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Въведение
Стабилността и развитието на индустриалния сектор имат водеща роля за повишаване на
икономическия растеж, създаването на нови работни места и увеличаването на експортния
капацитет на страната. Развитието на индустриалните зони в България е в пряка
зависимост от макроикономическото състояние и бизнес климата в страната, наличието
на стимули за привличане на чуждестранни инвеститори и условията за осъществяване на
инвестициите, инфраструктурата, качеството на образованието и
наличието на квалифицирана работна ръка. Положително влияние върху привлекателността
на индустриалните зони също осигурява диверсификацията в икономиката, благоприятната
бизнес среда и висококачествените услуги1.
През последните години българската индустрия се променя и след кризата (2009/14 г.)
традиционни сектори за българската промишленост, като производството на облекло
например, губят от своята тежест – и като дял в износа, и като брой наети лица - за
сметка на производства, които се характеризират с по-висока добавена стойност –
например електрическите съоръжения, автомобилни части, машини и оборудване. Тези
процеси ясно открояват необходимостта от обособяването и развитието на нови
индустриални терени, които да поемат новите производства2.
Икономиката на Благоевград е разнообразна, с липса на ярко доминиращи индустриални
отрасли, както и на големи предприятия. Като част от статистически най-богатия регион
в България – Югозападния, Благоевград е в сянката на столицата. Макар размерът на
местната икономика очаквано да не може да се мери със софийската, заетостта е висока,
безработицата е ниска, местните университети предлагат добро образование. Доходите
на жителите са значително под средния за страната, както и темпът на нарастване на БВП.
Община Благоевград има конкурентно предимство в лицето на транспортните и секторни
връзки за развитие на индустриални зони от нов тип, в съответствие с европейските и
национални тенденции за подкрепа и развитие на качествена и устойчива икономика с висока
добавена стойност.

Намерения на общината
Фокусът на проучването е поставен върху съществуващите и проектни производствени,
логистични и смесени многофункционални зони в общината, които са концентрирани
предимно в землището на град Благоевград.

1

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/strategy_industrial_zones.pdf

2

https://ime.bg/bg/articles/bumyt-na-industrialnite-zoni/
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Териториите е необходимо да бъдат разглеждани спрямо необходимите действия и
възможни политики от страна на Общината с цел зоната да се активира, да се създадат
условия за развитие на вече съществуващи и привличане на нови съвременни и традиционни
производства.
Търси се потенциално най-добрият път към формиране на съвременна индустриална зона,
която да стимулира и подпомага икономическото развитие на цялата община.
Тези намерения търсят отговор на няколко предизвикателства, на които следва да се
намери качествен и балансиран отговор:
● Към настоящия момент общината, въпреки конкурентното си местоположение и
наличните потенциали, изпитва затруднение да се конкурира с други градове в
процеса по привличане на съвременни индустрии;
● Налице е и сблъсък между търсеното от кандидат инвеститори и наличното
предлагане на терени. Цените са високи, а предлаганите условия все още не
отговарят в пълна степен на нуждите на пазара - добре регулирани терени с
достатъчна площ и изградени връзки с транспортната и техническата
инфраструктура;
● Не на последно място е тенденцията за намаляващо население в общината,
провокирано в голяма степен от липсата на работни места и икономика с висока
добавена стойност, която да задържа и привлича хора в Благоевград.
● За града е важно и да се представи (брандира) като инвестиционна дестинация извън
обхвата на конкретни индустриални терени.
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Териториален анализ
Обхват на проучването
Проучването обхваща както участъци за проучване, посочени от Община Благоевград, така и
цялата система от съществуващи и проектни индустриални, производствени и смесени
многофункционални зони, които ОУП и ПИРО определят.

В червено са посочени зоните Смф, Смф1, Смфд, Пп, и терените за техническа и транспортна инфраструктура на
територията на Община Благоевград. В синьо са териториите допълнително подадени от Община Благоевград за
изследване на възможностите за развитие на индустриална зона. В зелен цвят са терените с начин на трайно
ползване съответстващо на производствените и логистични дейности.

Чрез последователен преглед на посочените групи територии според устройствените
предвиждания и фактическо положение и при съобразяване особеностите, наложени от
различните видове собственост, този обхват се конкретизира, така че направените
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препоръки да позволяват най-ефективни и устойчиви действия за прилагане на политиките
за активация на зоната.

Планова основа
Зони за въздействие ПИРО

Приоритетна зона за въздействие 2. „Зона за развитие на индустриалните паркове и бизнес проекти“ 3

Зона за въздействие 2 “Зона за развитие на индустриалните паркове и бизнес проекти”,
съгласно Плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) Благоевград е дефинирана в
съответствие със съществуващите и проектни терени за икономическо развитие,
свързани с производството, логистиката и индустрията.
3

“Зоната за въздействие обхваща Промишлената зона на Благоевград (на североизток до бул. „Д. Солунски“ и жп
гарата и съществуващата жп линия; на северозапад до кв. „Грамада“; на юг до главен път Е79), териториите
около „Покровнишко шосе“ и „Зелендолско шосе“ до река Струма, около пътен възел при с. Зелен дол на АМ Струма,
както и индустриални зони за инвестиции от пътен възел Кочериново до пътен възел Железница – по Главен път
Е79. Общата площ на зоната за въздействие е около 472 ха”
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В текста на програмния документ изборът на зоната е обоснован с “благоприятното
местоположение на териториите в непосредствена близост до магистрален път, както и
поради възможностите в тях да бъдат създадени всички условия за изграждане на
високотехнологични, бързооборотни индустриални и логистични паркове, отговарящи
изцяло на европейските норми”.
За постигане на целите на ПИРО “в рамките на зоната са планирани инвестиции, които целят
ускоряване на местното икономическо развитие чрез изграждане на подходяща бизнес среда
за привличане на инвеститори, създаване на нови конкурентни производства, основани на
принципите на кръговата икономика, развитие на технологиите и иновационната активност
в предприятията, изграждане на високотехнологични зони с потенциал за стимулиране на
научноизследователската и развойна дейност чрез обмен на ноу-хау и трансфер на знания. В
зоната за въздействие ще бъдат създадени подходящи стимули за насърчаване на
предприемачеството в областта на високотехнологичните производства и интензивните
на знания услуги, включително на базата на израждането на публично-частни партньорства
с университети и университетски центрове, институти и др. Очакван резултат от
планираните интервенции е подобряване благосъстоянието на жителите на общината чрез
създаване на нови работни места, постигане на по-висок стандарт на живот и по-чиста
околна среда”.

ОУП
За развитие на индустриални и логистични зони ОУП в голяма степен стабилизира вече
утвърденото ползване на територията и предвижда зони за последващо развитие в
съответствие с тенденциите за свързване на отделните ядра на производствено ползване.
За територията на общината съществуващите и проектни индустриални, производствени
и смесени многофункционални зони са разположени почти изцяло в землището на град
Благоевград.
По протежението на Покровнишко шосе и Зелендолско шосе, от Индустриалната зона на
Благоевград в посока АМ Струма през последните години се оформят зони, в които се
концентрират нови обекти, свързани с търговията, транспорта и логистиката. Налице е
постепенен процес на свързване на традиционните зони за производство по протежението
на р. Струма и компактния град. Тази тенденция е отразена и в ОУП на Благоевград, като
терените по протежението на транспортните връзки са устроени като зона Смф1 смесена многофункционална зона със занижени параметри, а вече утвърдените
производствени и логистични площадки са устроени в зони за Производствени и
Производствени и складови дейности, а в рамките на компактния град и със Смф - Смесени
многофункционални зони - съществуващи.
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В нюанси на червеното са представен зоните по ОУП Смф, Смф 1 и Смфд. В лилаво - зоните Пп. В бледо розово са
терените на съществуващи индустриални зони според НТП извън границите на новоопределените устройствени
зони.

Смф - Смесени многофункционални устройствени зони
Териториите са с многофункционално предназначение за обществено обслужване, търговия,
безвредни производства, жилища, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се
допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.
Концентрирани са основно в зоните около градски булеварди и районни артерии.
Не се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Изпълняват се всички
изисквания за изграждане на достъпна среда. Минимум 25% от озеленената площ е с
дървесна растителност.
Съобразно характера на устройство и застрояване за териториите със смесено
многофункционално предназначение са определени следните разновидности:
1. Смесена многофункционална устройствена зона – Смф
2. Смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели – Смф1
3. Смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели
далекоперспективна – Смфд
Смесена многофункционална устройствена зона - Смф
● Плътност - 70 %
● Интензивност - 2,50
● Минимално озеленяване - 20%
● Максимална височина - 15 м
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●
●

●

Начин на застрояване - свободно, свързано или комплексно (групово)
Предназначение, основни и допълващи функции - териториите са с
многофункционално предназначение за обществено обслужване,търговия, безвредни
производства, жилища, спорт и атракции и други допълващи функции.
Ограничения и изисквания при изработване на ПУП - височината на застрояването по
фронтовете на градските булеварди може да е над 15 м, но се доказва с ПУП и РУП.

Смесена многофункционална устройствена зона със занижени показатели - Смф1
● Плътност - 50%
● Интензивност - 1,50
● Минимално озеленяване - 30%
● Максимална височина - 10 м
● Начин на застрояване - свободно, свързано или комплексно (групово)
● Предназначение, основни и допълващи функции - териториите са с
многофункционално предназначение за обществено обслужване,търговия, безвредни
производства, жилища, спорт и атракции и други допълващи функции.
● Ограничения и изисквания при изработване на ПУП - височината на застрояването по
фронтовете на градските булеварди може да е над 10 м, но се доказва с ПУП и РУП.

Пп - Предимно производствена устройствена зона
Групата на производствени устройствени зони и терени за специфични производства са
предназначени за производствено-складови дейности и допълващите ги общественообслужващи, комуникационно-транспортни, благоустройствени и спортно-развлекателни
обекти. Производствените територии са предназначени за устройство и застрояване
предимно със сгради и съоръжения за производствени и складови дейности при спазване на
устройствени параметри за плътност, интензивност и минимална озелененост за зоната.
Територии от разновидност "предимно производствена зона" (Пп) се застрояват предимно с
производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения.
В тях не се допускат производства с вредни отделяния, като:
● предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни
технологични продукти;
● варо-бетонови центрове и асфалтови бази;
● всякакъв вид леярни за черни и цветни метали.
В територии от разновидност "предимно производствена зона" се допуска изграждане на
жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища,
професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията.
Предимно производствена устройствена зона - Пп
● Максимална плътност - 60%
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●
●
●
●

●

Максимална интензивност Кинт - 2,50
Минимално озеленяване - 20%
Начин на застрояване - не се ограничава
Предназначение, основни и допълващи функции - За застрояване с производствени,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допускат
се само производства с хигиенозащитна зона до 100 метра. Допуска се изграждане на
жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища,
професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията при
спазване на хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
Ограничения и изисквания при изработване на ПУП - Не се допускат производства с
вредни отделяния, като: предприятия на химическата и каучуковата промишленост с
отпадъчни технологични продукти; варо-бетонови центрове, асфалтови бази и други
подобни обекти; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. Една трета от
минимално озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност.

Територии за техническа инфраструктура
●

●

Предназначение, основни и допълващи функции - Обособени терени предназначени за
осигуряване на елементите на градското (комуналното) стопанство, като всеки
отделен терен има своя специфика и конкретна функция.
Ограничения и изисквания при изработване на ПУП - Параметрите на застрояване се
установяват с ПУП. В санитарно-охранителната зона на обектите не се допуска
жилищно строителство.Минимум една трета от озеленената площ трябва да бъде с
висока дървесна растителност.

ІХ. Територии за далекоперспективна урбанизация
Устройство и застрояване на терените за далекоперспективно развитие преди 2020 г. се
допускат въз основа на решение на Общински съвет и при условие, че инвестиционните
инициативи съответстват на предвижданията на Общия устройствен план, обхващат
изцяло или в значителна степен съответната устройствена зона и за тях е осигурено
финансиране. В този случай предвидените инвестиции трябва да включват и средства за
изграждане на необходимите съоръжения на техническата инфраструктура.

ПУП
По-голямата част от зоните в обхвата на разглеждане извън компактната индустриална
зона на град Благоевград не са урегулирани с цялостни регулационни планове.
По-голямата част от урбанизираните територии извън града в съответствие с
предвижданията на ОУП за разширяване на зоните за урбанизация са устроени с планове за
застрояване и без улично регулационни такива. Постепенна урбанизацията в зоната за
развитие предопределена от ОУП без наличието на цялостни подробни планове е
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предпоставка за непланомерна, хаотично застроена среда с непривлекателен вид и
неикономично планирани мрежи на инфраструктурата и оскъпено обслужване както за
собствениците на имоти, така и за общината.
Препоръчително е изработването на цялостни подробни устройствени планове (ПУП) за
зоната, като такъв план може да е и само план за улична регулация (ПУР), така че да се осигури
планомерност и структура на територията, а застрояването да бъде обект на отделни
процедури при възникнал инвестиционна инициатива.
В територията има предпоставки за използване инструментите на устройственото
планиране за качествено структуриране, развитие и поддръжка на зоните за икономическо
развитие, което от своя страна е стимул за привличане на инвестиции и възможност за
управление на територията по устойчив и икономичен начин.

В жълто са показани териториите с подробни устройствени планове съгласно данни от Община Благоевград.

Подходящи зони за разработване на цялостни планове за регулация и застрояване или за
улична регулация са тези предвидени за развитие на Смесени многофункционални зони с
намалени показатели по продължението на Е79 и поречието на р. Струма, както и в
контактната зона на компактната индустриална зона на града.
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Възможно е разработването и на планове за преструктуриране на вече съществуващите
индустриални зони така, че да отговарят на съвременните условия и да предоставят
възможности за устойчиво ползване и развитие на вече запечатаната територия.

Кадастралната основа
Кадастралната карта дава информация както за вида територия и начина на трайно
ползване, имотната структура и границите, така и за вида собственост на поземлените
имоти.

Вид територия

Извън границите на град Благоевград по-голямата част от територията в различните
обхвати е земеделска. Поземлените имоти, които текущо се урбанизират за индустриални и
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логистични нужди, се реализират често в обхвата на зоните, определени по ОУП, и терените
на вече запечатани производствени площадки.
Зоните за развитие на индустрия могат да се разделят според вида територия на:
●
●

●

Урбанизирани (индустриалната зона в града и непосредствена близост)
Такива, в които вече е започнала урбанизация съгласно предвижданията и
възможностите, заложени в ОУП (по продължение на Покровнишко и Зелендолско шосе
в посока р. Струма и автомагистралата)
Участъци, в които все още земеделските територии преобладават пред
урбанизираните (до индустриалната зона в град Благоевград, по продължението на
Е79 към с. Рилци на север и в зоната на картинга на юг, покрай р. Струма северно от
пътен възел Зелен дол)

Начин на трайно ползване
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Основната част от имотите с начин на трайно ползване, съответстващ на развитието на
индустриални и логистични зони, се намират в индустриалната зона на град Благоевград и в
развиващите се зони по протежението на Покровско и Зелендолско шосе. Схемата показва и
значителни териториални запаси за развитие на компактни и планомерни индустриални зони
в съответствие с ОУП като Смесени многофункционални зони със занижени показатели
(Смф1) и Смесени многофункционални зони - далекоперспективни (Смфд).
Налични са възможности за оптимално ползване на територията и в зоната на компактната
индустриална зона на града.

Вид собственост

По-голямата част от имотите в посочените обхвати са частна собственост, като
общинска частна и общинска публична са предимно имоти за транспорт и обслужване на
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територията, и вече усвоени терени. Държавните имоти са основно в зоните на
транспортната инфраструктура, речните корита и някои обекти на комуналното
стопанство.

Конкретни терени и възможни подходи за
действие в рамките на съществуващите и
проектни индустриални и производствени терени
по зони

Карта на потенциалните територии за намеса

За избор на подходящ терен/и за развитие на индустриална зона се оценяват няколко
фактора, които да осигурят условия за оптимално развитие.
● Път/ свързаност - На първо място е необходимостта територията да е добре
свързана транспортно, като достъпът до първокласен път, магистрала и
железопътен транспорт са предимство. От значение е и свързаността на зоната с
вече обособени производствени и логистични обекти/зони за осигуряване на
интегрирано действие на отделните зони и оптимално използване на територията.
● Устройствена зона - Терените следва да са с подходящи устройствени зони съгласно
ОУП, които да позволяват развитието на дейностите, характерни за производствен,
логистичен терен. Това са основно зони Смф, Смф1, Смфд и Пп.
● Подробно планиране - Като допълнително качество се отчита възможността за
цялостно подробно устройствено планиране на територията. За урбанизираните
територии това са терени с възможност за цялостно преструктуриране и
оптимизиране на ползването. За териториите вън от границите на компактния град,
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●

●

●
●

това са терени с подходяща устройствена зона, компактна структура и минимално
наличие на отделни самостоятелно урбанизирани терени.
Собственост - Благоприятно е наличието на общински имоти, което да позволи
участие на общината с по-голям дял терени за устройване на зоната. При предимно
частна собственост, площта за общите мрежи се осигурява като дял от частните
имоти, който следва да стане публична собственост за безпрепятствено
обслужване и достъп до всеки терен.
Морфология - Предимство е имотна структура и размер на имотите, които да
позволяват лесно преструктуриране и окрупняване за планомерно развитие на
зоната.
Релеф - за развитие на характерните за производството и логистиката зони с
широкоплощно застрояване предимство е равнинният терен.
Площ - за качествена производствена зона е необходима достатъчна площ, която при
развитие на напълно нови територии следва да е между 100 и 300 дка.

Зона 1 - Индустриална зона - град Благоевград
Съществуващата компактна индустриална зона на град Благоевград е концентрирана в
южната част на града и се ограничава от кв. Грамада на запад, бул. Свети Димитър Солунски
на север и изток и главен път Е79. Тук са разположени жп гарата и железопътните
отклонения към индустриалните предприятия.

Съществуваща индустриална зона Благоевград на основата на Bing maps.

Зоната е добре свързана освен с автомобилните пътища в общината, така и с
железопътната мрежа. Значително предимство са заложените железопътни отклонения,
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които да обслужват част от терените. Територията е компактна и традиционно развита
за индустрия и производства, което също е предимство предвид вече изградената
инфраструктура и утвърдените връзки в обхвата.
Устройствената основа, която ОУП задава, е подходяща за развитие на индустрия, като
устройствените зони са основно Пп и Смф в съответствие с потенциала ѝ за дългосрочно
развитие.

Извадка от ОУП Благоевград, 2011 г.

Територията е почти напълно регулирана като част от компактната територия на град
Благоевград. Тук налице е възможността за преструктуриране на зоната с
инструментариума на подробния устройствен план, така че тя да се развива в
съответствие със съвременните нужди на общината. За оптимално и планомерно
използване на територията е възможна реорганизация с цел да се осигурят разнообразни по
размер терени, които да отговарят на търсенето и ползването и подобрени връзки в и към
зоната.
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Структура на урегулираните поземлени имоти в обхвата на зоната.

Собствеността в зоната е предимно частна, като са налице и държавни терени. Имотната
структура е относително уедрена, което е предимство при потенциални процедури за
изработване на нов подробен устройствен план за територията.

Имотна структура и вид собственост в обхвата на зоната и Групи терени според начина на трайно ползване в
зоната.

Като вид територия зоната е урбанизирана. Начинът на трайно ползване в посочените зони
съответства на предвижданията на устройствените зони, като терените са предимно за
различни видове производство и застрояване.
Оценка на зоната:
● Път/ свързаност - отлична
● Уз - подходяща
● ПУП - възможност за цялостен ПУП за преструктуриране
● Собственост и морфология - предимно частна собственост, с относително едра
имотна структура
● Терен - равнинен
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●

Площ - над 1200 дка

Зоната е изключително подходяща за насочване на действия за структуриране и
активизиране на производствени и логистични дейности при водеща роля на Община
Благоевград в диалог и партньорство със собствениците на имотите.

Зона 2 - Контактни зони Индустриална зона - Благоевград
В непосредствена близост с компактната индустриална зона на град Благоевград, по
продължението на главен път Е79, са създадени условия за разширение и развитие на
индустриалните, логистични и многофункционални територии.

Контактни зони на компактна индустриална зона на град Благоевград на основата на Bing maps.

По отношение на транспортна свързаност територията е добре обезпечена, тъй като е
разположена по продължението на главен път с добри напречни връзки към автомагистрала
Струма и в непосредствен контакт със съществуващата индустриална зона.
Местоположението предполага планомерно и логично развитие индустриалната зона на
града при минимални разходи за осигуряване на транспортни връзки и продължение на
мрежите на техническата инфраструктура.
Общият устройствен план предвижда посочените контактни зони за развитие на смесени
многофункционални дейности при занижени показатели за застрояване (Смф1). Тази
устройствена зона предоставя добра основа за разширяване на производствените терени и
насочване на инвестиции в съответствие с профила на територията.
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Извадка от ОУП Благоевград, 2011 г.

Собствеността в зоната е предимно частна, като структурата на имотите е значително
надребнена и с конфигурация в съответствие със земеделския начин на трайно ползване.

Имотна структура и вид собственост в обхвата на зоната.
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Територията е основно нерегулирана, което е предимство за развитие на индустриални зони
чрез устройствени мерки, съгласно чл.16 и чл. 16а от ЗУТ, с инициатива от страна на
общината и в партньорство със собствениците им.
Вземайки предвид факторите:
● Терени, отредени от ОУП за Смф, Смф1, Смфд;
● Близост до изграден транспортна инфраструктура;
● Близост до съществуващи индустриални терени като възможност за тяхното
разширение;
● Статутът на поземлените имоти е селскостопанска територия, ниви,
нерегулирани;
● Сравнително малки площи на поземлените имоти, с неправилна форма, неподходящи за
строителство, без подходящ транспортен достъп или комуникация;
● Нищо случило се с терените, въпреки действащия ОУП и свободния пазар на имоти,
което води до предположение, че собствениците са незаинтересовани или
неспособни да предприемат нужните действия за повишаване на стойността на
имотите.

Зона за регулиране с план по чл. 16/16а ЗУТ в местност “Авганцов чифлик”

Като най-подходящи за урегулиране по чл.16 са двата терена, разделени от жп линията, 173
дка и 39 дка, в местност “Авганцов чифлик”, южно, естествено продължение на
съществуващата индустриална зона на град Благоевград, както и теренът от 30 дка южно
от околовръстно. Сините линии показват действащата регулация.
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Примерно окрупняване на поземлените имоти в зоната в площадки с достатъчна площ за развитие на качествена
среда за развитие на производствени и логистични дейности .

В допълнение, като територии с потенциал за устройване с инструментите на чл. 16/16а от
ЗУТ са и терените югозападно от Е79 срещу Индустриалната зона на град Благоевград.
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Участък, разглеждан като потенциал за устройване с планове по чл.16 и 16а от ЗУТ

Фактическата обстановка възпрепятства избора на тази подзона. Започнала е урбанизация
с предимно жилищни и вилни функции. Това освен, че фрагментира територията и намалява
възможностите и ефекта от потенциално прилагане на план по чл. 16.16а, е вдигнало и
цените на имотите, в съответствие с очакванията за начин на ползване. Въпреки това е
препоръчително цялостно подробно устройствено планиране, което да осигури оптимално
ползване на територията като жилищна, а устройството на по-значителни територии за
производствени или логистични нужди следва да се насочи в друга посока.
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Схема на подчаст от зона 2 южно от път Е79 с промяна в начина на трайно ползване, маркиращо част от имотите
за които е изработен план за застрояване

Член 16 или член 16а от ЗУТ дават възможност на общината да предприеме стъпки за
урегулиране на терените, допълващи компактната територия на индустриалната зона.
Това ще доведе до създаване на геометрично правилни УПИ, нормативно определени улици
(Наредба 2), осигуряване на УПИ с публични функции (зелени площи, техническа
инфраструктура). Изработеният подробен план (по чл.16) или план за улична регулация (по
чл.16а) може да “насочат” към преобладаващо обособяване на терени с предимно или чисто
производствени функции чрез заложени градоустройствени параметри още в заданието за
изработка на ПУП, прието от Общински съвет.
Ако се приеме, че крайната цел на такава инициатива е създаването на подходящи и
атрактивни индустриални терени, от които ще има полза общността на Благоевград,
представлявана от Общинския съвет и обслужвана от общинската администрация от
едната страна и индивидуалните собственици на поземлените имоти от друга, то
успешният край на този устройствен инструмент минава през:
● Срещи и разяснителна кампания със собствениците на тези терени.
● Ползите за собствениците са най-вече увеличаване на стойността на имота,
например от земеделски (с цена от 2000 лв/дка) до терен готов за строителство
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●

(50000 лв/дка), многократно увеличаване на шанса да се привлекат инвеститори или
купувачи на вече урегулираните поземлени имоти с допълнителни мерки
(правителствени програми за насърчаване), които ще предприеме общинската
администрация и др.
Компромисите, които ще трябва да направят собствениците са: безвъзмездно
прехвърляне до 25% (практиката показва, че реално е 20%, а за индустриални терени и
по-малко) от площта на земеделския им имот за публичните нужди на целия терен
(улици, техническа инфраструктура); доброволно включване в съсобственост на
няколко поземлени имота в един УПИ там, където се налага, с цел обособяване на УПИ с
подходяща форма, разположение и площ за производствен терен.
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Този подход може да се приложи и за други групи имоти в зона Смф1 по продължението на
главните пътища. Въпреки това, направените тук препоръки адресират териториите в
максимална близост с вече съществуващите индустриални зони на града, така че да се
постигне най-икономично и планомерно развитие на територията за производствени
дейности.
Добавянето на нови регулирани терени към площта на компактната индустриална зона би
осигурило достатъчна площ за обособяване на индустриален съгласно ЗИП. Само
подходящата за урегулиране част от зона 2 е с площ от над 200 дка.
Оценка на зоната:
● Път/ свързаност - отлична, допълва традиционната индустриална зона
● Уз - подходяща
● ПУП - възможност за цялостен ПУП за преструктуриране
● Собственост/ имотна структура - собствеността е предимно частна, а имотната
структура значително надребнена и с неподходяща конфигурация за директно
регулиране по имотни граници. Възможно структуриране чрез цялостен ПУП.
● Терен - равнинен
● Площ - няколко подзони с площ от 30 до 300 дка
Зоната е изключително подходяща за насочване на действия за структуриране и
активизиране на производствени и логистични дейности при водеща роля на Община
Благоевград в диалог и партньорство със собствениците на имотите и чрез
инструментите на Подробния устройствен план по чл.16 или чл.16а от ЗУТ.

Зона 3 - Производствени терени Зелен дол
В територията на общината в близост до града и по протежението на днешната АМ
Струма няколко по-значителни предприятия предопределят развитие на зони за
производство, логистика и индустрия. Около с. Зелен дол са разположени площните обекти
на някогашна свинеферма и пречиствателна станция към нея от изток, производствена база
до самото село от север и друг животновъден комплекс от изток, на пътя за Цветановска
махала, където днес е разположена и писта за моторни спортове.
Около пътен възел Зелен дол на АМ Струма са разположени постройките на някогашно водно
стопанство и пътно управление, които днес се развиват като индустриални и логистични
площадки. Изследва се възможността за развитие на тази зона в посока югозапад над АМ
Струма, като разширение на съществуващата зона за производствени, складови и
транспортни дейности.
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Производствени терени Зелен дол на основата на Bing maps.

Територията е част от група терени с производствен и логистичен профил и с добра връзка
с автомагистралата и ключови общински пътища.

Извадка от ОУП Благоевград, 2011 г.

ОУП утвърждава зони за развитие на производства и логистика в границите на
съществуващата урбанизация. В съседство терените, тангиращи магистралата, са с
устройствени предвиждания, които да отговорят на културно-рекреационния потенциал на
зоната, а именно археологически обекти и минерални води в близост. Над съществуващата
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индустриална зона територията е определена като Пасища и поляни и Гори с
дървопроизводителни и средообразуващи функции.
Евентуално развитие на индустриална зона в тази посока предполага изменение на ОУП, а и е
под въпрос целесъобразността на решение за развитие в тази посока.
Собствеността на имотите в зоната е пъстра и освен частни и съсобствени имоти има и
значителни площи общинска публична собственост. Конфигурацията на по-голямата част
от имотите съответства на начина им на трайно ползване за ниви и пасища, което
предполага необходимост от окрупняване и реорганизация при положение, че се предприемат
действия за устройване на индустриална зона в този участък.

Имотна структура и вид собственост в обхвата на зоната.

Начинът на трайно ползване и вида територия отразяват коректно съществуващото
положение за компактна урбанизирана зона с терени с индустриално ползване, оградена от
общински и частни пасища и земеделски земи, част от селскостопанския фонд.
Релефът в зоната е хълмист и относително стръмен, което предполага допълнителни
дейности за подготовка на зоната за нуждите на развитието на производствени терени.
Изравняването и подготовката на терена на терасовидни площадки би оскъпило
инициативата с 10/15 евро на квадратен метър4.

4

Пазарни цени на сходни обекти с изгребване, претрошаване, насип и уплътняване е около 13 евро/м 3.
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Възможна структура на потенциални терени за производство.

Възможен устройствен проект на част от зоната като еко парк
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Оценка на зоната:
● Път/ свързаност - добра
● Уз - неподходяща, налага изменение на ОУП
● ПУП - не е наличен, необходима промяна в ОУП за изработване на ПУП в съответствие
● Собственост/ имотна структура - собствеността е общинска публична, частна и
съсобствена, а голяма част от имотите са с неправилна форма, съответстваща на
фактическия начин на стопанско ползване - пасища и по-малки земеделски имоти.
● Терен - относително стръмен и хълмист
● Площ - над 400 дка (обхвата от картата)
Зоната не е особено подходяща за насочване на действия за структуриране и активизиране
за производствени и логистични дейности. Необходимо е изменение на ОУП и последващо
подробно планиране. Теренът представлява предизвикателство за устройване на
планомерни и удобни урегулирани имоти за развитие на индустриални дейности.
Възможно е развитие на зоната като “Еко индустриална зона”, със завишени изисквания към
зелените системи, намалена интензивност и плътност на застрояване, изисквания за
собствено производство на възобновяема енергия, нулеви отпадъци, рециклиране на
строителните материали и др.

Зона 4 - Рибарници
В зоната на някогашните рибарници, югоизточно от града по протежението на Е79 до
пътен възел Железница, днес се появяват нови обекти, свързани със строителството и
транспорта, в голяма степен предпоставени и от строителството на АМ Струма. Тук е
изградена пречиствателна станция, картинг и бензиностанция.
Теренните условия в посока Банско не предполагат значително разрастване в югоизточна
посока. Въпреки това част от терените на някогашните рибарници, заключени между р.
Струма и главния път Е79, които предлагат добра транспортна свързаност, равен терен и
голяма компактна площ, са определени с ОУП Благоевград 2011 като терени за
далекоперспективно развитие на смесена многофункционална зона.
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Зина “Рибарници” на основата на Bing maps.

Терени в устройствена зона Смфд в контакт с устройствена зона за курортни дейности.
Съгласно ОУП териториите за далекоперспективна урбанизация преди 2020 г. се допускат
въз основа на решение на Общински съвет на община Благоевград и при условие, че
инвестиционните инициативи съответстват на предвижданията на Общия устройствен
план, обхващат изцяло или в значителна степен съответната устройствена зона и за тях е
осигурено финансиране. В този случай предвидените инвестиции трябва да включват и
средства за изграждане на необходимите съоръжения на техническата инфраструктура.
След 2020 г. тези терени могат да се урбанизират по обичайния ред, без да са необходими
действията, предвидени при предварителна урбанизация.

Индустриални зони. Благоевград | 31

Зоната на някогашните рибарници съгласно ОУПО Благоевград от 2011.

Собствеността на терените в зоната е предимно частна, като пречиствателната
станция е изградена върху имот общинска собственост. Имотната структура е
изключително окрупнена, като зоната обхваща почти изцяло един поземлен имот. Това е
предимство по отношение на потенциално последващо подробно планиране и урегулиране в
зоната.

Вид собственост

Видът територия и начинът на трайно ползване съответстват на фактическото
положение, а именно - земеделско ползване в по-голямата част от територията.
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Предимство е равният терен при добра транспортна връзка, както и уедрената структура
на поземлените имоти, следствие от предходния начин на трайно ползване. Потенциалът на
терена е основно в посока развитие на логистични и складови дейности, които се
отличават с по-нисък брой на заетите. Това е особеност, която трябва да се има предвид
при избора на насочване на действия и ресурси на общината за развитие на тази зона.
Оценка на зоната:
● Път/ свързаност - добра
● Уз - подходяща
● ПУП - не е наличен, подлежи на изработване на ПУП в съответствие с ОУП
● Собственост/ имотна структура - предимно частна собственост, окрупнена
имотна структура
● Терен - равнинен
● Морфология - окрупнена имотна структура
● Площ - 340 дка (само един от имотите)
Зоната е подходяща за насочване на действия за структуриране и активизиране на
производствени и логистични дейности при водеща роля на Община Благоевград в диалог и
партньорство със собствениците на имотите. Дейностите предполагат по-ниско
предлагане на работни места.

Обобщен сравнителен анализ между разглежданите варианти.
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Анализ на средата
Закон за индустриалните паркове
В началото на 2021 г. е обнародван Закон за индустриалните паркове5 (обн. ДВ бр. 21 от
12.03.2021). Този закон урежда статута на индустриалните паркове, условията и реда за
тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.
Индустриален парк е обособена територия, разположена в една или повече общини, за която
са осигурени устройствени, технически и организационни условия за производствени
дейности. На територията на индустриален парк трябва да бъде осигурена вътрешна
техническа инфраструктура, която да обслужва само дейности, осъществявани на
територията на парка, и нейната свързаност с елементите на техническата
инфраструктура по чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на територията6.
Законът предвижда следните видове паркове според дейностите, които се извършват в
тях:
● тип А – общ, в който няма специализация на производствени дейности;
● тип Б – специализиран, в който се извършват един вид производствени и свързани с
тях дейности или сходни производствени дейности;
● тип С – специализиран, в който се извършват високотехнологични и свързани с тях
дейности.
Площта на индустриален парк не може да бъде по-малка от 300 дка.
● под 300 дка, но не по-малко от 100 дка може да бъде индустриален парк, специализиран
за високотехнологични дейности по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните

5

https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2137210494

6

1. транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези,
подлези, прелези и др.);
2. преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана
територия;
3. преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в урегулирана
територия;
4. разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни
постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и
разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите
средства за измерване;
5. хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и
хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите;
6. приемо-предавателни станции и останалата физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на
електронни съобщителни мрежи;
7. брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните строежи;
8. съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

Индустриални зони. Благоевград | 34

●

разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите7 и е обособен в територия от
разновидност „високотехнологична производствена зона“ по смисъла на наредбата по
чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
под 100 дка, но не по-малко от 10 дка - индустриален парк, специализиран за
високотехнологични дейности по смисъла на § 1, т. 11, буква „б“ от допълнителните
разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите8.

Участниците в индустриалния парк са:
● Собственици - държавата, общините и частни компании, като те могат да правят и
обединения помежду си.
● Оператор - извършва дейностите по експлоатация на един парк. При частните
инициативи може да бъде и собственикът, а при публичните се определя по Закона за
концесиите.
● Инвеститори са компаниите, които имат предприятия на територията на
парковете.
● Партньори са всякакви организации, които подпомагат дейността (например
осигуряват подготовка на кадри, банково обслужване или медицински дейности,
консултации и оформяне на документи и т.н.).
Създаване на индустриален парк става по предложение на:
● Министъра на икономиката до Министерския съвет – за държавен индустриален парк
и за съвместен индустриален парк с държавно и общинско участие;
● Кмета на общината до Общинския съвет – за общински индустриален парк и за
съвместен индустриален парк с общинско или с държавно и общинско участие;
Към предложението се прилагат:
● концепция за индустриалния парк;
● бизнес план на оператора;
● проект на задание за проектиране на ПУП на ИП или подробен устройствен план за
територията на индустриалния парк;
● проект на договор за експлоатация, освен когато собственикът е и оператор;
● проект на правилник за цялостната организация в индустриалния парк;

7

§1, 11. Високотехнологични дейности" са определените от ЕВРОСТАТ по Статистическата класификация
на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република
България чрез Класификацията на икономическите дейности, определени с правилника за прилагане на този закон,
като:
а) "високотехнологични" икономически дейности в преработващата промишленост (High Tech manufacturing
Industries);
б) услуги, дефинирани като "интензивно базирани на знания" (Knowledge-intensive services (KIS) и
"високотехнологични интензивно базирани на знания услуги" (High-tech KIS).
8

б) услуги, дефинирани като "интензивно базирани на знания" (Knowledge-intensive services (KIS) и
"високотехнологични интензивно базирани на знания услуги" (High-tech KIS).
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●

актове за собственост на поземлените имоти, включени в територията на
индустриалния парк, или информация за актуалните идентификатори на поземлените
имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри.

ПУП - Индустриален парк Плевен – Телиш

Концепцията за индустриален парк определя дългосрочни перспективи и цели за развитие на
парка и съдържа:
● наименование и местонахождение на индустриалния парк;
● собственик на индустриалния парк;
● цели и задачи за създаване на индустриалния парк и неговия тип, а когато той е тип Б
– и вида производство, за който е предназначен;
● площ на територията на парка и граници, а когато индустриалният парк се разполага
в землище на две или повече населени места – и площ на структурните части
съобразно землищните граници;
● актуалните идентификатори на поземлените имоти на територията на
индустриалния парк по кадастралната карта и кадастралните регистри, когато е
приложимо;
● предложение за устройствения режим на застрояване на парка;
● предложение за вътрешна техническа инфраструктура на парка;
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●
●

●
●
●

●
●

възможности за осигуряване на транспортен (пътен, железопътен, воден) достъп до
парка;
възможности за присъединяване на парка към електропреносна и газопреносна мрежа,
съответно към електроразпределителна мрежа и газоразпределителна мрежа, към
водоснабдителна и канализационна мрежа, към топлопреносна мрежа, към електронна
съобщителна мрежа и към други елементи или съоръжения на техническата
инфраструктура;
дейностите по експлоатация на парка, извършвани от оператора;
изисквания към потребителите;
оценка на необходимите финансови, технически, човешки и други ресурси, необходими
за създаването и функционирането на индустриалния парк, и очакваните източници
за тяхното осигуряване;
очаквани резултати от функционирането на индустриалния парк от гледна точка на
дейността на инвеститорите;
друга информация, която инициаторът реши да представи.

Бизнес планът на оператора съдържа:
● анализ на средата;
● анализ на пазара;
● анализ на конкуренцията;
● маркетингов план;
● план за управление;
● оперативен план;
● финансов план;
● източници на финансиране;
● приложения.
Дейностите по изграждане на индустриален парк се извършват поетапно въз основа на
влезли в сила административни актове, свързани с неговото изграждане, при условията и по
реда на приложимите закони и на този закон, след приключване на следните
административни производства:
● одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на
индустриалния парк, когато територията не е включена в кадастралната карта;
● разрешаване изработването на ПУП на ИП, а когато това се изисква от ЗУТ и
изискването е относимо за конкретен индустриален парк – и на предшестващо
разрешение за изменение на Общия устройствен план на общината;
● одобряване на ПУП на ИП, а когато това се изисква от ЗУТ – и на предшестващо
изменение на Общия устройствен план на общината;
● издаване на виза за проектиране за урегулиран поземлен имот на територията на
индустриалния парк – в случаите, когато това се изисква с чл. 140 от ЗУТ
● одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за отделни
строежи на територията на парка, за които това се изисква от ЗУТ
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●

разрешаване ползването/ разрешаване на въвеждането в експлоатация на отделни
строежи на територията на парка, за които това се изисква от ЗУТ.

Разширяване на територията на индустриален парк може да се извършва чрез изменение на
ПУП на ИП с цел развитие на производствените дейности, увеличаване на обема и
качеството на обществено обслужващите дейности или увеличаване на възможностите на
транспортната техническа инфраструктура на територията на индустриалния парк или на
капацитета и качеството на другите елементи на вътрешната техническа
инфраструктура.

Национална компания Индустриални зони
НКИЗ предлага индустриални имоти в цялата страна съвместно с някои общини. Подписани
меморандуми за сътрудничество компанията има с:
● Община Бургас
● Областна администрация Ловеч
● Община Кюстендил
● Община Враца
● Община Горна Оряховица
● Община Стара Загора
● Община Казанлък
● Община Перник
● Община Свищов
● Община Сливен
● Община Благоевград9
● Община Бобов дол

Изисквания към терените за развитие на индустриални и логистични дейности
● Транспортни връзки
Добрите транспортни връзки и достъп до международната пътна и жп мрежа са
предимство за индустриалните терени.
● Техническа инфраструктура
Търси се изградена или лесна за осигуряване връзка с мрежите на техническата
инфраструктура - електричество, газификация, водоснабдяване и канализация,
телекомуникации.
● Устройствен статут
Предпочитани са терени с възможност за реализиране на производствени дейности с
урегулирани поземлени имоти в съответствие с устройствената зона и фактическото
развитие в зоната.
● Цена, съобразена със зоната и предлаганите възможности.

9

http://www.nciz.bg/proekti/obshtina-blagoevgrad-86.html
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Примерни цени на терените в индустриални зони в други български градове:
●

●

●

●

●

●

●

●

Индустриална зона Летище София - 140 евро/кв.м
Промишлен терен в промишлено-складова зона до Летище София- НПЗ Искър. Парцел
УПИ в промишлена регулация, изградена инфраструктура - ток (2 собствени
трафопоста), вода, канал, газ, сондаж за промишлена вода, жп линия, метростанция.
Зона Пс за застрояване с производствени, складови, административни и обслужващи
сгради, допустими са производства с хигиенно-защитна зона до 100 м. Теренът е
равен и частично бетониран, изцяло ограден, съществуващи стари сгради Пз 55%
Кинт 1,5. Подходящ за складово-логистичен център, чисти производства, офис и
обслужващи сгради, търговска дейност.
Индустриална зона Видин Юг - 17 евро/кв.м
Регулиран парцел за промишлени цели, с налични всички нужни комуникации. Парцелът е
ограден, празен и изчистен. Има лесен достъп до вода и електричество.
Индустриална зона Костинброд - 20 евро/кв.м
Не е в регулация, с ток и водопровод до границите на парцела. Възможност за
газификация.
Индустриална зона Костинброд 2 - 15 евро/кв.м
Не е в регулация, с ток и водопровод до границите на парцела. Възможност за
газификация.
Южна индустриална зона Пловдив - 31 евро/кв.м
Със сменен статут и готов проект за склад за селскостопанска продукция. Без ток и
без вода. В проекта са включени присъединяване към близък трафопост и изграждане
на път. Разрешение за изграждане на сонда. Парцелът е без сервитут, с правилна
правоъгълна форма, лице на пътя, равен и без висока растителност, което го прави
изключително удобен за строеж.
Южна индустриална зона Пловдив - 50 евро/кв.м
Парцел в регулация. Покрай имота минават железопътен прелез и околовръстен път
Пловдив - София.
Промишлени и складови помещения в индустриална зона - гр. Костенец - 85 евро/кв.м
Имотът се състои от земя с площ от 15 325 кв.м и промишлени и складови помещения
с обща площ от 3 600 кв.м. Имотът е захранен с трифазен ток от собствен
трансформатор и собствена възлова станция с директна връзка към подстанция
Костенец. Има водоснабдяване от градския водопровод, както и от собствен
подпочвен водоизточник. Разполага с канализация, телефон и оптичен интернет.
Парцелът е заграден с метална ограда и разполага с действащи СОТ и
видеонаблюдение. Височината на сградите е от 3 до 6 метра. Имотът граничи с
асфалтиран главен път, който свързва града с автомагистрала „Тракия“, а жп гара
Костенец е на пешеходно разстояние от имота. Възможна е промяна на статута на
имота от промишлени, складови или търговски дейности в зона за отдих, спорт,
туризъм или СПА център.
Промишлена зона изток - Хасково - 117 евро/кв.м
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●

●

парцел в регулация /УПИ/, ведно със сграден фонд. Трайно предназначение на имота:
Урбанизирана територия. ВиК и ел. комуникации с индивидуални партиди. Монофазен/
трифазен ток и канализация.
Промишлена зона Хаджи Димитър - Малашевци - 160 евро/кв.м
Промишлен парцел за производствено-складова дейност в индустриална зона Хаджи
Димитър - Малашевци. Отлична достъпност за товарни камиони и всякакъв
транспорт, близост до градски транспорт. Парцелът е равен и с правилна форма, 100
м лице на асфалтирана улица, изградена инфраструктура около имота - ток, вода,
канализация. Попада в предимно производствена зона с параметри Пз 60%, Кинт 1,5.
Режимът на зоната позволява всякакви производства и складови дейности, сервизи,
търговска дейност. Имотът е подходящ за строителство на фабрика, цех, складова
база, представителство, автосервиз, търговски обект.
Индустриална зона - Север, град Пловдив - 25 евро/кв.м
В регулация (УПИ), с ток, собствен водоизточник, без проект. Намира се в район,
отреден за промишлена дейност. Предвидено е изграждане на детелина, при което
парцелът излиза на първа линия на магистралата, в съседство се строи в момента.

От примерите отгоре ясно се вижда как цената зависи не само от населеното място, но и
от всички останали критерии - наличие на инфраструктура, достъпност, регулация,
устройствена зона, терен и пр. Колкото по-обезпечен е имотът, толкова по-висока е
цената.

Примерни цени на терени в Благоевград:
●

●
●

●
●

Парцел 1 - Първа промишлена зона - 16974 кв.м. Парцелът е с предназначение за
складово-търговска база и е със следните параметри на застрояване: Кинт: 1,5, Пз:
50%, КК: 10 м. Комуникациите ток, водопровод, канализация и газ се намират до
границата на имота - 14 евро/кв.м
Парцел 2 - Влашка Чука - 3000 кв.м, без ток, без вода, земеделска земя, асфалтов път.
Начин на трайно ползване - нива - 10 евро/кв.м
Парцел 3 - Първа промишлена зона - 9278 кв.м, в регулация. В имота има ток
/трафопост/, водопровод и сондаж. Път Е79, складови и офис сгради. Достъп до имота
по асфалтиран път. Разрешително за изграждане на фотоволтаична инсталация - 85
евро/кв.м
Парцел 4 - Баларбаши - 1500 кв.м. В регулация. Без ток и вода. За жилищно
строителство - 40 евро/кв.м
Парцел 5 - Струмско - 19000 кв.м. Няма ток и вода. Земеделска земя. - 10 евро/кв.м

Отчуждаване на имоти за индустриални зони
Започването на отчуждителното производство изисква наличие на общинска нужда, която
не може да бъде задоволена по друг начин.
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За такива нужди се приемат необходимостта от изграждане на редица инфраструктурни
обекти за обществено ползване или други обществено-полезни дейности10 като:
● пътища, улици, алеи, площади, надземни и подземни трасета на железопътни и
трамвайни линии и съоръжения към тях, обществени паркинги;
● съоръжения за водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни
води, електрификация, топлофикация, газификация, физическа инфраструктура за
разполагане на електронни съобщителни мрежи и други;
● дейности по опазване на околната среда и природните ресурси, геозащитна дейност,
укрепване на бреговете, както и за благоустройствени дейности – озеленени площи
за широко обществено ползване, водни площи и течения, гробищни паркове и
третиране на битови отпадъци;
● обекти на социалната инфраструктура;
● обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
● за изграждане на индустриални зони или технологични паркове с необходимата
техническа инфраструктура за привличане на инвестиции.
За тази общинска нужда следва да е:
● влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), предвиждащ изграждането на обекти
– публична общинска собственост, или
● одобрен ПУП, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение –
публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за
допускане на предварителното му изпълнение.
Съгласно Закона за общинската собственост - по искане на общината съответният
административен съд в закрито заседание в едномесечен срок и като даде възможност на
заинтересованите лица за становище, може да допусне предварително изпълнение на акта
за отчуждаване, когато общината е превела определеното в акта за отчуждаване
обезщетение и бъде представена определена от съда гаранция.
Съгласно Закона за държавната собственост11 - В 7-дневен срок от постъпване на искане
от органа, издал акта за отчуждаване, и/или от инвеститора съдът в закрито заседание
допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато това се налага, за да се
защитят особено важни държавни или обществени интереси.

10

Допълнителни разпоредби на Закона за общинската собственост - §1, 6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2011 г.)
"Обекти от първостепенно значение" са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от
първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както
и други обекти - публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 за обекти от
първостепенно значение.
11

Промени в режима за предварително отчуждаване на имоти - http://trudipravo.bg/mesechni-spisania/mesechnospisanie-sobstvenost-i-pravo/menucontsp1/3469-promeni-v-rezhima-na-prinuditelnoto-otchuzhdavane-na-imoti;
Законодателство: Бързо отчуждаване на земи за техпаркове - https://gradat.bg/infrastruktura/zakonodatelstvobrzo-otchuzhdavane-na-zemi-za-tehparkove
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Taзи пpoцeдypa вeчe вaжи и зa индycтpиaлни зoни и тexнoлoгични пapĸoвe. Tepeнитe cъщo
тaĸa трябвa дa имaт влязъл в cилa Пoдpoбeн ycтpoйcтвeн плaн зa oбeĸт c нaциoнaлнo
знaчeниe. Индycтpиaлнитe зoни мoгaт дa бъдaт oпpeдeляни зa нaциoнaлни oбeĸти c peшeниe
нa Mиниcтepcĸия cъвeт cъглacнo Зaĸoнa зa нacъpчaвaнe нa инвecтициитe.
За територията на Благоевград е налице възможността за определяне на нова индустриална
зона като такава с първостепенно значение за общината. Втората хипотеза за момента не
се разглежда.

Въвличане
Основни стъпки в процеса на въвличане:
● Идентифициране на собствениците
● Откриване на диалог
● Прозрачност - какви са намеренията, какви са плановете, какво е желанието на
общината и т.н.
● Ясна и обоснована аргументация - пример:
● Териториите, набелязани за индустриални зони в устройствени зони Смф, където е
разрешено и жилищно строителство, са неподходящи за подобен тип функция поради
ред причини:
○ Близост до главни пътни артерии (води до шум, мръсен въздух, по-висок риск,
физическа бариера)
○ Далеч от компактния град
○ Липса на терени за обществено обслужване - паркове и градини, социална
инфраструктура, културна инфраструктура и др.
○ Разположението в периферията, заедно с наличието на големи пътни артерии,
ограничава значително пешеходното придвижване. Всички нужди и функции
извън обитаването се достигат единствено и само чрез автомобил.
○ В същото време, зоните са напълно подходящи за производствено-логистични
центрове, които не изискват близост до компактния град, но в същото време
са достатъчно близо. Отдалечеността от центъра и жилищните квартали,
близостта до големи пътни артерии, които са негатив при обитаването, тук
са предимство.
○ Много по-вероятно е да се намерят инвеститори в сферата на
производството, отколкото жилищното строителство.
Договаряне за цена
● Сравнение с други имоти в индустриални зони в България
● Преглед на имотния пазар в Благоевград, може да се използва и съдействие от
компания за недвижими имоти
● Реална оценка на стойността на имота - изследване на конкретните имоти/ зони по
следните критерии:
○ Устройствена основа
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○
○
○
○
○
○
○
○

Достъп до водопровод
Достъп до канализация
Достъп до електричество
Достъп до газ
Достъп до телекомуникации
Достъпност - път
Достъпност - МГТ
Достъпност - пешеходен

Пътни карти
Развитие на нови терени за индустрия чрез ПУП по чл. 16 от ЗУТ на територията на Южна
промишлена зона

* в червено са отбелязани рискови периоди, които могат да бъдат удължени поради
обжалване или съдебни дела.
Развитие индустриална зона Зелен Дол

* в червено са отбелязани рискови периоди, които могат да бъдат удължени поради
обжалване, съдебни дела или негативни становища.
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Добри практики
Модели за обезпечаване и развитие на индустриални зони
Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO12) цели устойчивото, включващо и
базирано на иновации развитие на индустрията, като подпомага процесите за изпълнението
Глобалните цели на ООН. Една от тези цели е насочена към по-устойчива индустрия, а
организацията е изготвила подробен документ с насоки за развитие на индустриални
паркове, съобразени с тази цел.
Няколко са съществените аспекти, през които се преминава при създаването на
индустриален парк. Всеки от тях има своите специфики и участници и е важно процесите да
бъдат добре структурирани, за да бъде успешно начинанието.
Планиране
Най-важното условие за започване е да има налице пазарно търсене и определени бизнеси,
които имат нужда от индустриален парк с неговите предимства за развитие на своята
дейност. Необходимо е добро уточняване на нуждите на потенциалните компании и
съобразяване на това, което парка може да предложи спрямо тези нужди. Паркът трябва да
бъде гъвкав и да може да задоволи изискванията на инвеститорите, за да успее да ги
привлече. За това е необходимо да се премине през процес на подробен анализ на търсенето и
настоящите тенденции спрямо контекста, както и на конкурентните локации в национален
и регионален мащаб. Анализ на регулаторната рамка, както и оценка на икономическите
ефекти също са важна част от предварителните проучвания. На следните фактори трябва
да бъде обърнато достатъчно внимание при избора на подходящ терен за развитие на
индустриален парк:
● Локации, за които има инвестиционно търсене;
● Регионални планове за развитие и местни устройствени планове;
● Подходящи терени спрямо топографията и достъпа до инфраструктура;
● Близост до социална инфраструктура;
● Близост до университети, лаборатории и др. за развойна дейност;
● Избягване на екологично и културно чувствителни зони;
● Увеличаване на достъпа до устойчива инфраструктура;
● При възможност - ревитализация на бивши терени;
● Включване на местната общност и заинтересовани страни в общ координиран
процес.
Създаване на система от критерии за оценка е добро начало за сравнение предимствата и
недостатъците на отделните потенциални терени. Картиране на институциите, които

12

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-11/International_Guidelines_for_Industrial_Parks.pdf
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ще имат роля в процеса, също би подпомогнало изясняването и разпределението на
отговорностите.
Придобиване на земя, проектиране и строителство
Придобиването на подходящи терени, устройственото планиране, проектирането и
строителството са само част от стъпките в процеса на развитие на индустриалния парк.
Важни стъпки са разговорите с други публични институции за установяване на
партньорства, осигуряването на подходящите разрешителни и сертификати, оценки за
въздействието върху околната среда, свързване с техническата инфраструктура извън
терена и планиране на инфраструктурата в неговите рамки.
При разработката на цялостен ПУП е необходимо да бъдат разгледани следните
съображения:
● Описание на ясна дългосрочна визия за развитие;
● Акцентиране върху устойчивостта, техническата инфраструктура и ефекта върху
местната общност;
● Адресиране на специфичните нужди на таргетираните индустрии;
● Насърчаване на кръговата икономика и взаимодействие между отделните компании в
парка;
● Развитие на мултифункционални зони;
● Подобряване на физическата свързаност на близката градска среда;
● Използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност;
● Фазиране на проекта.
Все повече индустриални паркове разработват стратегии за устойчивост и климатична
неутралност още след предпроектните проучвания. Често енергийната ефективност се
разпознава като аспект, влияещ както на избора на локация, така и на проектите за
конкретните сгради. Устойчив транспорт, опазване на водата, мерки, свързани с
намаляването на топлинните острови, използване на възобновяеми източници на енергия,
управление на ресурсите и отпадъците за други водещи аспекти в съвременното развитие
на индустриалните паркове.
Управление
Най-често управлението на индустриалния парк е насочено към поддръжка на терена и
сградите, събиране на таксите за тази поддръжка и промотирането на парка за търсене на
нови инвеститори. Съвременните оператори все повече насочват усилия към управлението
на комуналните услуги и отпадъците. Промотиране и внедряване на процеси за намаляване на
вредните отпадъци при източника, рециклиране и преизползване на ресурсите от една или
няколко компании в парка са дейности, които биват насърчавани от операторите. Други
дейности са насочени към развитието на човешкия ресурс чрез програми за обучение и
преквалифициране, които подготвят подходяща работна ръка за компаниите в парка.
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Регулация
Индустриалният парк концентрира законодателства от най-различни сфери - от
устройството на територията, труда и социалната политика, околната среда до
икономиката. Значителна част са и законовите стимули за икономическо развитие, от
които могат да се възползват инвеститорите в индустриалния парк. Понеже стимулите се
осигуряват с публичен ресурс, е от съществено значение те да бъдат предоставяни по
прозрачен начин и следвайки ясни критерии.
Маркетинг
За успешното разработване на даден индустриален парк е задължително съставянето и
следването на добра маркетингова стратегия, която да промотира парка и неговите
предимства, започвайки от маркетинга на самия град/ област. Преди това е необходимо
достатъчно задълбочено проучване на целевите инвеститори, към която парка цели да се
насочи, за да дефинира правилните послания, а и да подготви спрямо нейното търсенето
това, което може да предложи. Важно е да бъде привлечен ключов за определен сектор
инвеститор, което дава ясен сигнал на другите компании, че индустриалният парк отговаря
на високите изисквания на лидера в сектора. Важна част от промотирането е да има добра
координация и единни послания, ако в процеса участват няколко различни институции.
Управление на риска
Създаването на индустриален парк е свързано с множество рискове от различно естество придобиване на земята, нарушени вериги на доставки, въздействия върху околната среда и
други. Необходимо е да бъдат установени потенциалните рискове и да бъдат развити
съответните планове за тяхното управление, за да могат навременно да бъдат избегнати
или намалени.
Мониторинг
За да може да се определи дали даден индустриален парк е успешен, е необходимо да бъдат
поставени определени цели за постигане и индикатори, които да мерят прогреса по тях.
Индикаторите могат да са съставени на различни нива и да мерят различни аспекти от
представянето на целия парк, на отделни компании и сгради или на отделни процеси.
Индикаторите могат да бъдат структурирани в три групи - икономически, социални и
екологични, които помагат за постигане на съответния баланс между трите аспекта на
устойчивото индустриално развитие.

Тракия икономическа зона
Тракия икономическа зона (ТИЗ13) е икономически клъстер, разващ се около Пловдив през
последните повече от 25 години. На територията на ТИЗ са привлечени над 200 компании,
открити са над 50 хил. работни места и са реализирани инвестиции за над 3 млрд евро.
Площта, която ТИЗ обхваща, е около 10 700 000 кв.м. Водеща в процеса е частната компания
13

https://tez.bg/bg/home/
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“Сиенит холдинг” АД, която чрез партньорства с индустрията в региона успява да обедини
под шапката на ТИЗ 6 индустриални зони около Пловдив - Марица, Раковски, Куклен,
Индустриален парк Пловдив, Парк Иновации и Агроцентър Калояново. ТИЗ работи в тясно
партньорство с 9 общини от област Пловдив - Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен,
Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски.
Едно от най-сериозните предимства на зоната е транспортната свързаност на региона
около нея. Магистрала Тракия свързва Пловдив със София и нейното летище, както и
пристанището в Бургас, а магистрала Марица осигурява достъп до Истанбул. Пловдив също
разполага с летище, както и с интермодален товарен жп терминал. Друго предимство е
значително съкратеното време за реализация на инвестициите. За това играе роля
публично-частното съдействие на общините, Българската агенция за инвестиции и
последвалите завършени устройствени процедури. Терените в зоната са обезпечени от
транспортна и техническа инфраструктура - електричество, газификация, водоснабдяване,
канализация, телекомуникации. За инвеститорите работи административно звено, което
придвижва необходимите процедури. От ТИЗ се дава за пример, че предприятие от 10 000
кв.м за 300 служители може да бъде готово в рамките на 6 месеца. ТИЗ предоставя и
услугите на консултантски екип, който подпомага инвеститорите в зоната при
кандидатстване по Европейски програми.

Индустриална зона Марица, част от Тракия икономическа зона 14
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ТИЗ е създала и Център за преквалификация, който дава възможност както на компаниите,
така и на общините да провеждат обучения, повишаващи уменията и подготвящи
служителите за пазара на труда. Икономическата зона си партнира с няколко училища за
дуално образование, в което учебната програма бива допълвана от практически обучения, за
да се подпомогне изграждането на умения, необходими на компаниите. Техническият
университет София - клон Пловдив също участва с лаборатория за обучение на инженерконструктори за осигуряване на необходимите компетенции на бъдещи служители в ТИЗ.
ТИЗ разработва стратегия за Въглеродно неутрални индустриални паркове в синхрон със
съвременните предизвикателства пред индустрията. Германският институт Fraunhofer и
Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO) са партньори на ТИЗ в развитието
на тази стратегия. Индустриална зона Раковски, част от ТИЗ, е първата, за която се
подготвят мерки за климатична неутралност.

Индустриален парк Шумен15
Индустриален парк Шумен (ИПШ), също както и при Пловдив, е инициатива с водещ частен
интерес, подпомогнат от местните власти. Това е един от малкото успешни примери
засега в България, при който партньор с мажоритарен дял е частната компания (60%), а
общината държи останалите 40% от акциите. ИПШ е пример за успешно публично-частно
партньорство, привличайки все повече нови производства през последните години.
През 2009 г. е създадено смесеното дружество "Индустриален парк Шумен". В новата
компания общината апортира 2300 дка земя, която е оценена на малко под 4 млн. лв. (близо
1800 лв/дка). На базата на тази оценка частната компания инвестира други близо 6 млн. лв
като парична вноска, тъй като е договорено компанията да държи 60%. В капитала са
включени и около 100 дка, купени от частния инвеститор от друг собственик, тъй като
теренът е бил централен в индустриалната зона и би възпрепятствал прокарването на
комуникациите. Така целият терен на ИПШ става 2400 дка.
Работата по ИПШ започва през 2010 г. с изготвянето на подробни устройствени планове
(ПУП) и други законови процедури. Поради нежеланието за поемане на риск от страна на
експлоатационните дружества, се налага компанията да постигне споразумения с тях, при
което тя инвестира в инфраструктурата, а при реални инвеститори в парка те ще я
изкупят. С постепенното развитие на ИПШ и привличането на инвеститори това става
реалност.
Целият терен от 2400 дка е разделен на 4 подзони, като идеята е те да се разработват
поетапно – при запълване на 70% от едната зона се преминава към изграждане на
следващата, като идеята е да не се изгражда инфраструктура, ако няма инвеститори и
всичко да е постепенно и с динамиката на инвеститорския интерес.

15
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Индустриален Парк Шумен16

Подзона А, която е около 520 дка, е завършена през 2013 г., а инвестицията е близо 6 млн. лв.
Тя е разделена на самостоятелни по-малки терени, всеки от които е снабден с пълна
инфраструктура - ток, газ, вода, канал и оптически кабели. Самата зона е оградена и
снабдена с видеокамери, а ИПШ осигурява денонощна охрана и контрол на достъпа.
Компанията отговаря също за поддръжката на общите части - косене на зелените площи,
зимно почистване, осветление и т.н., като голяма част от тези услуги са отдадени на
външни изпълнители.
Една от грешките, които от дружеството отчитат, че са направили, е, че първоначално са
обособили много малки парцели - от 4 до 10-12 дка, тъй като са разчитали главно на местния
бизнес. Оказва се обаче, че паркът привлича по-големи инвеститори, които имат нужда от
по-големи терени и се налага парцелите да бъдат обединявани, което излиза по-скъпо.
Към края на 2020 г. около 80% от парцелите в подзона А са продадени или в процес на
приключване на продажбата и затова вече се планира изграждането на следваща подзона.
Инвеститори са около 15 компании, две от които със сертификат клас А – Enpay и Cambro.
Общо в парка по данни за 2020 г. работят около 1000 души. Недостигът на работна ръка,
според дружеството, вече се усеща и в Шумен (население от близо 73 хил.), където
16
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безработицата е под 3%. Компаниите извозват работници от населените места в радиус
от 40-50 км, но и този резерв вече е на изчерпване.
Като забележки и препоръки дружеството изтъква факта, че около 25% от територията на
определена зона се изразходва за инфраструктура, за да е удобна тя за фирмите, които
влизат. Нещо повече - пътищата, които се изграждат от собственика на парка, стават
общинска собственост, защото по действащото законодателство няма частен път – той
е или общински, или държавен. Индустриален парк Шумен се явява концесионер на пътищата,
които е изградил. Също така, голям проблем при изграждането на подобни зони са
дъждовните води. Инвеститорите имат право да застроят до 75% от терените и когато
те се покрият с покриви, се събират огромни количества вода. Задача на собственика на
индустриалния парк е да реши къде ще ги отведе, което е скъпа процедура, чиято цена е
почти колкото на пътищата. С цел по-голяма оптимизация е важно този въпрос да бъде
решен още на етап проектиране.
От гледна точка на последователност и времетраене на процедурите подходът на ИПШ е
следният - за да започне даден инвеститор производство, е необходима около една година.
Първо се сключва предварителен договор за покупко-продажба на терена и тогава се
задейства процедурата по смяна предназначението на земята от земеделска в промишлена.
Това не се прави предварително, тъй като държавните такси са много високи - над 5 лв./кв.
м. До три месеца инвеститорът получава нотариален акт и с това сделката е финализирана.
Ангажиментът на "Индустриален парк Шумен" приключва с продажбата на земята, но
компанията продължава да помага на инвеститора през целия процес - докато прави проекта
и изгражда предприятието. Много важна и полезна е и подкрепата на общинския съвет и
кмета. Инвеститорите в парка получават преференциално обслужване със съкратени
срокове, което е ангажиментът на общинския партньор. Тримесечният период на изчакване
обаче не е изгубен за инвеститора, тъй като през това време може да започне
разработването на проекта. До месец след получаване на нотариалния акт инвеститорът
може да започне строителството и да го завърши за половин година. Целият процес до
получаването на разрешение за ползване на обекта е около година. (източник)

НКИЗ
Национална компания Индустриални зони предлага на своите партньори:
● Локация – индустриални зони и паркове с първокласни локации и отлични
транспортни връзки;
● Инфраструктура – индустриални терени с изцяло изградена инфраструктура
(пътища, електричество, водоснабдяване и канализация, газификация,
телекомуникации);
● Предвидимост – потвърдена от нашия успешен опит с реализирани инвестиционни
проекти;
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● Конкурентни предимства за инвеститори, сертифицирани по Закона за насърчаване
на инвестициите – възможност за предоставяне на специални насърчителни мерки
от страна на Българска агенция за инвестиции;
● Съдействие и партньорство по време на целия инвестиционен процес – съдействие
и консултации по отношение на всички административни процедури.

Сертифицираните инвеститори от БАИ получават редица стимули като:
● Съкратени срокове за административно обслужване;
● Възможност за закупуване на недвижим имот при преференциални условия без търг
или конкурс;
● Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на
инвестиционния проект;
● Частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни
осигурителни вноски за новоназначените служители;
● Финансово подпомагане за обучение на новоназначения персонал за придобиване на
професионална квалификация;
● Осигуряване на пълна институционална подкрепа за приоритетните инвестиционни
проекти, включително публично-частно партньорство.
Характеристики на терените за индустрия в страната (НКИЗ)
Площ на индустриални зони в други български градове:
● София - Божурище - 2 983 692 кв.м (население - 1 249 277) => 2,4 кв.м/ч (само за ИЗ
Божурище)
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● Бургас - 238 240 кв.м (първа фаза) + 600 000 кв.м (втора фаза) = 838 240 кв.м (население
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

198 593) => 4,2 кв.м/ч
Русе - 370 235 кв.м (население 135 440) => 2,7 кв.м/ч
Видин - 308 721 кв.м (население 39 568) => 7,8 кв.м/ч
Свиленград - 70 000 кв.м (население 17 108) => 4,1 кв.м/ч
Варна Юг и Запад - общо 503 000 кв.м (население 332 394) => 1,5 кв.м/ч
Кърджали - 94 431 кв.м (население 44 123) => 2,14 кв.м/ч
Стара Загора - 115 000 кв.м (население 125 732) => 0,9 кв.м/ч
Плевен - 2 036 638 кв.м (население 91 119) => 22,4 кв.м/ч
Карлово - 580 000 кв.м (население 20 550) => 28,2 кв.м/ч
Симитли - 198 000 кв.м (население 6 222) => 31,8 кв.м/ч
Благоевград - планирана площ 300 000 кв.м (население 68 179) => 4,4 кв.м/ч

Зелени индустриални зони
В последните години много страни (сред които големи икономики Китай, Индия, Турция)
инвестират в специализирани зелени индустриални зони. Те обединяват бизнеси с
отношение към иновациите, нулевите емисии и устойчивите модели. Еко-индустриалният
парк е общност от бизнеси, разположени в общ имот, в който предприятията се стремят да
постигнат подобрени екологични, икономически и социални резултати чрез сътрудничество
при управлението на ресурси и проблеми. Това е индустриална симбиоза, чрез която
компаниите могат да получат конкурентно предимство чрез обмен на материали, енергия,
вода и странични продукти, като по този начин развиват кръгова икономика. Управлението
на такава зона подпомага и сертифицирането на бизнесите в нея по отношение на честни
търговски практики, отпадъци, емисии и др. “Зеленото” развитие на индустрията е
приоритет и на ЕС за новия програмен период, част от Зелената сделка.

Модели за насърчаване на инвестициите
Всеки щат в САЩ има право да определя различни икономически стимули, чрез които да
насърчава и подпомага инвестициите на негова територия. Разгледани са видовете стимули
на два щата - Калифорния и Ню Йорк.

Калифорния
● Данъчен кредит “Конкурентна Калифорния” (California Competes17)
Кредитът е наличен както за нови компании, които планират да отворят врати в
Калифорния, така и за съществуващи, които възнамеряват да разширят своята дейност. За
оценка се използват 11 критерия, като компании, чиито проекти имат високи показатели на
съотношението разходи-ползи са по-подходящи получатели на този кредит. Други компании
с проекти с по-ниско отношение разходи-ползи също могат да бъдат приоритетни в
програмата, ако дейността и съответно работните места са застрашени от затваряне
17

https://blsstrategies.com/california
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или релокиране извън рамките на щата. Ако Калифорния се конкурира с друг щат за нов бизнес
или за разширение на съществуващ, както и ако 75% от новите позиции са отворени в бедни
райони, също може да бъде приложена програмата спрямо съответната компания. Кредитът
по тази програма не може да надхвърля 20% от всички данъчни кредити, които компанията
използва през годината, като минималната сума е 20 хил долара, а максималната - 20 млн.

● Данъчен кредит за нови работни места (New Employment Credit - NEC18)
Тази програма представлява вид данъчен кредит, който може да се приспада от дължимите
данъци към щата. От нея могат да се възползват бизнеси, които откриват нови работни
места и предоставят часова ставка на новите служители в размерите от 1,5 до 3,5 пъти от
минималната за щата. Работните места трябва да са разположени в една от “Специалните
географски зони”. Тези зони са определени от щата и включват места с висока безработица
и висока бедност на населението. Това означава, че ако даден бизнес възнамерява да се
възползва от този тип кредит, то трябва задължително да се разположи в такава зона.
В тези зони има разположени друг тип пилотни зони, които позволяват и с по-ниска часова
ставка да участват в програмата. Сумата, която се пресмята за кредит по тази програма,
представлява 35% от часовата ставка с право на кредит, която трябва да е в рамките на
програмата. Ако минималната ставка е 20 долара, а работодателят заплаща 30, то 10 долара
са ставка с право на кредит и 35% от тях или 3,5 долара представляват кредит, който може
да бъде върнат към работодателя. Максималният кредит е 56 хил. долара за всеки служител
за срок от 5 години.
За да се включи един служител в програмата, то има изисквания той да бъде от
маргинализирана група - да бъде военен ветеран, да е безработен от повече от половин
година и други. Специалните географски зони и техните разновидности са видими и публично
достъпни на ГИС портала на Калифорния.

18

https://www.ftb.ca.gov/file/business/credits/new-employment-credit/index.html
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● Данъчен кредит за развойна и научна дейност
Компании, които извършват квалифицирана от щата научна и развойна дейност могат да
участват в програмата за този кредит. В него се включват определен процент от
разходите, които компанията е направила във връзка с квалифицирани университетски
изследвания.

● Комунални помощи
Електрическите компании в Калифорния могат да предоставят намаление на цената на
електроенергията в рамките на 12-30% за срок от 5 години на нови компании, които
отварят нови работни места и имат потребление от повече от 200 kW на ден.
Съществуващи компании, които планират да разширят своята дейност или планират
преместване, също могат да участват в програмата, ако решат да останат в щата.

● Обучения за служители
Щатът може да поеме до 50% от разходите за обучение с продължителност от 3 до 6
месеца на персонал в нискоквалифицирани дейности. За специфични и висококвалифицирани
дейности е налична друга програма, чрез която щатът предоставя необходимите на
19

http://maps.gis.ca.gov/gobiz/dga/default.aspx

Индустриални зони. Благоевград | 54

компаниите обучения като с приоритет са тези в сферата на индустрията.
Продължителността на участие на една компания в тази програма е 5 години. Щатът може
да предоставя и средства на колежи, които да водят безвъзмездни за компаниите обучения.

● Грантове
Калифорния предлага различни програми, които могат да осигуряват директни грантове към
компаниите, най-често за намаляване на парниковите газове и изхвърлените към
сметищата отпадъци. Компаниите в сферата на производството на храни и напитки могат
да се възползват от финансова помощ при покупка на оборудване, налично на пазара, което
подобрява енергийната ефективност. Помощта може да бъде до 65% от цената на това
оборудване. За внедряването на технологии, които са нови и все още в разработка, помощта
може да достигне 85%.
Ню Йорк
● Данъчни кредити при реновация на бивши индустриални зони (Brownfield Cleanup
Program20)
Програмата насърчава частни инвеститори да развиват проекти в западнали терени,
които са били използвани в миналото, най-често бивши индустриални зони. Този тип
инвестиции се насърчават като се цели да се ограничат проектите върху зелени и
незастроени преди това терени, а да се ревитализира вече урбанизирана среда. За първите
10 години от създаването на тази програма са се възползвали над 190 проекта. През 2015 се
въвеждат допълнителни изисквания, целящи ограничаване на подходящите терени само до
такива, които иначе не биха били привлекателни за инвеститорите. Терените трябва да
попадат в една от трите зони:
○ зони с висока безработица и висока степен на бедност (Environmental Zones En-Zones);
○ терени, чието изчистване на терена от замърсяването от предишни
производства струва 75% или повече от цената на самия терен или други
терени с неизползван пълен потенциал;
○ терени, на които ще бъдат реализирани финансово достъпни жилища.
На сайта на щата Ню Йорк са качени ГИС файлове21 за свободно сваляне, в които може да
бъдат разгледани подходящите зони спрямо класификацията им.

● Данъчни кредити за нови работни места (Excelsior Jobs Program22)
Програмата е насочена към компании, които откриват нови работни места в
стратегически за щата сектори и инвестират в проекти на негова територия.
Минималният брой отворени работни места е различен според сектора. За компания,
разработваща софтуер, този брой е 5, за компания в сферата на финансовите услуги - 50.
20

https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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https://www.dec.ny.gov/chemical/102075.html
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https://esd.ny.gov/excelsior-jobs-program
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Кредитът за нови работни места е в рамките на 6,85% от часовата ставка на служителя.
За доказани екологични проекти този процент може да се покачи до 7,5%. Този тип кредит
покрива около 75% от бюджета на програмата, останалите 25% са по линия на направени
инвестиции в щата. Програмата може да покрие до 2% от стойността на определена
инвестиция и до 5% от екологичен проект. Програмата предоставя данъчни кредити и за
развойна и научна дейност, както и за компании в сферата на грижата за деца при определени
условия.

● Нулеви данъци за стартъпи
Стартъпи, които са разположени в специални зони в кампусите или в близост до
университети и училища, свързани с Щатския университет на Ню Йорк или определени
частни университети. Програмата е основно насочена към привличане на стартиращи
компании на север от метрополията на град Ню Йорк и дава възможност за до 10 години
освобождаване от щатски данък върху доходите. Служителите в тези компании също могат
да бъдат освободени от личния данък върху доходите за период от 5 до 10 години.

Индустриалните зони и 15-минутният град
Концепцията за 15-минутния град получи силен тласък по време на пандемията, като беше
ключова тема за Ан Идалго по време на успешната й кампания за преизбиране за кмет на
Париж. Концепцията за 15-минутния град предполага градските квартали да се развиват
така, че да предоставят всички основни услуги – такива като училища, пазари, клиники,
храмове и обществен транспорт – в рамките на 15 минути ходене пеш. Наред с Париж
множество градове побързаха да вградят подхода в своите официални планове за градско
развитие. 15-минутният град е приет като едно от препоръчителните действия за
градовете в Програмата на кметовете на C40 за екологично и справедливо икономическо
възстановяване.
Концепцията е повлияна от работата на урбаниста Карлос Морено. Той говори за
необходимостта от нов хроно урбанизъм, който може да подобри качеството на живот на
градските жители, като намали времето, прекарано в пътуване и така подобри екологията
на градската среда. В рамките на промяната пътищата трябва да станат удобни за ходене
пеша и колоездене, центърът да е свободен от автомобили, околната среда да е чиста и
зелена и да се намали дистанцията от дома до работното място.
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