможностите това да се случи е да се 
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избере най-подходящата за „мястото”  технология от гл. т. на  неговите ресурси и 
устойчиво развитие. 

Промяната, която настъпва сега  като следствие от взаимодействието на 
глобалното и локалното, изисква да се търсят и нови подходи към единния глобално-
локален процес. В този смисъл локализационния избор на „технология” върху „място” 
е от изключително значение за характера на  промените, които настъпват вследствие на 
него.  

В докторантският труд са проучени добри практики, които променят визията  на 
промишлената зона, там където  е изградена  промишлена пасивна сграда на пекарна 
"Грейстоун бейкъри" в Ню Йорк, САЩ например. Този пример е избран, защото е 
особено подходящ и дава представа как в неразвита във високотехнологично 
отношение индустриална зона при локализация на „технология” върху„място” с 
”промишлена пасивна сграда” е възможно зоната да се оживи, какъвто е случая с 
избрания пилотен терен в индустриална зона „Илиянци – Изток”, София избран за 
експерименталното приложение на модела (ИМОВ) в глава ІІІ-та, част 4 на 
докторанския труд.  

Този нов подход в планирането, проектирането и изграждането на промишлени 
обекти позволява именно чрез стандарта „пасивна” сграда да бъде гарантирано 
устойчивото развитие на „мястото”, благодарение на внедряването на нови технологии 
в проектирането и строителството.  В този смисъл стандарта промишлена „пасивна” 
сграда се възприема като задължителен и константен елемент в опита да бъде 
конструиран интегриран модел за  локализационния избор на „технология” върху 
„място”, с цел съхранение на ресурсите, вместо скъпоструващото и енергоемко 
спекулативно строителство.  

Създаването и въвеждането на стандарта „пасивна” сграда в проектирането и 
строителството е резултат от щадящото отношение на хората към оскъдните  и 
намаляващи природни ресурси и от въвеждането на технологиите в практиката 
(иновациите). Прилагането на стандарта „пасивна” сграда в проектирането и 
строителството на малки и средни предприятия (МСП) дава възможност да се постигне 
устойчиво развитие на местата, благодарение на високата им енергийна ефективност, в 
резултат от използването на местни възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), 
безотпадъчното стрителство и  нисковъглеродното производство. Внедряването на 
стандарта „пасивна” сграда при изграждането на сградни обекти на МСП и 
хармонизирането му с местните ресурси в най-малката по обхват териториална единица 
– локала, определя неговото място в интегрирания водел (ИМОВ) за превенция на  
локализационния избор на СОПИП („технология”+промишлена „пасивна” сграда) не 
само като стандарт, но и като модел за „глокализация” (дифузия на глобалното в  
локалното).  

В глава ІІ–ра на докторанския труд акцентът върху избора на съвременните 
теоретичните концепции е експлолиран  върху различния научен ъгъл, от който  
съвременната теоретична мисъл обяснява диалогичното отношение „технология-
място”, с цел да се премине към интердисциплинарен и интегриран подход в 
изучаването на проблема за превенция на локализационния избор на 
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„технология”върху „място” в „среда„ на пространственна комуникация. 
Изборът на  опорните теоретични концепции (глава ІІ, част 1)  цели  проблемът 

за локализационния избор да бъде осмислен и разбран  от гл. т. и на  управлението, и на 
архитектурата, и  на обществото, и на икономиката и на нововъведенията, в, и само, и в 
ерата на глобализацията, но интерпретирани в локала. Отправните теортични 
конципции за постигането на целите на докторанския труд са: теорията за 
„регенеративния регионализъм” на американския арх. Стивън Мур, социолога и 
етнометодолога Харолд Гарфинкъл, предприемаческата теория на Питър  Дракър и 
теорията за отворените иновации на  Хенри Чейзброу.  Тези теории разкриват новата 
философия за мястото, технологиите и предприемачеството в глобалния свят като 
отдават приоритетно значение на специфичното, изразено в местното, в локала, в 
ресурсите, хората и енергията. Интердисциплинрният подход към проблема за 
превенция на локализационния избор позволява да се направи опит той да бъде 
разгледан от гл. т. на обществото, архитектурата, предприемачеството и иновациите и 
да се изгради по-цялостна концепция  за интегрирания модел . 

Важно е „универсалното”, което може да бъде приложено към „специфичното”. 
Обратното или неприложимостта на универсалното към специфичното, във всеки един 
случай или проблем се свежда до случай или проблем от битов характер. Тази 
разграничителна особеност се отнася и до управлението на локализационния избор на 
„технология” върху „място”.  

Регенеративната архитектура е отправната точка към един нов културен 
хоризонт, в който диалогичните връзки между технологии и места могат да  да бъдат 
по-добре разбрани. 

В докторанския труд за отправна концепция е избрана теорията на архитект 
Стивън Мур - (р. 1945) доцент по архитектура и планиране. В книгата си „Технология и 
място” той прави обобщения за „регенеративния регионализъм” главно поради 
отношението „технология – място”, на той придава нов демократичен смисъл. Той 
придава нова смислова натовареност на „мястото„ и ”технологията”, като ги разглежда 
не сами за себе си, а в тяхното диалогично взаимодействие и чрез диалогичните връзки, 
в коите те участват – с политиките, институциите, гражданите и др.. в конвергенцията 
за нов тип места. Именно това ново разбиране за „технологията” и „мястото” е въпрос и 
на технологично и на демократично развитие. Новият смисъл, който арх. Стивън Мур 
придава на „технологията” и „мястото” е възприет в понятийно отношение и в 
докторантския труд за реализиране на поставените в него цели, тъй като сравнително 
точно изразява системата от диалого-демократичните връзи между „мястото” и  
„технологията”. 

За да бъде разберано отражението на новото глобално–локално отношение 
„технология–място” в представите на обикновенните хора  и в техните модели на 
поведение във всекидневието, които конструират устойчив свят научните търсения в 
докторанския труд се опират на етнометодологическите изследвания и концепции на 
социолога и етнометодолога  Харол Гарфинкъл   

Освен ролята на „мястото”,”технологията” и „местните жители” е необходимо 
да бъде изяснена и ролята на „предприемача” като посредник в локализационния 
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изброр на „технология” върху „място”, с неговата икономическа природа. Най-
пространни теоретични анализи за предприемача разработва големият американски 
икономист Питър Дракър. Вече нито един от традиционните фактори на 
производството - земята, трудът, капиталът - не определят конкурентоспособността и 
сравнителните предимства, а търговията все по-силно бива изместена от 
иновационните потоци. С тези твърдения на П. Дракър в изследването за 
локализационния избор се очертава тенденцията, че «мястото» и «технологията» 
повищават конкурентноспособността на пазара на фирми, локализирани  на 
подходящото за тях  „място” в различни региони на света.  

Терерминът  «отворени иновации» (Open Innovation)  е на Хенри Чезброу - 
професор в Университета в Бъркли. Той описва и формулира различни аспекти на 
отворените иновации съответстващи на новите реалности.  Основните идеи на проф. 
Чезброу са, че иновациите и технологиите не са непременно собственост на 
производителя и могат да възникнат в процеса на създаване на иновационните 
технологии и продукти.  

Интердисциплинарният избор на споменатите съвременни теоретични 
концерции е в основата на формирането  на по-цялостна и завършена философия при 
определянето на принципите на новия интегриран модел за оценка и въздействие 
(ИМОВ) на локализационния избор на система от обекти за производство на 
иновативни продукти (СОПИП), целящ неговата превенция на управленско ниво. 

Избраните теоретични  концепции (глава І, част 2), обясняващи характера и 
ритъма на съвременния иновационен прогрес са: „глобализация,”„общество на 
знанието”, „икономика на знанието”,  модели на  „тройна спирала” и „триъгълник на 
знанието”, „иновации”, клъстерен подход и клъстери. Тези концепции очертават новите 
обществени, икономически и иновационни  реалности, в които „знанието” е ключов 
фактор за развитието и прогреса днес. 

Най-същественното в избраните теоретични концепции е възможно да се 
обобщи чрез правилата за постигане на успех в новата икономика на знанието, 
набелязани от д-р Джеймс Брадфийлд Мууди: „Отпадъците са възможни”, „Продажба 
на услугата, а не на продукти”, „Незначителното е глобално, локалното е важно”. 

Глобализацията е предпоставка в съвременните взаимоотношения и 
взаимодействия между глобалните играчи да изпъкнат проблемите и противоречията 
на нейната противоположност – локализацията.  

Направеният сравнителен анализ в докторантския труд (глава ІІ, част 3) между 
класическите локализационни теории на Йохан фон Тюнен, Алфред Вебер и Уилям 
Айзард спрямо новата философска концепция в съвременната теория за 
„регенеративния регионализъм”  на арх. Стивън Мур, породена от отношението  „място 
- технология”, установява различията в научните  възгледи и  философ ското разбиране 
на авторите към проблема за определящия фактор в локализационния избор, 
взависимост и от социално-икономическите и от глобално– локалните реалности.  

В „Локализационият избор” Ст. Тонкова подчертава, че  Йохан фон Тюнен 
разработва първия класически модел за локализация на селскостопанското 
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производство - селскостопанския щандорт, а Алфред Вебер концентрира вниманието си 
върху локализацията на индустрията. За Алфред Вебер транспортните разходи са 
главният фактор на локализацията. За Уилям Айзард печалбата на дадено предприятие  
се определя  и от регионалните вариации. 

 Основавайки се на съвременната теоретичната концепция за ”регенеративната 
архитектура” на арх. Стивън Мур в докторантския труд понятието „технология” 
изразява  понятието „обект на локализация” (СОПИП - МСП), а понятието „място” 
изразява понятието „среда за локализация” (индустриална зона), но осмислени  в 
контекста на диалогичността. 

Идеите на „Зеления проект” в техния теоретичен аспект също са разгледани в 
тази глава. Концепцията на „мимимализма”, повлияла архитектурата на ХХ в. е 
създадена от арх. Лудвиг Мис ван дер Рое (р.1886 Германия–1969 САЩ). 
Характеризира се с  „чистота и простота”  на формите и линиите. Мис ван дер Рое е 
известен с мисълта си „По-малкото е повече” или „Малкото е по-голямо”. Идеята на 
Зеления проект е „По-малкото е по-красиво”. 

Създаването на стандарта „пасивна сграда” е породен от идеите на „Зеления 
проект”.  В България е възприето „пасивната  сграда” да бъде назовавана като „умна” 
или „интелигентна” сграда. 

Ключов принцип на „пасивната сграда” е поддържането на „цялостна 
хереметична сградна обвивка”.  Стандартът „пасивна сграда” се е наложил като водещ 
за енергийно ефективното строителство в света. При него се постига необходимост от 
нерегия за отопление от под 10 – 20 kWh/m2 /год.. т.е. в сравнение с конвенциалните 
стандарти икономия на енергия за отопление е 80-90% взависимост от климата 
(Нискоенергийната сграда том ІІІ ЕнЕфект 2010:20).  

Това дава достатъчно основние проблемът за управлението на превенцията на 
локализационния избор да бъде разгледан не само от гледна точка на ресурсното 
взаимодействие и съответсвие на „място” и „технология” ,но и като задължителен 
елемент в модела (ИМОВ) на стандарта „пасивни сгради”, който по своята същност не 
нарушава енергийния и ресурсен баланс на „мястото”. По отношение на системата от 
обекти за производство на иновотивни продукти СОПИП стандарта „пасивна сграда” в 
предложения - модел се възприема като сградоносител на „технологията”. 

Идеите на д-р Мууди „Отпадъците са възможни”, на арх.Лудвиг Мис ван дер 
Рое ”Малкото е голямото”- и на Зеления проект „Малкото е красивото” са ръководни 
при конструирането на новия методологичен подход за превенция на локализационния 
избор. 

В  глава ІІІ, част 1  на докторантския труд са разгледани някои от актуалните 
методи за анализ и превенция на риска като : публичен бенчмаркинг, анкетен метод и 
SWOT анализ, които се използват при формирането на политики, стратегии, 
Интегрирани Планове за Градско Възстановяване и Развитие (ИПГВР) и др.. 
Единственното основание тези методи да бъдат обект на изследователси интерес в 
докторанския труд е доколко е възможно да се разчита на надежността на 
информацията, която се получава вследствие на тяхното използване за стратегическа и 
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обществена оценка, относно събития, процеси  и  явления в т. ч. и  за демократичния 
локализационния избор.  

Нови съвременни методи за оценка на устойчивостта на „пасивните” сгради 
(ВИИКИ-Финландия, ВRЕЕАМ-Великобритания, НQЕ-Франция, Германски 
сертификат за устойчиви сгради, Сертификатът  LЕЕD -САЩ, разра ботени в подкрепа 
на идеята за „зелена” енергия са предмет на анлиз в част 2 на тази ІІІ-та глава. Тези 
методи обследват на първо място ефективността на „пасивната сграда” и след това 
нейното местоположение за разлика от  идеята в новия  модел (ИМОВ) в който 
„мястото” е разгледано като „първоначална” инстанция за локализационния избор  на 
„технология” и на „технологията”, като „върховна” инстанция спрямо „мястото”. 

Най-същественното и значимото в докторанския труд е направено в глава ІІІ, 
части 3 и 4, където благодарение на направените  изследвания, анализи и изводи от 
глава І и ІІ е направен опит да бъде иницииранан теоретично и експериментално да 
бъде приложена концепцията на интегрирания модел за оценка и въздействие (ИМОВ) 
за превенция на локализационния избор към пилотна индустриална зона (място) 
посредством нейната  критериална  съотносимост  с вероятностни „предложения” за 
локализация на високотехнологични обекти, залегнали в „общинска” политика (най-
ниското стъпало в йерархията от европейски,национални,регионални и областни 
политики). Изследователският изборът се установи върху единственния неусвоен масив 
в индустриална зона „Илиянци - Изток”, Северен индустриален район, София и 
респективно върху политиките на Столична община за развитие на зоните за 
икономическо въздействие и локализирането на високотехнологични обекти в тях.  

Един от аргументите в подкрепа на тезата на докторантския труд е, че 
използването на стандартни математически методи може да доведе до обезличаване на 
отношението „място - технология”.  Хуманитарните методи, пък не са съвсем точни по 
отношение на процесите на локализация.  И от тук произтича поставената в 
доктуранския труд цел: „ да се конструира ресурсен интегриран модел за оценка и 
въздействие (ИМОВ) за превенция на локализационния избор на „технология” върху 
„място” с промишлена „пасивна” сграда при диалогоде мократично управление. 
Именно в условия  на технологично многообразие във все по-голяма степен възниква 
проблема за избор на „технология”,  съобразени с „мястото”. Технологичният 
напредък, обаче не може и не би трябвало да пренебрегне демократичния избор за 
„мястото”.  

Цел : Да се установи  близко до абсолютното критериално взаимодействие 
(точката на средоточие) между „място” и „технология” или това да е оптималния 
локализационен избор от поливариантни възможности за локализация, в среда на 
пространствена комуникация. 

В този модел ”технологията” има централна роля, а не „транспортните разходи”  
или  ”пазара”, както е в класическите модели за локализационен избор. Главното е да 
бъде избрана ”технология”, която : 
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- най-добре си хармонизира със специфичните ресурсни особености на 
„мястото” ; 

- не само да не нарушава неговото ресурсно равновесие, но и да компенсира 
или стимулира липсите на природни ресурси там, където е необходимо; 

- да осигурява откриването на нови работни места във високотехнологични 
отрасли; 

- да води до увеличена добавена стойност и повишаване качеството на 
живот. 

Растежът на „мястото” е зависим  и от локализираната „технология”, а  
локализираната „технология” върху мястото е необходимо да бъде съотносима с 
ресурсните дадености на мястото.  Тази взаимна обусловеност дава правата и обратна 
връзка в конструирането на динамичния модел за превенция на локализационния избор. 
Хоризонтално – вертикалното взаимодействие в модела  улавя пространстено-
времевите аспекти на „място” и „технология” при сградно осигуряване (подсигуряване) 
от стандарта „пасивна  промиш лена сграда”, в среда на пространствена комуникация. 

Теоретичното конструиране на новия  модел за интегрирана оценка и 
въздействие (ИМОВ) за превенция на локализационния  избор, се основава на 
хоризонтално-вертикалното взаимодействие „място-технология” със стандарт „пасивна 
сграда” при  диалогодемократично управление.  

Посредством система от критерии (демографски, икономически, еколо гични и 
технически инфраструктурни) за ”място” и тяхното взаимодействие със 
съответстващите им критерии за локализационен избор на „технология” (демограф ски, 
икономически, екологични и технически инфраструктурни), която когато става въпрос 
за локализация е  привързана към време, ограничено място и конкретен  сграден  обект, 
се установява  близко до  абсолютното взаимодействие между тях (точката на 
средоточие) или това е оптималния локализационен избор от поливариантни 
възможности за локализация. 

Следвайки посланията  „опростяване” и „почивка от миналото” в „Стратегия 
2020” и „Хоризонт 2020”  усилията при конструирането на модела са насочени към това 
да се избере именно по един критерий от всяка група в интегрирания модел,  наличието 
или липсата на който да бъдат представителни за други възможни критерии, които биха 
могли да попаднат в групата. Целта е да се избере по един критерии, който да е 
основен, а всички останали критерии в групата да бъдат следствие от него. Защото 
изменението в показателите на избрания критерии ще доведе до съответното изменение 
на показателите в  другите им съответстващи критерии.  

Направен е пилотен подбор (от различни възможности за  избор на критерии в 
специализирани източници) - по един демографски, икономически, екологичен и 
технически инфраструктурен критерии за ”място”  и  по един от аналогичните 
критерии за  „технология”, които по изследо вателска преценка,( формирана вследсвие 
на проучването и изследването на политиките за локализационен избор и теориите за 
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локализационен избор , съответно в първа и втара глава на докторанския труд) са 
достатъчно представителни за групата, в която попадат и отговарят на поставената цел 
на модела. 
 

Принципи на модела 
 
1. Принцип на „съществуващото” възможно – отразява необходимосттта от 

съобразяване в модела със съществуващите ресурси - тяхното наличие или липса на 
„мястото” както и със съществуващото възможно в „технологията”. 

2. Принцип на единствения победител – избор на една технология, със 
съответстващата и промишлена пасивна сграда (проекта на  пасивната сграда е 
съобразен със спецификата на технологията и производството и местните ресурси за 
енергия) едно място,  хармонизиращо с  една технология и един локализационен избор, 
основан изцяло на ресурсното съответсвие „технология-място”. 

3. Принцип на близко до абсолютното взаимодействие- критериалното 
съответствие  между „място” и „технология”  установява  близко до  абсолютното 
взаимодействие между тях (точката на средоточие) или това е оптималния 
локализационен избор от поливариантни възможности за локализация, в среда на 
пространственна комуникация. 

 
Структура на модела 
 
Този нов интегриран модел (ИМОВ) е необходимо да съдържа освен 

демографските, икономическите, екологичните критерии на „мястото” и технически 
инфраструктурните,  тъй като предлаганият подход към локализационния избор, с цел 
неговата превенция изисква той да бъде съобразен с всички демографски, екологични  
и икономически ресурси на мястото, но и със съществуващата техническа 
инфраструктура. Споменатата особеност на модела определя необходимостта 
изброените четири групи критерии за „място”, както и аналогичните им съотватстващи 
четири групи критери за „технология” да бъдат разглеждани в система. 
Взаимодействието в модела е хоризонтално–вертикално, което позволява да бъдат 
уловени пространствено-времевите аспекти на „място” и „технология” при сградно 
осигуряване (подсигуряване) от стандарта  „пасивна  промишлена сграда”.   
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Прилагане  на модела в метод 
 
Интегрираният модел за превенция на локализационен избор на система от 

обекти за производство на иновативни продукти-СОПИП (технология + промишлена 
пасивна сграда), е възможно да бъде разработен в подходящ за него метод, а  
критериите на модела, изразени в съответстващите им показатели по групи 
(демографски, икономически, екологични и технически инфраструктурни за „място” и 
„технология” вече биха могли да дадат обективна и достоверна информация за 
локализационен избор на  „Място Х” и „Технология У” .  

Проблемът, който може да се реши с помощта на такъв метод е как от 
поливариантни технологични възможности, подлежащи на локализация, да се избере 
най-подходящата и най-малко рисковата за избраното „място”, осигуряваща неговия 
растеж. 
 

Предназначение на модела  
 

Предназначен е за стратези, консултанти, анализатори, инвеститори, 
предприемачи, експерти, научни работници, проектанти и граждани, администрация, 
бизнес, НПО и др.. 

Моделът е възможно да бъде използван за получаване на прогностична 
информация, резултатите от която да предопределят стратегическия избор за 
локализация на определена „технология” върху дадено „място”, като  с това да го 
направят по-добро място за живот, което вече ще е способно да се включи със свой 
принос в глобалната среда на пространствената конкуренция и да бъде значимо за 
общия иновационен прогрес.  

Гражданското доверие и обществената обвързаност са ключови фактори за 
оценката на локализационния избор С въвеждането на демократичното начало 
(референдум) при вземането на решения, относно управлението на „мястото”, в което 
хората живеят и се развиват и с прилагането на модела при установяване на 
оптималния локализационен избор всеки гражданин ще може да прецени коя 
„технология” е най-подходяща за локализация. Това дава възможност взетите на 
експертно ниво решения да бъдат променяни, съобразно обществените изисквания, ако 
това бъде необходимо. 

Значение на модела 
 
Най-голямото значение от прилагането на модела се изразява във взаимната 

изгода  на всички страни или  участниците в процеса на локализация да са доволни - 
инвеститори, предприемачи, граждани (осигурени нови работни места, увеличена 
добавена стойност, повишено качество на живот),  да създава устойчивост на ресурсите 
и устойчиво развитие на регенерираните места, изпълнени с нов смисъл за живот.  
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Експерименталното приложение на концепцията за  интегрирания модел за 
оценка и въздействие (ИМОВ) за превенция на локализационния избор на СОПИП 
(технология+промишлена „пасивна” сграда) в индустриална зона „Илиянци-Изток” е 
въз основа на : 

- проучване на документи - План за развитие на столична община 2014 – 2020г., 
Областна стратегия за развитие на Област София 2005-2015, Общински  план за 
развитие на Столична община 2013-2017, Общи устройствен план на Столична 
община (ОУП), Наредба за изграждане на елементите на техническата 
инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична 
община от 17.12.2009. 

- проучване и създаване  на картен материал;  

- теренно обследване на неусвоен терен, подходящ за локализация в Северен 
индустриален район „Илиянци-Изток Северна дъга, съобразно предложения на 
Столична Община за леки и високотехнологични производства. 

Цел 
               
          Да се проучи и онагледи необходимостта от 
включването на техическата инфраструктурна 
компонента в системата от демографски, икономически  
и екологични компоненти в интегрирания модел(ИМОВ) 
за превенцията на  локализационния избор на СОПИП 
(технология+промишлена пасивна сграда) при 
диалогодемокартично управление, в частта МСП в 
индустриална зона. 

 
Задачи 

 
1. Събиране на необходимата информация за нуждите 
на изследването в неусвоен терен в Индустриална зона 
Илиянци – Изток София – Общински план, ОУП, 
документи, емпирични данни, теренни изходни данни и 
статистическа информация ; 
2. Да се установят критериалните взаимодействия в 
модела между „място” и „технология”, изследвани в 
неусвоен терен в Индустриална зона Илиянци – Изток 
София, на база политики и „предвиждания” 
3. Оценка на необходимосттта от техническа 
инфраструктурна компонента в модела, концептуално 
приложен в неусвоен терен в Индустриална зона 
Илиянци – Изток,Северен индустриален район, София: 
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    *Зона Смф2 – смесена многофункционална зона тип 2. 
    *Зона Птп - устройствена зона за високо-технологични 
производства 
    *Зона Тзв – терени за зелени връзки и озеленяване на улици 
и сервитути. 

 
 

В Плана за развитие на Столична община 2014 – 2020г. е отбелязано, че „ ... в 
София съществуват 26 произвопродствени зони, локализирани около железопътните 
ареали и входно-изходните магистрали. Зоните за въздействие на територията на гр. 
София са приети с Решение № 479 от 20.09.2012 г. на СОС.   

 

     
Зони за въздействие на ОПР произтичащи от ОУП и приетия ИПГВР на 

София 2014-2020 
 
Индустиална зона „Илиянци-Изток”, Северен индустриален район, София в 

ОУП е отредена за леки и високотехнологични производства. В неусвоената част на 
подрайона се предлага изграждането на технопарк, включващ: сектор за научни 
изследвания, експериментални бази и развойна дейност, жилищно-обществена част. По 
този начин  се очаква да се създаде безконфликтен преход от традиционната 
промишленост, през богато озеленените пространства на технологичния парк до 
териториите за обитаване – съществуващи и перспективни. 

 
В теренното изследване оценката за необходимосттта от въвеждането 

техническа инфраструктурна компонента в модела е направена на база :  
-местоположение; 
-териториално-устройствен статут – застроена площ, Макс. Плътност на 
застрояване, Макс Коефициент на интетзивност, Минимална Озеленена 
площ(градоустройствени показатели) ; 
-предназначение на територията.  
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Териториалният потенциал на обследвания неусвоения терен и обектите, които 
го обграждат са представени в специално създадена за нуждите на теренното 
изследване карта. 

 
 
Изследването се ограничи до доказване  значението и мястото на техническата 

инфраструктурна компонента (изразена в градоустройствени показатели) в 
интегрирания модел (ИМОВ) за превенция на локализационния риск на СОПИП. 
Обследването на неусвоен терен в индустриална зона „Илиянци-Изток” потвърди 
необходимостта от интегриране на техническата инфраструктурна компонента в 
ресурснообоснования и интегриран модел за превенция на  локализационния избор на 
система от обекти за производство на иновативни продукти – СОПИП 
(технология+промишлена „пасивна” сграда).  

Концепцията на иницирания интегриран модел за оценка и въздействие (ИМОВ) 
за превенция на локализационния избор който беше частично експериментално 
приложен в индустриална зона „Илиянци – Изток”,Северен индустриален район, София 
на база критериално съответствие, успешно потвърди възможността модела да бъде 
приложен и в практиката.  

Заключение  

Ефективното управление на локализационния избор днес в ерата на проник -
ването на глобалното в локалното и на локалното в глобалното зависи и от 
обективността и надежността на оценката за тяхното хармонизиране и възможността за 
въздействие. Очевидно е, че сложността на поставения в докторанския труд  проблем 
не е по силите на един изследовател или учен. Опитът да бъде иницииран интегриран 
модел за оценка и въздействие (ИМОВ) за превенция на локализационния избор 
постави в научен план необходимостта от интердисциплинарен и интегриран подход за 
неговото разрешаване.  Изследваната и анализирана  обусловеност на  локализационния 
избор от новите глобално-локални реалности, от регламентиращата роля на политиките 
и съвремената наука  доказаха наличиеето на нови тенденции в локализационния избор, 
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определени от  „минимализма”, благодарение на оптималното хармонизиране на 
местните ресурси и  иновациите. Безспорно най- голямото значение на  новия 
интегриран модел, ще е възможността той да бъде приложен и в създаването на 
подходящ за него метод. 

Приноси: 

1. Създаване на интердисциплинарен и интегриран подход към локализационния избор, 
целящ неговата превенция в предпроектен стадии на проучване. 

2. Анализ и приложение на опорни теории за конструиране на модела – регенеративен 
регионализъм (Стивън Мур); етнометодологията на (Х.Гарфинкъл); „отворените 
иновации” (Х.Чезброу) и теорията за „предприемачеството” (П.Дракър). 

3. Въвеждане на обобщено работно понятие система от обекти за производство на 

иновативни продукти – СОПИП (технология + промишлена „пасивна” сграда), 

обозначаващо многообразието на сградните обекти  за локализация в система, както и 

съвкупността  от технология и  промишлена «пасивна»  сграда. 

4. Изборът на стандарта „пасивна сграда”, като модел за устойчивото развитие и ролята 
на „сградата” и „сградната обвивка” като нов елемент в интегрирания модел за оценка 
и въздействие (ИМОВ) на локализационен избор на СОПИП („технология + 
промишлена пасивна сграда”) . 

5. Въвеждането на техническата инфраструктурна компонента в интегрирания модел за 
оценка и въздействие (ИМОВ) като важна и определяща  локализационния избор в 
система от демографски, икономически и екологични критерии за «място» и 
аналогичните им за «технология». 

6. Инициране на Модел на пилотна теоретична система от опростени критерии по 
групи: демографски, икономически, екологични и технически инфраструктурни. 

7. Конструиране на нов интегриран модел за оценка и въздействие (ИМОВ) за 
превенция на локализационния избор на СОПИП (технология + пасивна  промишлена 
сграда),  който да установява взаимовръзката между ресурсните дадености на 
«мястото» и ресурсните изисквания на «технологията». 

8. Документно и теренно изследване в индустриална зона „Илиянци – Изток”, Северен 
индустриален район, София, доказващи по експериментален път възможността 
концепцията за интегрирания модел за оценка и въздействие (ИМОВ) за превенция на 
локализационния избор на СОПИП(технология+промишлена пасивна сграда) да бъде 
приложена в практиката. 
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Публикации свързани с апробацията      

1.Регенеративната архитектура – опорна точка за възстановяване и развитие на 
местата с отбранителна индустрия. 

2. Промишлените пасивни сгради – една нова възможност за постигане на 
устойчивост в индустриалните зони на България . 

3. Локализационният избор на системата от обекти произвеждащи иновативни 
продукти в индустриалните зони – алтернативи и решения . 
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