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Обща част 
Проучването изследва възможностите, потенциалите и практиките за изграждане на 
бизнес инкубатор, споделено пространство, както и на бизнес център за целите на IT 
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индустрията на територията на Благоевград. Разглеждат се и възможностите за 
развитие на технологичен парк. 

Същност на бизнес инкубаторите 

Бизнес инкубаторите са част от екосистемата на тех парковете, в които се развиват 
чрез асистиране и подкрепа стартиращи компании. В много случаи инкубаторите си 
взаимодействат с научно-изследователски центрове - източници на иновации и 
инкубаторите подпомагат комерсиализацията на тези иновации чрез стартиращи 
компании. Счита се, че инкубаторите са организации, които имат различни профили 
(технологични, индустриални), както и различни източници на финансиране (частни, 
институционални). Най-често инкубирането на стартъпи се осъществява по различни 
програми, които подкрепят израстването на фирмите в ранните фази на тяхното 
развитие до излизането им на пазара. Подкрепата се изразява в менторство, обучение, 
предоставяне на материална база и др. В някои случаи инкубаторите се явяват като ранни 
инвеститори, които получават дялове от компаниите срещу рисково инвестиране в 
ранни фази - проучване на пазара, прототипиране, нулеви серии и др. Инкубаторите 
осъществяват медиация между инвеститорите и стартъпите. 
 
Голяма част от инкубаторите са чисто технологични и са фокусирани върху работа със 
стартъпи в IT сектора. Съществуват и смесени инкубатори, в които се развиват 
стартъпи от различни сектори. 
 
Инкубационните периоди варират от няколко месеца до няколко години. Спонсорите на 
инкубаторите са икономически организации, държавни институции, научно- 
изследователски институции. 
 
Практиката на бизнес инкубаторите в България не е особено успешна поради липсата на 
работеща екосистема. Множество инкубатори са създадени по оперативни програми през 
2015. Повечето от тези инкубатори имат изградена база, най-значимият от които е 
този в София Тех Парк. Въпреки това обаче няма текущи програми за инкубиране, 
повечето оцелели организации се занимават с обучителни програми и отдаване на офиси 
или зали под наем. 
За устойчивото развитие на бизнес инкубаторите е важно наличието на система от 
допълнителни услуги и партньорства. Такива може да бъдат: 

● Коуъркинг пространство 

● Лаборатории, работилници 

● Инкубатор и акселераторска програма  

● Общинска програма за насърчаване на определени бизнеси (например технологични, 
зелени, социални и др.) 

● Общинска програма за насърчаване на заселване на дистанционни служители и 
техните семейства в града. 

Споделено (coworking) пространство 

Коуъркингът представлява нов тип работна среда, в която работещите от различни 
компании споделят общо офис пространство, при което се спестяват разходи и се 
споделя обща инфраструктура, като оборудване, комунални услуги, рецепция и др. Често 
се предлагат и услуги като спорт, събития и др. 
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Коуъркингът се използва от работещите в домашни или отдалечени условия (home office, 
remote office), от компании с малко служители, както и от стартиращи компании. Нова 
тенденция е и преместването на част от екипа в коуъркинг пространство, ако те са с 
хибриден режим на работа и нямат нужда от бюро всеки ден. Освен това, коуъркингът 
помага на работещите да преодолеят чувството на изолация, което могат да изпитат, 
докато работят от разстояние, пътуват или работят сами вкъщи.  
 
Коуъркинг пространствата са основно частни инициативи, които предлагат абонаменти 
за работно място, стая, зала за срещи и други услуги. 
 
Съществува връзка между инкубаторите и коуъркинг пространствата, тъй като 
стартъпите предпочитат работа в коуъркинг, където често се случват естествени 
процеси на израстване, както и взаимодействие с други партньорски стартъпи.  В този 
смисъл коуъркинг пространствата са елемент от съвременната иновационна 
екосистема. Някои коуъркинг пространства имат специализация, например за НПО, за IT, за 
дизайнери и др. 

Технологични паркове 

Технологичните паркове (техпаркове) са зони на концентрация на научни, промишлени и 
бизнес предприятия, специализирани изложбени, работни и експериментални площи. 
Технопаркът осигурява висококачествени офис площи и инфраструктура и услуги за 
постигане на увеличение на благосъстоянието на местните общности чрез 
популяризиране на иновационна култура и подобряване на конкурентоспособността на 
иновативни бизнес и научни организации.  
  
Практиката за изграждане на технологични паркове в България започна с изграждането на 
Бизнес Парк в София и последващото му разрастване, базирано почти изцяло на частни 
предприемачески инициативи. Големи струпвания на офис сгради, които не са 
организирани в обособени бизнес зони, но на практика са също такива зони, са по 
протежение на Цариградско Шосе, бул. България, Околовръстен път, Хладилника и др. 
Държавният София Тех Парк е също в процес на изграждане и насищане. IT индустрията в 
България и особено в София представлява “тихата революция”, която се отличава с 
висока доходност на работещите, високи нива на привлечени капитали, иновативност, 
глобално участие и др. На практика IT индустрията движи почти изцяло строителството 
на офис сгради. 
 
Изискванията на този мощен “клиент” към офис сградите са специфични и много често са 
продиктувани от бизнес модела на работа. Например т.нар. кол центрове изискват гъсто 
населени офиси тип open space, които имат ниска себестойност на работното място, но 
с гарантиран и контролиран комфорт. Такъв тип сгради имат натоварване от порядъка 
на 8-9 м2/работно място, което ги прави гъсто населени. За наемателите е важно да 
бъдат осигурени бърз достъп до градски транспорт, както и не скъпи жилища под наем в 
близост. Този тип компании наемат и много чуждестранни работници, които присъстват 
временно и имат голямо текучество. 
 
Друг тип компании, които се занимават с развойна дейност обаче, се отличават с по-
високи претенции към офис пространствата, което е свързано и с факта, че се 
занимават с творческа дейност и имат големи финансови възможности. Този тип 
компании изискват собствени зони за релакс, значително по-големи пространства за 
работа (над 12м2/работно място), повече възможности за контрол на параметрите на 
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комфорта и др. Такива компании произхождат от сферата на стартъпите и 
акселераторите и са естествени участници в екосистемата на развитие на 
технологичните иновации. Те са чести спонсори, ментори, както и ранни инвеститори за 
стартъпите. 

Проблем и потенциал 
На територията на Благоевград са разположени два университета, в които се изучават 
технически дисциплини. Въпреки това не съществува ясно различима платформа за 
развитие на стартъпи и малки технологични компании. Няма нито една съвременна офис 
сграда. 
 
Потенциалът за специализация на местната индустрия в сектора на високотехнологични 
производства е тясно свързан с изграждането на кадри и подкрепата на стартъпи. Друг 
важен потенциал е взаимодействието с академичните среди, с подкрепящите ги спонсори 
и фондации, а също и с голямото семейство на преуспели бивши студенти (алумни), които 
имат позиции в технологичния и административен сектор. 
 
Потенциал на града е неговата компактност и удобство на живот, които предразполагат 
към задържане на млади семейства от ново поколение, които работят от разстояние, 
пътуват много и са вече в екосистемата на технологичните компании. 
Комфортната градска среда на Благоевград и особено неговият пешеходен център 
предразполагат позиционирането на този бъдещ хъб именно в тази зона. Изградените по 
време на социализма основни сгради на архитектурния ансамбъл в централната зона 
отдавна се нуждаят от функционално преосмисляне, от ново зониране, което да отговори 
на съвременните нужди. Ето защо проучването е фокусирано в централната градска част. 

Инициативи 
Настоящото проучване изследва възможностите за изграждане на инкубационна среда за 
стартиращи технологични компании на територията на Благоевград.  
 
Близката цел на местната администрация е да създаде работещ бизнес инкубатор с 
прилежащо коуъркинг пространство и свързани с дейността им програми за инкубиране, 
които да бъдат партньорски обвързани с местните университети и други институции, 
включително и с бизнес партньори. 
 
По-далечната цел на общината е да създаде условия за привличане и специализация на 
града в областта на високотехнологични производства чрез специфични инструменти, 
включително чрез отреждане на територия за изграждане на технологичен парк. 
Разглеждат се и възможностите за изграждане на съвременни офис пространства за 
нуждите на IT индустрията. 

Сценарий за развитие 1 

Регионален иновационен хъб 
В Националната концепция за пространствено развитие (НКПР), водещ стратегически 
документ за развитието на страната, Благоевград е определен като център балансьор на 
столицата в Югозападния регион за планиране. В нея се препоръчва съвместна работа 
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между двата града с оглед на разтоварването на София от функции и дестимулиране на 
нейната способност да концентрира хора и капитал, същевременно насърчавайки 
икономическото развитие на Благоевград. В Интегрираната териториална стратегия за 
развитие на Югозападния регион, която пренася идеите от националното ниво, се 
затвърждава необходимата посока за развитие на Благоевград, за да се превърне в 
привлекателен селищен център, който балансира развитието в региона.  
 
Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) е основният общински документ, 
който всяка община е задължена да има приет, и който трябва да е водещ както в 
политиките за развитие, така и в насочването на инвестициите на нейната територия. 
Единият тип инвестиции са структурирани в така наречените Интегрирани 
териториални инвестиции, които са насочени към общи проекти между общини, които са 
съседни или са част от един регион и са определени от НКПР за такива, които трябва да 
си сътрудничат, за да допринесат за цялостно регионално развитие, както са София и 
Благоевград. 
 
При разработката на ПИРО на двете общини бе осъществена комуникация между екипите 
на Софияплан, разработващ плана на София, и Община Благоевград. Целта на срещите бе да 
се уточнят посоките на сътрудничество и потенциални интегрирани териториални 
инвестиции, които двете общини могат да осъществят в рамките на следващия 
програмен период 2021-2027 г. От Община Благоевград е заявено наличие на интерес от ИТ 
компании, които търсят офиси от висок клас за отваряне на работни места. 
 
Наличието на два университета, младо население, близост и добра транспортна 
свързаност със столицата и интерес от компании е причина една от идеите за 
съвместна дейност да бъде насочена към развитието в сферата на икономиката на 
знанието. Тази идея е за създаване на Регионален иновационен хъб в Благоевград, който да 
бъде подкрепен от Столична община, столични университети и бизнеси. Като част от 
този хъб може да бъде разработена обща университетска програма за предприемачество 
и СТЕМ1 науки със столични и международни университети. Друга посока на дейност е 
включване на бизнеса във формирането на образователната програма по начин, който да 
развива подходящи за пазара на труда умения и знания на кадрите. 

Сценарий за развитие 2  

Коуъркинг + инкубатор + лаборатории в университетите 
Появата на коуъркинг пространства през последното десетилетие промени изцяло 
нашата представа за работна среда. Споделените офиси неслучайно са любимо място за 
предприемачи, фрийлансъри и дигитални номади – те се открояват с вдъхновяваща 
атмосфера и са идеалното място за превръщане на идеите в реалност. 
 

 
1 STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, 
инженерството и математиката. 
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Съществуването на коуъркинг пространство в Благоевград ще отвори място за мобилни 
служители, дигитални номади и стартиращи компании, като с времето ще изгради и 
такава общност, ако се разработи добре. В началото на пандемията имаше проблем с 
работата в коуъркинг пространства (както и с всички офиси), но през 2022 повече хора 
работят извън офисите, повече от тях са мобилни, а споделените офиси обират и 
служители без постоянно работно място в компаниите, които намалиха офис площите си.  
 
В България моделът е най-развит в София, като подобни пространства има и в Пловдив, 
Варна и Бургас, отдалечени по-малки населени места и 5 такива пространства за 
съвместна работа в Банско. Най-големите инвеститори и оператори на коуъркинг 
пространства в България са Puzl CowOrKing, Networking Premium и Регус. В международен 
план - WeWork. 
 
Общината може да направи партньорство с оператор на такива пространства, като 
предостави локация, а операторът изгради и управлява пространството. Локация в жива 
и интересна централна част, с тераса и достатъчно голяма квадратура ще бъде 
атрактивна за подобна дейност. За целта може да се използват етаж/и от 
административна сграда, цяла къща, стар промишлен имот. Благоевград би могъл да бъде 
атрактивен за дигитални номади с интерес към активните спортове, за дистанционно 
работещи с малки деца. В града има на разположение и достатъчно оферти за жилища с 
приемлив наем.  
 
Привличане може да бъде осъществено и чрез различни общински програми за насърчаване 
на дистанционно работещи с техните семейства. В последните години малки и средни 
европейски и американски градове обявиха подобни програми, дори и някои държави 
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(Португалия, Естония, Грузия, Барбадос и др.) Програмата на Тълса2, например, включва 
финансов стимул, място в коуъркинг офис, целогодишен списък със събития и членство в 
група на новодомците в града, като по изчисления на местната администрация един нов 
участник в програмата за година връща 3 пъти повече в местната икономика от 
инвестицията в него.  
 
Справка в сайтовете за имоти показва само няколко оферти за офиси под наем в 
Благоевград, като тези над 70 кв.м са едва 2-3. Споделените офиси може да предложат 
първи дом на компании-новодомци в града с готовата си среда. Това може значително да 
облекчи и наемането на нови служители, които все още нямат свое готово работно 
място в работеща вече компания в Благоевград, да подпомогне смяната или ремонта на 
офиси на работещи компании.  
 
Съществуването на подобно място върви и със списък от допълнителни дейности, които 
се търсят за членовете - спорт, професионални събития, концерти, лекции, 
представяния.  
 
Акселераторски програми и стартъп инкубатори обикновено ползват подобни места, 
като привличането на такива програми може да бъде както от страна на общинската или 
областната администрация, така и от оператора на коуъркинг пространството. В 
момента с млади предприемачи от Благоевград работи проектът Raise Youth3 и Фондация 
BFREE4, а в Американския университет в България (АУБГ) действа акселератор, подкрепен 
от фонд Eleven - Elevate. За да се насочи към Благоевград за по-дълго подобна програма, 
мениджъри на акселератори споделят, че им трябват комфортна и атрактивна работна 
среда, места за настаняване на участниците, достъп до лаборатории и пълноценно 
ползване на конферентни зали за времето на програмата, плюс атрактивни предложения 
за свободното време. За да просъществува, в града трябва да има възможност за 
развитие на технологични или високотехнологични компании - генератори на кадри като 
университети, гимназии, подобни компании, общности.  
 
Благоевград разполага със силен академичен ресурс. През учебната 2019/2020 година 
общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени 
„професионален бакалавър“,  „бакалавър” и „магистър“ е 8 970 по данни на НСИ. 
 
Югозападният университет разполага с 8 учебни корпуса, с учебен театър, концертни и 
изложбени зали, филмово, телевизионно и звукозаписно студио, библиотека с над 200000 
тома научна литература и достъп до различни международни бази данни. 
 
Структурата на университета включва 9 факултета: Правно-исторически факултет, 
Природо-математически факултет, Стопански факултет, Филологически факултет, 
Философски факултет, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, 
Факултет по педагогика, Факултет по изкуствата и Технически факултет. 
 
Лаборатории:  

● Лаборатория по дидактика, психология и управление на висшето образование 

● Лаборатория  за социологически изследвания 

 
2 https://tulsaremote.com/  
3 https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-raise-youth  
4 https://bfreefoundation.com/  

https://tulsaremote.com/
https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-raise-youth
https://bfreefoundation.com/
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● Научно-изследователска лаборатория за електронно обучение 

● Научно-изследователска лаборатория по химия на природните вещества 

● Лаборатория за лингвистична демография на Балканите 

● Лабораторен комплекс по психология 

● Лаборатория по физиология и анатомия с компютърен клас 

● Лаборатория по кинезитерапия и масаж 
 
Университетът разполага и с научно-изследователски центрове, като например Център 
за съвременни биоинформатични изследвания, Център за соларна енергия и др. 
 
В Американския университет в България се обучават около 1000 студенти всяка година. В 
университета работят около 70 преподавателя от различни държави. Специалностите на 
АУБГ икономика, бизнес администрация, политически науки и журналистика и масови 
комуникации са № 1 в страната според рейтинговата система на МОН, специалност 
„Компютърни науки“ е на 2-ро място. АУБГ предлага бакалавърски програми по Бизнес 
администрация, Европеистика, Журналистика и масови комуникации, Икономика, 
Информационни системи, История и цивилизации, Компютърни науки, Литература, 
Математика, Политически науки и международни отношения, Психология и Физика. 
 
През 2016 г. в АУБ отвори врати лабораторията за иновации Aspire, за да насърчи 
студентите да създават различни неща, независимо дали това е идея за нов бизнес, 
технологична разработка или книга 
 
Общинската акселераторска програма на София („Акселератор Стартъп София“) е 
съвместен проект на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции 
(СОАПИ), Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия (МСП) и програма 
„Европа“ към Столична община. 
 
Чрез програмата се осигурява първоначален финансов ресурс за стартиране или развиване 
на дейността на иновативни, стартиращи и социални предприемачи, като паралелно, или 
след този етап, същите могат да се възползват в комбинация и от гаранционните схеми 
на Общинския гаранционен фонд за МСП. Експертите от СОАПИ осъществяват менторска 
помощ, обучение, свързване с мрежа от контакти, споделено офисно пространство при 
осъществяване на проектите и възможност за представяне на резултатите пред 
потенциални инвеститори.  
 
Gabrovo Innovation Camp5 е успешна програма на Областен информационен център – 
Габрово в партньорство с агенцията за иновации Innovation starter, която започва преди 6 
години с предизвикателство (хакатон), последвано от инкубатор и акселератор. През 
това време програмата е повлияла върху вида и съдържанието на Габровския технически 
университет, във връзка е с габровския тех парк и новата индустриална зона.  Gabrovo 
Green Accelerator е част от инициативите, включени в програмата на „Европейски зелен 
лист“ – екологичната награда на Европейската комисия за 2021 година, която Габрово 
спечели. 

 
5 https://gabrovoinnovationcamp.eu/  

https://gabrovoinnovationcamp.eu/
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Сценарий за развитие 3 

Заселване на технологични лидери 
Заявеният интерес от IT индустрията към децентрализация от София в направление 
Пловдив, Стара Загора и Благоевград отваря възможност за нови строителни инициативи 
в града, които да отговорят на нуждите на тази индустрия, а именно - офис сгради от 
съвременен тип и свързаните с тях изисквания за удобен достъп, комфортна околна 
среда, наличие на достъпни жилища и др. Тъй като в града до момента няма нито една 
съвременна офис сграда, както и нито една по-значима технологична компания, е 
необходимо внимателно да се проучат нуждите, възможностите и рисковете от 
изграждането на такива. Такъв тип проекти могат да бъдат реализирани “on demand”, 
след предварително договаряне със заинтересовани технологични лидери. Скоростта на  
реализация на тези проекти “след поръчка” обаче е съществена, тъй като този пазар е 
изключително динамичен. Ето защо успехът на такъв тип привличане е свързан с 
проектната готовност. Както при индустриалните паркове, които предлагат скоростно 
заселване на индустриите с пълна подкрепа на местната администрация и готовност на 
инфраструктурата, така и бизнес парковете трябва да имат подобна форма на 
подготовка. 

Териториален анализ на централна градска част 

 
Обхват на проучването върху сателитно изображение (Bing Maps) 
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Проучването обхваща административния център на град Благоевград оформен около пл. 
Георги Измирлиев - “Македончето”, пл. Ален Мак и пл. Христо Ботев. Зоната позволява 
разкриване на нови функции и активиране на зоната в съответствие със 
съществуващата среда и дейности. 
 
Центърът на Благоевград е проектиран от арх. Александър Баров в екип с арх. Атанас 
Агура. Реализацията на новия градски център е замислена през 1984 във връзка с 
традиционната среща на Тодор Живков с дипломатите, акредитирани у нас, обединени 
под условното наименование „дипломатически корпус“. Мащабният проект е готов през 
лятото на 1987 г., като за реализацията участват хиляди благоевградчани, като след 
работа всеки участва в 4-часови бригади, за да подпомогне с труда си проекта. 
 

 
 
Към днешна дата градския център на Благоевград е запазен в голяма степен макар някои 
от функциите в средата да са променени. Мащабния комплекс от сгради разположени в 
сърцето на града създава впечатляваща среда с единно въздействие. Зоната е цялостно 
реновирана през 2018 г., като промените не нарушават общото въздействие. Главния 
градски площад е добре обвързан транспортно и пешеходно с други ключови за града 
обекти.  

Мобилност и свързаност 

Няколко маршрута осигуряват бърза връзка към централната градска част от 
първокласния път Е79 и магистрала Струма. Трафикът от северният вход на града може 
да бъде разпределен в три маршрута.  

● Единият е през ул. “Иван Михайлов” и ул. “Славянска”, по който се излиза на ул. 
“Братя Миладинови” на север от зоната.  
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● Вторият е чрез продължаване по ул. “Иван Михайлов” до ул. “Владо Черноземски”, 
която представлява тангенциална артерия около градския център. Чрез нея се 
прави връзка с бул. “Свети Климент и Методий” и зоната.  

● Третият маршрут се отделя от ул. “Иван Михайлов” към жп гарата по бул. “Свети 
Димитър Солунски”, след което се свързва с бул. “Свети Климент и Методий”.  

● От южния вход на града през квартал Струмско и бул. “Свети Димитър Солунски” 
също са възможно няколко паралелни маршрута. 

 
Уличното паркирането в центъра на града е регулирано с платена синя зона. Освен нея са 
налични множество паркинги, които да задоволяват търсенето на паркоместа. Най-близо 
разположените са тези под Пощата и под пл. Георги Измирлиев.  
 

 
 
По отношение на обслужването с градски транспорт, най-близко разположената спирка е 
тази на Общината. През нея преминават линиите 2, 3, 10, които осигуряват достъп до 
почти всички части на града - кварталите Струмско, Ален Мак, Еленово, Орлова чука, 
Освобождение, Вароша, жп гарата и района около Аквапарка.  
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Площад Георги Измирлиев - Македончето е най-големият пешеходен площад в града и 
представлява значителна част от пешеходните пространства. В южна посока площадът 
преминава в най-голямото зелено пространство в компактния град - Градската градина и 
се свързва както с южната част на пешеходната търговска улица “Тодор Александров”, 
така и с река Бистрица и градския пазар. В източна посока площадът преминава към 
старите площадни пространства на града - “България” и “Македония”. През тях отново се 
осъществява връзка с реката, както и с възрожденския квартал Вароша.  
 
Зоната е свързана с директна велосипедна алея с централната жп гара, а през другите 
пешеходни пространства се осигурява лесен достъп до реката и крайречната Алея на 
здравето и парк Бачиново в северозападната част на града.  
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Зелена система 

 
 
В обхвата на зоната се намира градинката до сградата на Общината, а в непосредствена 
близост на юг е централната Градска градина. На изток до площад “Македония” се намира 
друго място за отдих - парк “Волга”. Река Бистрица, която представлява зеления гръбнак 
на Благоевград и предоставя различни възможности за отдих, се намира на около 400-500 
метра от зоната.  
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Кадастралната основа 

 
КККР към 18.02.2022 
 

Кадастралната основа дава информация за имотната структура, вида територия, начина 
на трайно ползване и вида собственост в обхвата на проучването. За повечето сгради в 
обхвата има обособени поземлени имоти, като в кадастралната карта са отразени и 
значителен брой от самостоятелните обекти в сградите в обхвата. Територията в 
центъра на града е урбанизирана, а начина на трайно ползване в голяма степен точно 
отразява фактическото ползване на поземлените имоти. 
 
Собствеността на имотите е предимно общинска, която се отнася и за по-голямата 
част от сградите. Това дава възможност Община Благоевград да има водеща роля при 
инициирането и развитието на активацията на зоната и да предприеме стъпки в посока 
обособяване на нови функции свързани с развойната дейност, инкубирането на 
иновативни стартъпи и споделените работни пространства в самия градски център. 
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Поземлени имоти по вид собственост, КК от 
Община Благоевград актуална към 07.09.2021 г. 

 

 
Поземлени имоти и сгради по вид собственост, КК 
от Община Благоевград актуална към 07.09.2021 г.

Налице са известни непълноти, а потенциално и неточности в кадастралната карта, 
което е добре да се проследи и при необходимост да се отразят актуални данни за 
собствеността и границите на поземлените имоти, сградите и самостоятелните 
обекти. Ясната схема на собствеността и границите е предпоставка за безпроблемно и 
ефективно управление на територията и сградния фонд.

Устройствената основа 

 
Извадка от ОУП на Община Благоевград, 2011 г. 

 
Според ОУП на Община Благоевград застрояването в обхвата ествествено попада в 
смесената централна зона (Ц), като тук са концентрирани ключови сгради на 
административното и обществено обслужване, културата и образованието. В 
непосредствена близост в посока изток е зоната с концентрация на обекти на културно-
историческото наследство, която обвързва стария квартал Вароша с характерната 
градска структура на Благоевград от началото на 20-ти век. Зелените площи на 
градската градина и зад общината са терени за паркове, градини и озеленяване (Оз). 
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Със Заповед №323 от 05.09.1994 г. на кмета на Община Благоевград е одобрен 
застроителния, регулационен и кадастрален план за част от кварталите по плана на 
централна градска част (ЦГЧ) на град Благоевград. 
 

 
Извадка от застроителния план, одобрен през 1994 г. за ЦГЧ на гр. Благоевград. 

 
В голяма степен планът препотвърждава съществуващото застрояване на комплекса на 
главния градски площад, като не е реализирана незначителна част от него в зоната по 
протежението на ул. Арсений Костенцев в съседство със сградите на Областната 
администрация.  
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Сграден фонд в централна градска част 

Сградата на университета (бивш Партиен дом) 

 
Сградата, проектирана за окръжен комитет на БКП, днес приютява както част от 
административните и учебни зали на Американския университет в Благоевград, така и 
Правно-историческия факултет на Югозападния университет (ЮЗУ) Неофит Рилски.  
 
Отличното местоположение и значителната площ на сградата позволяват удачно 
интегриране на помещения за развитие на споделено работно пространство, 
високотехнологичен център или инкубационни лаборатории. Съвместяването на новите 
функции с вече утвърдените академични дейности би спомогнало за популяризиране и 
активно партньорство между бизнеса и университетите. 
 
04279.612.98.2 Общинска частна собственост 

● ЗП - 3896 кв.м 

● РЗП - 3896 х 6 ет. = 23 376 кв.м 
 
Към момента с възможност за преустройство и насищане с нови функции са част от 
помещенията на последния етаж в сградата. Приблизителната им площ е около 800 кв.м, 
което е достатъчно за развитие на пилотна зона за високотехнологично развитие 
посредством устройване на лаборатории, споделена работна зона или стартиране на 
инкубационен хъб в партньорство с университетите и бизнеса. 
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Сграда на централната поща 

 
 
Сградата на централната поща в Благоевград е част от знаковите обекти, оформящи 
главния градски площад. Административните и делови функции, разположени в тази 
сграда, биха могли да интегрират нови работни и изследователски пространства, които 
да усилят мрежата на иновативното развитие в зоната.  
 
04279.612.77.1 Държавна частна собственост съгласно КККР, а в действителност частна 

● ЗП - 2365 кв.м 

● РЗП - 2365 х 7 ет. = 16 555 кв.м 
 
Въпреки уникалното си местоположение обаче тази сграда страда от много проблеми, 
която я прави изключително трудно конвертируема на традиционния пазар, а именно: 
 

● Архитектура 
Поради редица причини архитектурата на сградата се отличава с нетрадиционност: 
мощни плътни обеми, затворени фасади, сложни вътрешни пространства и т.н. След 
смяната на технологиите и отпадането на нуждите за целите на телефонна палата днес 
е почти невъзможно да се намери традиционно приложение на съществуващите 
пространства в сградата без дълбока реконструкция, която неминуемо ще промени и 
облика на сградата.  

 
Възможно е търсенето и планиране на функции, необходими за качественото 
функциониране на активираната екосистема, които да са подходящи за поместване в 
съществуващата сграда и с по-леки реконструкции. Това биха били дейности изискващи 
изолирана, шумозаглушена и светлоизолирана среда като аудио-визуални лаборатории и 
студиа, лаборатории за процеси, чувствителни към светлина, изчислителни центрове и 
сървърни ферми и пр. Вентилацията и климатизацията в този случай следва да са 
безупречни. 
 

● Градоустройствен проблем 
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Сградата е изградена в изключителна близост до жилищни сгради. Евентуална дълбока 
реконструкция, включваща пристрояване или надстрояване, би довела до невъзможност 
за привеждане на сградата към съвременните градоустройствени нормативи и 
отстояния към съседни жилищни сгради. 
 

● Проблем на собствеността 
Сградата е частна. В голямата си част (без партера) тя е неизползваема. Търси се купувач 
повече от 10 години. В този смисъл е трудно да се въздейства върху трансформация, 
която е от обществена нужда без партньорството с частните собственици. 

Комплекс сгради - областна администрация 

 
 
Комплексът от сгради срещу сградата на Община Благоевград се състои от две по-
високи тела, обединени от широка основа, заемаща значителна площ. Тази структура 
помещава както административни и офис площи, така и просторни зали с обществено 
обслужващи и културни функции. Тук се намира Дома на науката и техниката, Областната 
администрация, градското кино и други. Собствеността на отделните обекти в 
комплекса е различна, като някои от площите се отдават под наем. 
 
04279.612.94.1 Държавна частна собственост 

● ЗП - 724 кв.м 

● РЗП - 500 х 6 ет. = 3000 кв.м приблизителна площ на високото тяло 
04279.612.93.1 Съсобственост 

● ЗП - 1345 кв.м 

● РЗП - 500 х 8 ет. = 4 000 кв.м приблизителна площ на високото тяло 
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Сградата на регионалната здравна инспекция (РЗИ) 

 
 
04279.612.67.1 Държавна публична собственост 

● ЗП - 504 кв.м 

● РЗП - 504 х 4 ет. = 2 016 кв.м 

Сградата на хотел “Ален Мак” 

 
Сградата на хотел „Ален Мак“ 
 
Разположена в директна връзка с главния градски площад, сградата на емблематичния за 
Благоевград хотел “Ален Мак”, макар и частна собственост и нефункционираща към 
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днешна дата, предлага на зоната конкурентното предимство за развитие на качествено 
и съвременно място за настаняване. Сградата може да бъде развита както като хотел, 
каквото е оригиналното ѝ предназначение, така и като място за по-дълготраен престой 
за привлечените от новата високотехнологична зона посетители, работещи и 
студенти. 
 
При активиране на централната градска част в посока развойна и научна дейност, 
високотехнологични дейности и пр. може да удовлетвори потенциални нужди на зоната 
от конгресен и научен център. 

Териториален анализ на зоната на Казармите 
В източната част на града, между Американския университет и квартал Орлова чука, са 
разположени казармите на града. През последните години част от техния терен е 
прехвърлен на общината, за да бъде активиран с нови функции. На терена е реализиран нов 
парк - Македония, който домакинства концерти и събития, включително и насочения към 
френската култура и музика - Франкофоли. Обновен е и част от сградния фонд, който се 
също се ползва за конференции и събития. Общината възнамерява в дългосрочен план да 
доразвие територията като обособи Регионален иновационен център и Тех Парк, в които 
да привлече компании от сферата на информационните технологии и аутсорсинга. В 
новите сгради общината планира да обособи лаборатория за развитие на иновации и със 
съдействието на университети и компании да се стимулира предприемачество, базирано 
на тези разработки.  
 
Входът към терена в момента е от ул. Александър Стамболийски в близост до 
кръстовището с бул. Димитър Солунски и Гробищния парк. Локацията е подходяща за бърз 
достъп до южния изход на града към кв. Струмско, а през жп гарата и към северния. На 
север от терена е връзката с бул. Джеймс Баучер, Пазара и централната градска част. В 
близост се намират няколко паркинга - публични и частни, които могат да бъдат 
организирани в обща система, която да посреща нуждите на посетителите в зоната. 
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Най-близката спирка на обществения транспорт е тази на ОМВ. През нея преминават 
линии 2 и 10, които осигуряват връзка с центъра и всички квартали на града, с изключение 
на Грамада.  
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ОУП 

 
Извадка от ОУП Благоевград, 2011 г. 
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ОУП определя казармения комплекс и парк Македония като територия със самостоятелен 
устройствен режим - терен със специално предназначение, което е обичайният запис за 
обекти, свързани с отбраната.  
 
Според текста на ОУП, предвид конверсията, голяма част от обектите със специално 
предназначение трябва да се преструктурират по държавна програма, което да 
активизира  икономиката и заетостта в общините. Изискванията на сигурността 
предполагат редуцирана промяна на функцията с оглед изискванията на гражданската и 
военна защита. Не са конкретизирани пределно допустими показатели за плътност или 
интензивност на застрояването. 

ПУП 

Със Заповед №2348 от 09.11.2021 г. на директора на дирекция Устройство на 
територията, оправомощена със заповед на кмета е одобрен Подробен устройствен план 
(ПУП) план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I За интер експо център и конгресен 
център, музей, парк, спортен център и православен храм е предвидено ново средноетажно 
свободно разположено застрояване, за ПИ 04279.621.147 по КККР, който е общинска 
публична собственост с начин на трайно ползване “За друг обществен обект, комплекс” и 
площ 60036 кв.м.  
 

 
ПУП ПРЗ за УПИ I За интер експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм 

За урегулирания поземлен имот е предвидено ново средноетажно, свободно разположено 
застрояване. Подробното зониране е отредило имота като част от терените на 
смесената многофункционална зона при показатели: 

● Максимална плътност на застрояване - 70% 
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● Кинт. - 2.5 

● Минимална плътност на озеленяване - 20% 

● Височина - 15 м 
 
Теренът на общината, част от комплекса на казармите, е с подходящо местоположение за 
развитие и усилване на добри връзки както с индустриалната зона на града, където също 
се цели постигане на качествена и съвременна среда за иновации и производства, така и с 
комплекса на Американския университет и основни обекти в града като авто и жп гарата, 
градския център и зелената ос на реката, свързваща зоната с парк Бачиново. 

Близки цели 
Проучването разпознава няколко възможни инициативи, които Община Благоевград може 
да стартира: 

Инкубатор и коуъркинг пространство 

Най-подходящото пространство за развитие на тази инициатива е последният етаж на 
бившия Партиен дом. Пространството следва да бъде разработено и координирано с 
външен оператор, който ще управлява този обект, както и програма за инкубиране на 
стартъпи.  

Преустройство на сградата на централна поща 

Друга алтернатива за преустройство на съществуващи площи в централна градска част 
е сградата на Централна Поща. Тези площи биха могли да бъдат наети или закупени от 
общината и преустроени по подходящ начин без съществени дълбоки преустройства. 
Такава инициатива може да се разглежда и като мярка за поддържане на сградата и 
предпазване от упадък на самата сграда, която трудно може да бъде утилизирана на 
чисто пазарен принцип. 

Пилотна офис сграда на мястото на РЗИ 

Възможно е да се инициира преместване на РЗИ и трансформация на сградата чрез 
дострояване и/или изцяло нова офис сграда на нейното място.  
 
Сградата е част от характерния комплекс на градския център и е с ключово 
местоположение на главния площад. Като краткосрочна цел може да се предвиди 
вътрешна реконструкция на сградата, която да осигури съвременни и качествени офис 
площи и обслужващите ги функции с разгъната застроена площ от 2000 кв.м, като се 
запазят обема и характерните детайли. 
 
При категорично заявен инвеститорски интерес и необходимост от площи, които не 
биха могли да бъдат задоволени при преустройство на съществуващата сграда, е 
възможно да се предвиди надстрояване или проектиране на нова сграда, височината, 
геометрията и мащабите на която следва да се определят от архитектурен конкурс и 
след обществени обсъждания. 
 
Предварителните оценки за потенциалите на подобна сграда на това място са около 10-
12 000 кв.м РЗП, което ще осигури работно пространство за около 700 -1000 души. 
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Възможностите за паркиране под сградата на две нива са за около 220-250 паркоместа.  
 
Много важно е предварителното договаряне на дългосрочно наемане на сградата от един 
или няколко технологични лидери, които да гарантират както икономическата 
целесъобразност на подобна инициатива, така и отваряне на голямо количество работни 
места в сектора. Привличането на такива лидери ще форсира развитието на IT 
екосистемата в града, подкрепа на инкубатора, работата с местните университети и 
изследователски организации. 

Далекоперспективни цели 
Като по-далекоперспективна цел се разпознава развитието на Благоевград Тех Парк (или 
ИНОВАЦИОНЕН КВАРТА), който е удачно да бъде разположен на територията на бившите 
казарми.  Възможностите на територията са достатъчни, за да се реализира модерен 
комплекс от сгради (вкл. църковен храм, многофункционална зала, музей и др.), в който да 
преобладават съвременни офис сгради с РЗП около 70-100 000 м2 и които биха осигурили 
пространство за  3-5 000 работни места. 
 
За реализацията на този мащабен проект ще се спрат и дори обърнат в положителна 
посока процесите на обезлюдяване. Превръщането на Благоевград в регионален 
технологичен център ще доведе до други положителни процеси, включително глобалната 
интеграция с република Северна Македония и Гърция. 
 
Поради високата и стратегическа значимост на този проект е необходимо съдействие 
от страна на правителството на България, вкл. Министерски съвет и Министерство на 
отбраната в процеса на трансформация на терена и неговата утилизация, подобно на 
София Тех Парк. 
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Обобщение/ изводи 
Създаването на условия за IT-индустрията в Благоевград, както и работа на други видове 
високотехнологични компании може да бъде разглеждано като стратегическа цел с най-
висок приоритет. Ефектът върху демографската и икономическа криза в града чрез  
“тихата революция” може да бъде бърз и много значим.  
 
Условията, които Благоевград може да предложи са налични в голяма степен: 

● Устроена централна зона 

● Пешеходен, зелен град 

● Близост до София и Летище София по магистрала 

● Университети 

● Ниски нива на наеми, ниски разходи 

● Добра среда за отглеждане на деца 
 

Липсващите елементи за бързо привличане и заселване на технологични лидери са 

● Липсваща екосистема (изследователски центрове, инкубатори, акселератори, 
други лидери) 

● Липсваща подходяща съвременна среда 

● Липсваща градоустройствена и инфраструктурна основа 
 
За да се форсира децентрализацията на IT индустрията и заселването на технологични 
лидери на територията на Община Благоевград е необходимо да се създадат условия, 
каквито могат да бъдат: 

● Бизнес инкубатор в партньорство с университетите 

● Пилотна реконструкция/ изграждане на офис сграда в уредена градска среда 

● Подготовка за изграждане на техпарк (уреждане на територия, инфраструктура, 
проекти) 

 
Тези процеси могат да надхвърлят мандата на управлението на един или друг кмет и не 
трябва да зависят значително от политическите процеси в града. Ето защо е необходимо 
да бъдат изграждани смесени и партньорски структури с много и разнообразни 
участници, с което да се гарантира устойчивостта на екосистемата. Необходима е 
подкрепа и на ниво държавно управление, особено в процеса на регулиране на подходящата 
територия. 
 
За последователното и активно развитие на сектора е необходим висококвалифициран 
екип от предприемачи (общинско инвестиционно звено) и установяване на важни 
партньорства със самата IT индустрия. 

Пътна карта 
Примерната пътна карта показва възможни най-близки конкретни резултати от трите 
инициативи. В червено са показани рисковите периоди, които могат да бъдат удължени в 
резултат от оспорване и съдебни дела. 
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Забележки: 
* Рисков момент е отреждането на подходящ парцел, което може да стане със съдействието на ниво 
Министерски съвет 
** Строителство по задание и/или поръчка на конкретни наематели, предварително съгласувани на ниво 
градоустройство 

Добри практики 

Бетахаус6 - споделено работно пространство 

Първият Бетахаус е основан в Берлин през 2009 г. от 6 студенти, един от които 
българин, които са имали нужда от място за съвместна работа и интеракция с хора, 
разработващи иновативни идеи. Бетахаус е първото споделено работно пространство 
(coworking space) в страната. Отваря врати през 2012 г. в квартал Лозенец в София, а през 
2016 г. се разраства и достига 2000 кв.м. площ. През 2019 г. първият офис затваря и се 
отварят два нови на по-централни локации. Трите офис локации използват помещения или 
цели етажи от съществуващи сгради с публична функция. Сградата в Лозенец е бивша 
централа на БТК. Единият от новите офиси е разположен на последния етаж от бившата 
Учителска каса на площад Славейков, а другият - в сградата на Съюза на Българските 
Художници до Софийския университет.  
 
Офисите предлагат както отворено споделено работно място, така и помещения, които 
могат да бъдат ползвани в по-уединена среда поединично или по групи, най-често 
работещи заедно екипи или компании. Офисите предлагат и конферентна зала, и кухненско 
пространство, както и допълнителни по-малки кътове за ползване. Двата офиса 
предоставят панорамни гледки към Витоша и София, което позволява на работещите да 
се разсеят от ангажиментите и отпочинат. Ползвателите на Бетахаус варират от хора 
на свободна практика, през стартъпи или по-големи компании в сферите на маркетинга, 
дизайна, информационните технологии и други. Бетахаус поддържа общността чрез 
различни събития, общи закуски, концерти. Предоставя и социални придобивки като 
преференциални цени за различни услуги - карти за спорт или електрически тротинетки.  
 

 
6 https://betahaus.bg/  

https://betahaus.bg/
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Концерт в Betahaus София 

Полиграфически комбинат в София7 - офис център 

Бившият Полиграфическият комбинат в София бе преобразен през последните години в 
съвременен офис център. Сградата се намира на бул. Цариградско шосе в близост до 
центъра на столицата. Разгънатата застроена площ е около 34 000 кв.м., като 26 000 от 
тях са офис пространства клас А. Търговските площи представляват около 1400 кв.м. 
Офисът се обслужва от 300 паркоместа. Сградата предлага две конферентни зали с 
капацитет от 20 до 150 души в зависимост от организацията на пространството.  
 

 

 
7 https://poligrafia.bg/  

https://poligrafia.bg/
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Kitchen 598 

Иновативно начинание е пространството Kitchen 59 в София, което съвместява 
хотелска част, студентски кампус, коуъркинг пространство и заведение за хранене и бар 
на покрива. 
 

 
 

София Тех Парк9 

София Тех парк е първият научно-технологичен парк в България, стартирал дейността си 
през 2015 г. на територията на казармения комплекс на 4-ти километър в столицата. 
Проектът е почти изцяло финансиран по ОП „Развитие конкурентоспособността на 
българската икономика" в периода 2007-2013, като предоставената безвъзмездна помощ е 
близо 83,5 млн. лв. В периода 2014-2021 са били очаквани инвестиции от над 50 млн. лв. по 
ОП „Иновации и конкурентоспособност". 
 
Възможността за развитие на подобен парк от гледна точка на територия е 
предоставена от консолидираната територия държавна собственост служела до 
определен момент за нуждите на Министерство на отбраната. В голяма степен са 
запазени и реконструирани съществуващи сгради. Запазена е основната структура на 
комплекса, като част от застройката е разчистена, парцелирани са отделни терени за 
строителство, оформен е просторен вътрешен парк и са осигурен спортни терени, 
запазен е и зеления буфер между комплекса и натовареното Цариградско шосе. Добавени са 
само няколко нови сгради и пристройки след реконструкция на съществуващи структури.  
Едва през последните няколко години, но пък със значително темпо, започва изграждането 
на нови сгради, които получават право на строеж в парцелите на парка.  
 

 
8 https://kitchen59.bg/bg/  
9 https://sofiatech.bg/  

https://kitchen59.bg/bg/
https://sofiatech.bg/
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Територията на тех парка през 2009 г. и през 2020 г., Google Earth 

 
Основна задача на Парка е да подпомага развитието на изследователския, иновационния и 
технологичния капацитет на България. За тази цел той е в партньорство с частни и 
публични организации, за да подпомогне иновационната среда, да създаде и реализира 
образователни програми, като същевременно предоставя поддържащи услуги по 
отношение на комерсиализацията на нови технологии, продукти и услуги. Компаниите 
могат да се възползват от следните услуги: 

● Образователни – достъп до различни обучения от календара на София Тех Парк 

● Събития – достъп до многобройни тематични събития на територията на Парка 

● НИРД – възможност за осъществяване на научно-изследователска и развойна 
дейност в лабораториите на София Тех Парк 

● Акселераторски програми и фондове 
 
Компонентите на София Тех Парк са: 

● ИНКУБАТОР 
Общността на Инкубатора включва стартиращи и развити компании, 
инвестиционни фондове и организации с образователна насоченост 

● ФОРУМ 
Място за събития в областта на науката, образованието, иновациите, 
технологиите и предприемачеството 

● ЕКСПЕРИМЕНТАРИУМ 
Постоянна интерактивна експозиция "ТехноМеджикЛенд" за деца с интереси в 
областта на природните науки 

● ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС (СНИРД) 
11 лаборатории предлагат възможност за развитие на научни и бизнес проекти в 
различни изследователски области 
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Към момента в рамките на Тех Парка функционират 37 компании с различен фокус на 
действие и мащаб, а като партньори фигурират 53 организации, компании и научни 
институти и университети. 
 
София Тех Парк предоставя площи под наем за стартиращи и зрели компании, съответно 
срещу 8 и 16 лв/ кв.м. Споделено работно пространство може да се ползва от 111 до 333 лв/ 
месец според предоставените условия и удобства. 
 
Сред услугите, които предоставя Тех Парка, е Парк Хостел - място за настаняване на 
научни работници, партньори, лектори и други гости на София Тех Парк и Сдружение за 
научноизследователска и развойна дейност, както и на компаниите и организациите, 
намиращи се на територия на Парка. Това са 4 стаи (за единично или двойно настаняване) и 
1 апартамент на един от етажите в сградата на Бизнес Инкубатора в комплекса. 
 
Зоната не е много добре обслужена с градски транспорт, а на територията на парка има 
етажен паркинг за автомобили с капацитет 500 места. Паркирането е платено – 1 лв. на 
час с 15 минути безплатно. Зоната е част от мрежата на обслужване от 
електромобилите на Spark Bulgaria – electric car sharing. 
 
Спортният комплекс Tech Sport10 предоставя достъп до четири тенис корта, игрище за 
минифутбол, игрища за волейбол и баскетбол, зала за фитнес и зала за групови занимания. В 
комплекса на тех парка са на разположение и катерачен център на Walltopia - първият 
частен инвеститор със собствена сграда в комплекса, както и фитнес на открито, 
детски площадки и зони за отдих в паркова среда. 
 

 
10 https://www.tech-sport.bg/  

https://www.tech-sport.bg/



