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Дисертационният труд е в обем от 276 стр. и се състои от заглавна 
страница, съдържание, увод, изложение в три глави, насоки за бъдещи 
изследвания, заключение, списък на научните и научно-приложни 
приноси, списък на публикации по темата и библиография. Същинското 
изследване включва 247 стр., разпределени в три глави, които съдържат 50 
таблици и 283 фигури. Дисертационният труд е придружен отделно от           
4 бр. приложения с общ обем от 48 стр. Библиографията е в обем от 14 стр. 
и съдържа 186 бр. надлежно цитирани в текста информационни източника 
на кирилица и латиница, от които 166 бр. цитирани пряко и 20 бр. 
цитирани непряко в текста. 

Дисертационният труд е обсъден от катедра „Архитектура и 
урбанистика“ при „Архитектурния факултет“ на ВСУ „Черноризец 
Храбър“ и е насочен за защита пред научно жури, назначено със заповед 
на Ректора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на открито 

заседание на научното жури  на ....................... от ................... ч. в 
..................................................... на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

Материалите по защитата са на разположение в стая № ............... във 
ВСУ „Черноризец Храбър” и на интернет страницата на университета с 
електронен адрес: https://www.vfu.bg, раздел „Докторанти”, подраздел 
„Текущи процедури”. 



 3

I. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
Дисертационният труд е в обем от 276 стр. и се състои от заглавна 

страница, съдържание, увод, изложение в три глави, насоки за бъдещи 
изследвания, заключение, списък на научните и научно-приложни 
приноси, списък на публикации по темата, библиография. 

Съдържанието е разпределено в трите глави с общ обем от 247 
стр., структуриран в отделни параграфи. Основният текст съдържа 
50 таблици и 283 фигури. Списъкът на използваната литература е в 
обем от 14 стр. и се състои от 186 бр. информационни източника на 
кирилица и латиница, от които 166 бр. цитирани пряко и 20 бр. 
цитирани непряко в текста. 

Дисертационният труд е придружен отделно от 4 бр. приложе-
ния с обем от 48 стр. 

 
Структурата на дисертационния труд е следната: 
 
УВОД 
ПЪРВА ГЛАВА. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПРИ-

СТАНИЩНИТЕ ЗОНИ НА БУРГАС И ВАРНА ОТ КРАЯ НА 
XIX – НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК 

1.1. Бургаското пристанище в периода от края на XIX – 
началото на XXI век 

1.2. Варненското пристанище в периода от края на XIX – 
началото на XXI век 

 
ВТОРА ГЛАВА. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРИСТАНИЩ-

НИ ЗОНИ В БУРГАС, ВАРНА И ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ОТ 
ЗАПАДНА ЕВРОПА 

2.1. Националният опит в реконструкцията на пристанищни 
зони (примери от Бургас и Варна) 

2.2. Западноевропейският опит в развитието на нови рекреа-
ционно-туристически функции върху пристанищни зони (примери 
от Италия, Испания, Германия, Финландия и Дания) 

 
ТРЕТА ГЛАВА. СПЕЦИФИКА НА МЕТОДИКАТА ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗ-
ВИТИЕ НА РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИ ЗОНИ В 
ПРИСТАНИЩНИ ТЕРИТОРИИ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НА-
ЦИОНАЛНАТА НОРМАТИВНА БАЗА 

3.1. Разположение на пристанищните зони в структурата на 
градовете 
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3.2. Функционално съдържание на индустриални и рекреа-
ционно-туристически пристанищни зони 

3.3. Планова и обемно-пространствена композиция на индуст-
риални и рекреационно-туристически пристанищни зони 

3.4. Архитектурно-художествена композиция на индустриални 
и рекреационно-туристическите зони 

3.5. Принципни (експериментални) схеми за реконструкция на 
пристанищни зони на Бургас и Варна 

3.6. Нормативно-правна основа при реконструкция на приста-
нищни територии 

 
НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 
БИБЛИОГРАФИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 
ТРУД 

 
УВОД 
 
1. Актуалност на труда 
Актуалността на темата на дисертационния труд се обусла- 

вя от: 
• необходимостта от изграждане на нови пасажерски и яхтени 

пристанища за развитие на отдиха и туризма в крайбрежните 
градове; 

• нуждата от разширяване на градските централни зони и 
възможностите за преместване на част от техните административно-
делови, културни, търговски и рекреационно-туристически функ-
ции на териториите на реконструирани пристанищни зони; 

• необходимостта от интеграция на съществуващите сгради и 
съоръжения на териториите на пристанищата към съвременните 
социални, архитектурни и естетически тенденции; 

• необходимостта от съвременно технологично развитие и 
нови терени за логистика на пристанищните зони на Бургас и 
Варна; 
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• повишените екологични изисквания в съвременното архи-
тектурно-градоустройствено възстановяване и развитие на приста-
нищни зони в близост до центровете на градовете. 

 
2. Обект и предмет на изследването 
Обект на изследването са пристанищата на Бургас, Варна и 

характерни европейски примери за реконструкция на пристанищни 
зони от Италия, Испания, Германия, Финландия и Дания с под-
чертано развитие на рекреационно-туристическите функции. Пред-
мет на изследването са съществуващите исторически условия в 
пристанищата на Бургас и Варна, типични примери за развитие на 
рекреационно-туристически функции на пристанищата в близост до 
центровете на Бургас, Варна и подбраните примери от европейски 
градове. 

 
3. Цел на изследването 
Целта е изясняване на спецификата в методиката за разра-

ботване на устройствени планове за развитие на нови рекреацион-
но-туристически зони (РТЗ) в пристанищните територии на примера 
на градовете Бургас и Варна. 

От нея произтичат изследователските задачи на дисертацион-
ния труд: 

• Разположение на РТЗ в структурата на пристанищните 
територии и тяхната връзка с центровете на градовете. 

• Определяне на функционалното съдържание на РТЗ (сгради 
и съоръжения, площи за движение и паркиране, пешеходни и зеле-
ни площи, водни площи за плавателни съдове, за развлечения и др.). 

• Решаване на плановата и пространствена композиция на 
РТЗ, основните структурни части и тяхното взаимно разположение 
и връзки. Опазване и социализация на съществуващите недвижими 
културни ценности (НКЦ). Преценяване на съотношението между 
„пълните“ и „празни“ части на РТЗ, мащаба на сградите и про-
странствата между тях. Разкриване на спецификата в силуетното 
решение на РТЗ. Изследване на характерни примери от западно-
европейската практика и принципни схеми за развитие на РТЗ в 
пристанищата на Бургас и Варна. Преценяване на възможностите за 
етапна реализация, разширение и развитие в перспектива. 

• Изследване на архитектурно-художествената композиция на 
РТЗ. Проучване на характерни примери от архитектурата на сгра-
дите и съоръженията, художественото оформление на пешеходните 
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пространства, на зелените и водни площи, „малката архитектура“ и 
градският дизайн, художественото вечерно осветление, синтезът на 
архитектурата с другите изкуства.  

• Подобряване на нормативно-правната база в областта на 
реконструкцията на съществуващите индустриални пристанищни 
зони у нас с нови РТЗ. 

 
4. Авторова теза 
Авторовата теза е, че българските пристанищни градове 

Бургас и Варна се нуждаят от архитектурно-градоустройствена 
реконструкция, която ще им позволи да разширят територията на 
своите обществени центрове, като включат в нея част от приста-
нищните зони, наситени с нови рекреационно-туристически и обще-
ственообслужващи функции. 

 
5. Ограничения при дисертационното изследване  
Ограниченията на изследването поставят извън обхвата на 

дисертационния труд: 
• други пристанища от българското Черноморско крайбрежие 

освен тези в акваториите на Бургас и Варна; 
• пристанищни форми от акваториите на Бургас и Варна, 

развили се по-рано от монолитното изграждане на двете приста-
нища в периода на края на XIX – началото на XX век; 

• други пристанища от акваториите на пристанищата на 
Бургас и Варна, които нямат непосредствена връзка с техните 
обществени градски центрове; 

• други проекти и реализации на западноевропейски при-
станища, при които не са налице следните архитектурно-градо-
устройствени характеристики: 

– непосредствена близост на предвидените за реконструкция 
пристанищни терени до историческите центрове на техните 
градове; 

– реконструкция на пристанищните територии с основно ре-
креационно-туристически функционален състав; 

– запазване на характерни ценни съоръжения, сгради и 
пространства от промишлената експлоатация на пристанището и 
тяхната интеграция в новите решения; 

– създаване на функционални и естетически връзки с центро-
вете на градовете; 
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– създаване на уникални и емблематични за пристанищните 
градове нови сгради и ансамбли; 

• разработване на принципни схеми, третиращи архитектур-
но-градоустройствените проблеми на плановата, обемно-простран-
ствената и архитектурно-художествената композиция на индуст-
риалните и рекреационно-туристически зони, които са възприети 
като обект на инвестиционното проектиране и практика и са 
предмет на бъдещи изследвания. 

 
6. Методика за разработване на дисертационния труд 
• Изследване на развитието на пристанищните зони на Бургас 

и Варна от края на XIX – началото на XXI век. 
• Проучване и анализ на предимствата и недостатъците на 

проекти и реализации за пристанищна реконструкция с акцент 
върху РТЗ на Бургас и Варна и пет характерни големи града в 
Западна Европа – Италия, Испания, Германия, Финландия и Дания; 

• Разработване на принципни схеми и предложение за 
детайлиране на нормативно-правните изисквания към спецификата 
в устройственото планиране на пристанищните зони у нас по 
отношение на създаване и развитие на РТЗ и тяхната връзка с 
центровете на градовете на примера на Бургас и Варна. 

 
7. Предназначение на дисертационния труд 
Дисертационният труд е с насоченост към урбанисти, архитек-

ти, инженери и други специалисти, чиято дейност е свързана с 
устройствените и архитектурни проблеми при развитие на РТЗ в 
пристанищните територии в близост до центровете на градовете у 
нас на примера на Бургас и Варна. 

 
8. Характеристика на достъпната информация 
Информационното обезпечаване, необходимо за нуждите на 

изследването, се състои в проучване, анализиране, систематизиране 
и синтезиране на специализирани графични и текстови информа-
ционни материали, посочени в приложената библиография, имащи 
архитектурно-градоустройствено отношение към развитието на РТЗ 
в пристанищни територии в близост до центровете на крайбрежните 
градове у нас и в чужбина. Използвана е информация от библио-
течни и архивни фондове, документация, предоставена от специали-
зираните пристанищни администрации, нормативни документи и 
официални интернет източници с характерна тематична насоченост.  
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III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Първа глава. Историческо развитие на пристанищните зони  
на Бургас и Варна от края на XIX – началото на XXI век 
 
В тази глава са направени критичен исторически анализ и 

изводи върху развитието на пристанищните зони на Бургас и Варна 
от края на XIX – началото на XXI век. Настъпването на този период 
се свързва с разпадането на Османската империя и Освобождението 
на България, които заварват пристанищните съоръжения на двата 
крайбрежни града като дървени конструкции на пристани – скели – 
с елементарни товаро-разтоварни операции, осъществявани върху 
тях, и липса на планиране на връзките с градовете. Важно уточ-
нение е, че именно пристанищните скели са двигателят на развитие 
на Бургас и Варна още преди тяхното построяване като монолитни 
инфраструктурни съоръжения. Важен център на стокообмена в 
целия Черномоски регион, скелите са силен устройствен фактор в 
развитието и на градските центрове, които се съсредоточават в не-
посредствена близост до тях със своите търговски, административ-
ни и пр. функции. Тези пристанищни форми представляват съще-
ствена част от силуета на крайбрежията на Бургас и Варна и имат 
своята социална връзка с тях. Липсата на ограничения в достъпа до 
пристанищните съоръжения и тяхната социализация в края на XIX – 
началото на XX век е важен момент, отчетен в труда.  

 

Табл. № 1.1 
Пристанищните скели на Бургас и Варна в края на XIX в. 

 

Бургас Варна 

  
 

Фиг. 1.1. Литография с  общ изглед към 
Бургас и дървените скели (Старото 
пристанище) на преден план, 1878 г. 

Източник: 110 години Пристанище Бургас 
[Албум] (съст. Катя Корудерлиева-

Стоянова). Бургас, 2013, 8 
 

 

Фиг. 1.2. Гравюра с изглед към 
пристанището на Варна, Х. Бест, 1854 г. 
Източник: 100 години Пристанище Варна 
[Албум] (съст. Тихомир Божанов). Варна, 

2006, 38 
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Непосредствено след построяването на новите монолитни 
съоръжения на Бургас (1903) и Варна (1906) те започват да фор-
мират собствена архитектурно-градоустройствена среда и ансамбли 
от специфични пространства, сгради и съоръжения (фиг. 1.3 и фиг. 
1.4). Важен момент в изследването е отчитането на архитектурните 
специфики на изключително характерните пристанищни сгради – 
складовете или т.нар. магазии (фиг. 1.3 и фиг. 1.4). Тези архитек-
турни структури със своите разпознаваеми едри обемни форми с 
едноетажна структура и трионообразни покриви са едни от основ-
ните носители на идентичност на пристанищните зони от този 
период. Магазиите пресъздават архитектурния образ на функцио-
налната специфика на пристанищните зони непосредствено след 
тяхното изграждане и правят връзката между кораба и търговците. 
Така те имат своето запазено място в силната търговска дейност на 
пристанищата и фактическите устройствени връзки с градовете, 
които обслужват. 

 
Табл. № 1.2 

Планове на проектите за строителството на Бургаското  
и Варненското пристанище  

 

Бургас Варна 

  
 

Фиг. 1.3. План на проекта на ново 
монолитно пристанище на Бургас, 

инж. А. Герар, 1895 г. 
Източник: 110 години Пристанище 

Бургас [Албум] (съст. Катя 
Корудерлиева-Стоянова). Бургас, 2013, 

12 

 
Фиг. 1.4. Варненският залив и план на проекта 

на ново монолитно пристанище  
на Варна, 1906 г. 

Източник: Дирекция на постройките на 
железниците и пристанищата. Варненско 

пристанище. София, 1906, приложение – Общ 
план на пристанището заедно с предвидените 

за в бъдеще разширения 
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Табл. № 1.3 
Характерни пристанищни складови сгради – магазии     

 

Бургас Варна 

  
 

Фиг. 1.5. Пощенска картичка с изглед към 
акостирал кораб на 5-о кейово място пред 

фасадата на магазията, 1909 г. 
Източник: 110 години Пристанище Бургас 

[Албум] (съст. Катя Корудерлиева-
Стоянова). Бургас, 2013, 27 

 

 
Фиг. 1.6. Снимка с изглед към 

строителството на пристанищните 
магазии, началото на XX в. 

Източник: Регионален държавен архив – 
Варна 

 

 
Други исторически значими архитектурни артефакти, изгра-

дени в началото на миналия век на територията на пристанищата и 
в непосредствена близост до тях, са общественообслужващите сгра-
ди. Това са специализираните администрации на митниците, жп 
гарите и установените като изключително важни – сградите на 
малката пасажерска гара във Варна и паспортното отделение в 
Бургас, разположени върху самите кейови стени (фиг. 1.7 –            
фиг. 1.12). Именно тези две малки по обем и въздействие сгради са 
основните атрактори на социално присъствие в самия обхват на 
пристанищните зони. Те съществуват до средата на миналия век, 
когато най-вероятно при разширения на пристанищните комплекси 
и тяхната тясна индустриална специализация изчезват безвъзвратно. 
Въпреки това пластичните форми на сецесионовите сгради на 
митниците и жп гарите са запазени до днес и продължават да 
обогатяват силуета на пристанищата. 
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Табл. № 1.4 
Характерни пристанищни общественообслужващи сгради  

 

Бургас Варна 

  
 

Фиг. 1.7. Снимка на завършената сграда на 
митницата,  началото на XX век 

Източник: 110 години Пристанище Бургас 
[Албум] (съст. Катя Корудерлиева-

Стоянова). Бургас, 2013, 36 

 

Фиг. 1.8. Снимка с  изглед към 
пристанището и сградите на жп гарата 

и митницата на втори план,  
началото на ХX век 

Източник: 100 години Пристанище Варна 
[Албум] (съст. Тихомир Божанов). Варна, 

2006, 89 

 
 

Фиг. 1.9. Снимка с изглед към завършената 
сграда на жп гарата и все още 

използваната дървена скеля, 1926 г. 
Източник: 110 години Пристанище Бургас 

[Албум] (съст. Катя Корудерлиева-
Стоянова). Бургас, 2013, 51 

 

 

Фиг. 1.10. Снимка с изглед към сградата 
на  жп гарата, началото на ХX век 

Източник: Архив на музей „Стара Варна” 

  
 

Фиг. 1.11. Пощенска картичка с изглед към 
магазиите при 5-о кейово място и сградата 
на малката морска пътническа гара, 1925 г. 
Източник: 110 години Пристанище Бургас 

[Албум] (съст. Катя Корудерлиева-
Стоянова). Бургас, 2013, 38 

 

 

Фиг. 1.12. Снимка с общ изглед към 
Новото пристанище и сградата на 

паспортното отделение на първи план, 
началото на ХХ век 

Източник: Архив на музей „Стара Варна” 
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Първата половина на XX век е и началото на интровертното, 
солитерно развитие на двете пристанища, маркирано в труда като 
знакова тенденция през цялия XX век. Изграждането на админист-
ративните сгради с издължени паралелепипедни форми способства 
за хоризонталното балансиране и разгръщане на цялата обемно-
пространствена композиция на пристанищните комплекси. Специ-
фичните процеси по проектиране и изграждане на нови и нови 
технологични сгради и съоръжения в периода на целия XX век 
започват да формират индустриалния силует на пристанищата, 
който се превръща в съществена част от общата крайбрежна компо-
зиция на Бургас и Варна, а и на възстановената Трета българска 
държава (фиг. 1.13 и фиг. 1.14).  

 
Табл. № 1.5 

Индустриализация на пристанищата на Бургас и Варна  
в първите десетилетия след 1944 г.   

 

Бургас Варна 

 
 

Фиг. 1.13. Снимка с изглед към 
пристанището и характерните форми на 

крановете, магазиите и тютюневия склад на 
„Булгартабак“, 1964 г. 

Източник: 110 години Пристанище Бургас 
[Албум] (съст. Катя Корудерлиева-

Стоянова). Бургас,  
2013, 71 

 
Фиг. 1.14. Снимка с  изглед към 
пристанището с наличната вече 
механизация и новопостроената 

административна сграда на втори план, 
втората половина на ХХ век 

Източник: 100 години Пристанище Варна 
[Албум] (съст. Тихомир Божанов). Варна, 

2006, 101 
 

 
Отбелязано е, че единствените инициативи за промяна и до-

пълване с нови функции са няколко проектни предложения (за 
Бургас) и реализации (във Варна) на сградите на изключително 
свойствените морски гари и възможностите, които те предлагат за 
социално присъствие в близост до индустриалните пристанища през 
втората половина на XX век (фиг. 1.15 и фиг. 1.16).  
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Табл. № 1.6 
Морските пътнически гари на Бургас и Варна  през 60-те години на XX в. 

 

Бургас Варна 

  
 

Фиг. 1.15. Чертеж на фасада от проекта 
за морска пътническа гара, разположена 
пред малкия басейн, проект от 1961 г. 
Източник: Регионален държавен архив – 

Бургас 

 
Фиг. 1.16. Снимка с изглед към сградата на 

морската гара на пристанището, 
втората половина на ХХ век 

Източник: 100 години Пристанище Варна 
[Албум] (съст. Тихомир Божанов).  

Варна, 2006, 96 
 

 
Това е важен момент, отчетен в труда поради факта, че именно 

в периода на социалистическото развитие на икономиката индуст-
риализацията на бургаския и варненския пристанищен комплекс 
достига своята кулминация и създава една силно развита техно-
логична среда на индустриални дейности в непосредствена близост 
до градските центрове. Устройството на допълнителни индустриал-
ни функции, тяхното усъвършенстване и перспектива за развитие 
реално отдалечават пристанищата на Бургас и Варна от градовете, 
разположени непосредствено зад тях. Стига се до там, че през 
втората половина на XX век Пристанище Варна-изток, част от 
технологичния комплекс на Пристанище Варна, е в много по-силни 
устройствени връзки и взаимодействия с Пристанище Балчик, 
отколкото с град Варна. Маркирано е, че подобна тенденция за 
сепариране на двете пристанища от техните градове се наблюдава в 
устройствените планове, съставени в целия период на XX век. 
Пристанищата биват планирани като технологични комплекси с 
национално значение за транспортната политика, те са обект на 
разработки на специализирани устройствени документи – генерал-
ните планове – и нямат пряко отношение към градовете. Нещо 
повече, в този период се наблюдава и най-силната устройствена 
политика в развитието на пристанищата като индустриални 
комплекси, която става част от предвижданията и концепциите на 
всички планове за двата града (фиг. 1.17 и фиг. 1.18).  
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Табл. № 1.7 
Планове на Бургас и Варна от периода 1944 г. и 1950 г.       

 

Бургас Варна 

  
 

Фиг. 1.17. Градоустройствен план на Бургас,     
проф. Херман Янсен, 1944 г. 

Източник: Архив на Историческия музей – 
Бургас 

 
Фиг. 1.18. Генерален градостроителен 

план на Варна, колектив с 
ръководители арх. Н. Паскалев  

и арх. К. Яръмов, 1950 г. 
Източник: Архив на проф. д.а.н.  

арх. Иван Никифоров 
 

 
Това е важен процес, който се развива до края на миналия век, 

като в същото време градовете Бургас и Варна търпят важни про-
мени. Те се разрастват и генерират все повече население и функ-
ционално разнообразие. Центровете, разположени зад пристанища-
та, стават все по-богати на дейности и започват да търсят връзки с 
крайбрежните морски територии, заети от пристанищата и други 
важни устройствени фактори, характерни за двата града – морските 
паркове-градини и курортните комплекси. Развитието на морските 
спортове и отдиха в двата града също търси връзка с водата и 
крайбрежията. Така във втората половина на миналия век се 
появяват яхтклубовете като част от пристанищните дейности, които 
имат рекреационен и спортен характер. Началото на същинските 
дейности с отношение към по-широкото развитие на нови рекреа-
ционни и туристически дейности и по-широк социален достъп, 
макар и несигурно, е поставено в края на миналия век. Именно в 
този исторически период, свързан с края на социалистическото 
управление на страната, респ. и на планираната социалистическа 
икономика (1989), се появяват и първите концепции за връзката 
между пристанището и града (във Варна – фиг. 1.19) или поне със 
съседни рекреационни територии (в Бургас – фиг. 1.20). В гене-
ралните планове от този исторически етап също се обръща вни-
мание на освобождаване на части от пристанищните територии и 
тяхното интегриране с градските центрове (фиг. 1.21 и фиг. 1.22).  
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Табл. № 1.8 
Общи градоустройствени планове на Бургас и Варна  

от края на периода 1944–1989 г.      
Бургас Варна 

  
 

Фиг. 1.19. Общ градоустройствен план 
на Бургас, колектив с ръководител  

арх. Никола Николов, 1973 г. 
Източник: Архив на проф. д.а.н.  

арх. Иван Никифоров 

 

Фиг. 1.20. Общ градоустройствен план  
на Варна, колектив с ръководител  

арх. К. Бойчев, 1982 г. 
Източник: Архив на проф. д.а.н. арх. Иван 

Никифоров 
 

 
Табл. № 1.9 

Генерални планове на пристанищата на Бургас и Варна  
от 90-те години на XX в.     

Бургас Варна 

 
 

Фиг. 1.21. Чертеж на Генералния план за 
развитие на Бургаското пристанище,  

1995 г. 
Източник: Архив на Регионална библиотека 

„П. К. Яворов“ – Бургас 

 

Фиг. 1.22. Извадка с частта от 
Пристанище Варна-изток от Генералния 
план на „Пристанище Варна” ЕАД и 

детайл с обозначение в зелен щрих на зона 
за обществена градска инфраструктура, 

колектив с ръководител  
инж. Г. Първанов, 1998 г. 

Източник: Архив на инж. Георги 
Първанов, изп. директор на 

“Транспроект” АД 
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Подобни устройствени политики се свързват с неспособността 
на новата икономическа политика и курс да поддържат и развиват 
наследените огромни технологични комплекси, които постепенно 
губят позициите си след трансформациите в европейското полити-
ческо и икономическо пространство в края на XX век. Процесите по 
предвиждане на територии от съществуващите пристанищни ком-
плекси в началото на XXI век са най-интензивни и целенасочени. В 
последните актуални устройствени планове на Бургас и Варна са 
вече налични конкретни промени, заложени в устройството на 
пристанищата с нови рекреационно-туристически и общественооб-
служващи дейности (фиг. 1.23 – фиг. 1.24). 

Табл. № 1.10 
Общи устройствени планове на Бургас и Варна от началото на XXI в.    

 

Бургас Варна 

  

  
 

Фиг. 1.23. Общ устройствен план на Бургас 
и извадка на пристанището. На плана в 

червен цвят е попълнена източната част на 
пристанището, обозначена като централна 
зона, колектив с ръководител проф. д-р 

 арх. Калин Тихолов, 2011 г. 
Източник: Архив на Община Бургас 

 
Фиг. 1.24. Общ устройствен план на 

Варна и извадка с частта от 
Пристанище Варна-изток с обозначение в 
червен цвят на пристанището като 
централна зона (Ц1), колектив с 
ръководител проф. д.а.н. арх. Иван 

Никифоров, 2012 г. 
Източник: Архив на проф. д.а.н.  

арх. Иван Никифоров 
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Хронологията на градоустройствените процеси в пристанищ-
ните зони на Бургас и Варна в периода на началото на XX – 
началото на XXI век показва тяхното динамично функционално 
развитие, осъществяващо се в непосредствена близост до градските 
центрове (табл. № 11). Началото на устройството на двете приста-
нища в първите десетилетия на миналия век се бележи от формира-
нето на тесни крайбрежни територии с ограничени товаро-разто-
варни операции, оградени от акваториални басейни и във връзка с 
градовете (фиг. 1.25). По-късно, през по-голямата част от ХХ век с 
оглед на социално-икономическите и политически фактори се 
установяват най-мащабните индустриални дейности, устройвани 
някога в пристанищните територии на Бургас и Варна, характери-
зиращи се с високо ниво на технологична планировка, масово 
обзавеждане с механизация и изолация от обществените центрове 
(фиг. 1.26 – фиг. 1.27). Следваната устройствена линия на индуст-
риализация на пристанищните територии и на нови крайбрежни 
терени е преосмислена в реалностите на икономическите и 
социални условия в края на миналия век и в части от териториите 
на пристанищата започват да се предвиждат нови функции, 
различни от индустриалните (фиг. 1.28). Рекреацията, туризмът и 
общественото обслужване, развивани в близките центрове, стават 
водещи дейности за двата морски града, в чиито планове вече все 
по-големи части от индустриалните пристанищни терени се пре-
отреждат за подобни дейности (фиг. 1.29). Така за близо век при-
станищата на Бургас и Варна преминават през сложни градоустрой-
ствени процеси на функционални трансформации, които развиват 
техния териториален ресурс, превръщащи го в обект на рекон-
струкция за нуждите на съвременните обществени центрове.  
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Табл. № 1.11 
Авторски експериментални схеми на хронологичното устройствено 

развитие на пристанищните зони на Бургас и Варна в периода от края на 
XIХ – началото на ХХI век 

Период Бургас Варна 

Фиг. 1.25. 
Устройстве-
но развитие 
на приста-
нищните 
зони в на-
чалото на 

XX век 
  

Фиг. 1.26. 
Устройстве-
но развитие 
на приста-
нищните 
зони в 

средата на 
XX век 

  

Фиг. 1.27. 
Устройстве-
но развитие 
на приста-
нищните 
зони през 
втората 

половина на 
XX век 

  

Фиг. 1.28. 
Устройстве-
но развитие 
на приста-
нищните 

зони в края 
на XX век 
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Фиг. 1.29. 
Устройстве-
но развитие 
на приста-
нищните 
зони в 

началото на 
XXI век 

  

Легенда 

 
 

Забележка: за източници на основата са ползвани по-горе цитирани графични 
материали от „110 години Пристанище Бургас” [Албум] (съст. Катя Корудерлиева-Стоянова). 
Бургас, 2013, 12; Дирекция на постройките на железниците и пристанищата. Варненско 
пристанище. София, 1906, Приложение; Архив на Историческия музей – Бургас; Архив на  
проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров; Архив на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас; 
Архив на инж. Георги Първанов, изп. директор на “Транспроект” АД; Архив на Община 
Бургас. 

 
В процеса на изследване в Първа глава са направени следните 

основни изводи: 
• Социалното присъствие и активното градоустройствено 

взаимодействие между пристанищните зони на Бургас и Варна се 
появяват с тяхното изграждане и експлоатация в края на XIX  век и 
изчезват през първата половина на XX век. 

• Специфичните архитектура и силует на сградния фонд и 
съоръженията в пристанищните зони на Бургас и Варна са форми-
рани в периода на края на XIX – началото на XX век. 

• Развитието на сградите на морските гари, яхтклубовете и 
пристанищните администрации са единствени възможности за 
широк социален достъп до пристанищните зони на Бургас и Варна в 
периода на втората половина на XX – началото на XXI век. 

• Промяната в устройственото развитие на пристанищните 
зони на Бургас и Варна през ХХ век се осъществява посредством 
предвиждането на сгради с функции, различни от индустриалните.  

• Устройственото развитие на пристанищните зони се сепа-
рира от центровете на Бургас и Варна, разположени в непосред-
ствена близост до тях, в периода на втората половина на ХХ – 
началото на ХХI век. 
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• Специфичните строителни процеси на хидротехническите и 
технически съоръжения на пристанищните зони на Бургас и Варна 
се осъществяват в периода на втората половина на ХХ – началото 
на ХХI век. 

• Специфичните технологични функции на пристанищата на 
Бургас и Варна, като основа на тяхното устройствено развитие, се 
формират и установяват в периода на втората половина на ХХ – 
началото на ХХI век. 

• Развитието на плановата и обемно-пространствената техно-
логична композиция на пристанищните зони става в контекста на 
устройственото развитие на Бургас и Варна в началото на XXI век. 

• Развитието на пристанищните зони на Бургас и Варна е в по-
широк устройствен контекст по отношение на други производстве-
ни пристанищни комплекси, от които са съставна част или в тясна 
дистрибутивна (интермодална) връзка. 

• Специализираните и автентични исторически графични из-
точници с устройствен характер за пристанищните зони на Бургас и 
Варна представят хронологично и систематично развитието им в 
периода на края на XIX – началото на XXI век. 

 
Втора глава. Реконструкция на пристанищни зони в Бургас, 

Варна и характерни примери от Западна Европа 
 
В тази глава е направено изследване на националния и чуждия 

опит в реконструкцията на пристанищни зони, като по селектирани 
критерии за разстояние, функционален състав, опазване на наследе-
ното, естетически връзки и взаимодействия са подбрани примери, 
близки по тематика до разглежданите проблеми у нас. Примерите 
от България съответстват на обекта на изследване – пристанищните 
зони на Бургас и Варна, а примерите от Западна Европа обхващат 
характерни реконструкции на пристанищни зони от пет големи 
града – Генуа (Италия), Барселона (Испания), Хамбург (Германия), 
Хелзинки (Финландия) и Копенхаген (Дания.) Част от дейностите 
по реконструкция в разгледаните образци от националния и чуждия 
опит са напълно реализирани, като например в Италия и Испания, в 
процес на реализация са в Германия и България (Бургас) или са в 
проектна фаза, като тези във Финландия, Дания и България (Варна) 
(фиг. 2.1 – фиг. 2.7).  
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Табл. № 2.1 
Обзорни и детайлни схеми на разглежданите примери на реконструирани 

пристанищни зони в България и Западна Европа    
 

Пристани-
щен град 

Обзорна схема на 
пристанищната зона на 

реконструкция  

Детайлна схема на 
пристанищната зона  
на реконструкция 

Фиг. 2.1. 
Бургас, 
България 

 

Фиг. 2.2. 
Варна, 

България 

 

Фиг. 2.3. 
Генуа, 
Италия 

  

Фиг. 2.4. 
Барселона, 
Испания 
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Фиг. 2.5. 
Хамбург, 
Германия 

  

Фиг. 2.6. 
Хелзинки, 
Финландия 

  

Фиг. 2.7. 
Копенхаген, 

Дания 

  
 
Забележка: в жълт цвят са маркирани запазените пристанищни територии, а в червен 

са отбелязани реконструираните пристанищни територии. За източници за основата са 
ползвани графични материали от Google Earth [Онлайн ресурс] Географска информация, 
https://www.google.com/earth/ [02.02.2014 г., 16.02.2014 г., 23.03.2014 г., 09.03.2014 г., 
23.03.2014 г., 13.04.2014 г. и 20.04.2014 г.] 

 
Необходимостта от изясняване на процесите по реконструкция 

наложи нейното определяне като функционално изменение на 
пристанищните зони с цел използване с ново предназначение на 
техните територии при условие на съхраняване на наличните памет-
ници на архитектурата и градоустройството. Опитът на България в 
тези процеси обхваща архитектурно-градоустройствени концепции, 
проекти, планове и реализации в посока на реконструкция на 
пристанищните зони на Бургас и Варна. Анализът върху всички 
налични и достъпни предложения показа, че началото на тези 
процеси е поставено през втората половина на XX век за Варна и в 
началото на XXI век за Бургас. В Бургас процесите са много по-
напреднали и за последните две десетилетия са представени ня-
колко идейни проектни разработки, на база на които се стига до 
приемането на подробен устройствен план за източната част от 
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пристанището. Във всички решения се залага на нов функционален 
и пространствен образ на Бургас, който да приобщи изолираната до 
момента територия в града (фиг. 2.8). Във Варна процесите имат 
подобен характер, като още преди близо половин век са налични 
проектни предложения за реконструкция на най-източното приста-
нище на града – Варна-изток. Отчетени са и едни от последните 
инициативи за реконструкция в проекти с участието на автора          
(фиг. 2.9). Във всички разработки, както и в примерите с Бургас, се 
наблюдава търсене на уникален символен характер на дейностите и 
силуета. В последните примери на проекти за реконструкции на 
пристанищните зони се наблюдава задължителният момент с опаз-
ването на ценни пространства, сгради и съоръжения от индуст-
риалното минало на пристанищните комплекси на Бургас и Варна. 
Важен акцент, предвид спецификата на съществуващите индуст-
риални дейности в пристанищата и инициативите за внасянето на 
нови, е етапното освобождаване на корабни места (във Варна) или 
на цели терминали (в Бургас). Все пак към момента у нас не е 
реализирана напълно нито една пристанищна реконструкция, като 
единствено процесите по строежа на морска гара в Бургас са свое-
образно начало по усвояване на части от пристанищните територии 
на комплекса. Постепенното изнасяне на промишлеността е необ-
ходим процес с оглед на огромните територии на пристанищата и 
необходимите средства за тяхната реконструкция у нас, а и не само. 
В разгледаните примери от Западна Европа (Генуа, Барселона, 
Хамбург, Хелзинки и Копенхаген) се набляга на функционалното 
зониране с рекреационно-туристически и общественообслужващи 
ядра, също внасяни етапно или битуващи в съседство със запазени 
индустриални ареали. Богатството от новопредвидените дейности 
отчита важните елементи на наследеното от индустриалното ми-
нало и неговата адаптация по подходящ и уважителен начин в 
новите решения, които са с отношение към експлоатацията на 
морските крайбрежни ресурси. Западноевропейските образци в при-
станищната реконструкция залагат, както и в примерите от нашата 
страна, на широка гама от смесени дейности, съхранени истори-
чески обособени обекти и ансамбли и съвременни архитектурно-
градоустройствени композиции (фиг. 2.10 – фиг. 2.14). В принцип-
ни постановки са изследвани техните устройствени специфики по 
отношение на разположение и форма спрямо градовете и връзки с 
тях, включващи транспортните, комуникационни и пространствени 
взаимодействия. Стана ясно, че методите на реконструкция зависят 
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от историческите дадености, площта на териториите, важни 
моменти и събития от градската и националната история, необхо-
димостта от нови терени за общественообслужващи и логистични 
дейности на центровете и разбира се, от нуждите на крайбрежните 
рекреация и туризъм.   

 
Табл. № 2.2 

Характерни примери на проекти за пристанищни реконструкции  
от България и Западна Европа    

 

Пристани-
щен град 

Налични проектни материали за реконструирани 
пристанищни зони в България 

Бургас, 
България 

 

Кратко 
описание  

Фиг. 2.8. План и визуализация на територията на източната част от 
Пристанище Бургас, част от Прединвестиционни проучвания на проект 

за изграждане на „Зона за обществен достъп на интермодален 
пътнически терминал Морска гара, жп гара, Автогара – Бургас” 
Източник: Архив на г-н Павел Маринов, изпълнителен директор  

на „ЗОД – Бургас“ 

Варна, 
България 

 

Кратко 
описание  

Фиг. 2.9. План и снимка на макета на първопремиран конкурсен проект 
от IV Международен пленер по архитектура, колектив от България с 

участието на автора на дисертационния труд и ръководител  
проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров, първа награда, 2011 г. 

Източник: Личен архив на автора 
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Варна, 
България 

  

Кратко 
описание 

Фиг. 2.10. Схеми на устройствен проект „Интегриран транспортен 
комплекс на град Варна“, колектив с участието на автора на настоящия 

автореферат и ръководител  проф. д-р арх. Любен Сиврев, 2011 г. 
Източник: Личен архив на автора 

Варна, 
България 

 
 

Кратко 
описание 

Фиг. 2.11. Ситуация и визуализация  на дипломния проект на автора на 
настоящия автореферат за изграждане на петзвезден бизнес хотел на 

територията на реконструираното пристанище Варна-изток, 
ръководител проф. д-р арх. Младен Мирянов, 2011 г. 

Източник: Личен архив на автора 

Генуа, 
Италия 

 

Кратко 
описание 

Фиг. 2.12. Скица и визуализация на проекта Porto Antico на арх. Ренцо 
Пиано за реконструкция на пристанището на Генуа, 2004 г. 

Източници: Renzo Piano [Официален сайт] A vision for Genoa Harbour, 
http://www.rpbw.com/project/78/a-vision-for-genoa-harbour/# [23.02.2014 г.]; 

Porto Antico di Genova [Официален сайт] Informazioni Utili, 
http://www.portoantico.it/informazioni/ [23.02.2014 г.] 
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Барселона, 
Испания 

 

Кратко 
описание 

Фиг. 2.13. Снимки от реализацията на реконструираната  
пристанищна зона Port Vell, 2000 г. 

Източник: Port Vell [Официален сайт] Enjoy Port Vell, 
http://www.portvellbcn.com/en/ [09.03.2014 г.] 

Хамбург, 
Германия 

 

Кратко 
описание 

Фиг. 2.14. Визуализация и макет на проекта за HafenCity,  
колектив Kees Christiaanse/ASTOC, 2000 г. 

Източник: Hafen City Hamburg [Официален сайт] The Foundation of 
HafenCity: the Master plan, http://www.hafencity.com/en/concepts/the-

foundation-of-hafencity-the-masterplan.html [23.03.2014 г.] 

Хелзинки, 
Финландия 

 

 

Кратко 
описание 

Фиг. 2.15. План и визуализации на проекта за South Harbour,  
колектив 240240 Stadi terassi, първа награда, 2011 г. 

Източник: City of Helsinki, City Planning Department [Онлайн ресурс] 
Future South Harbour? Results of the competition, 

http://www.southharbour.fi/osallistujille [13.04.2014 г.] 
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Копенхаген, 
Дания 

 

 

Кратко 
описание 

Фиг. 2.16. План и визуализация на проекта за  Northern Harbour 
Development, колектив morePlatz architects, първа награда, 2011 г. 

Източник: E-architect [Онлайн ресурс] Northern Harbour Development 
Copenhagen, Denmark, http://www.e-architect.co.uk/copenhagen/nordhavnen-

redevelopment [20.04.2014 г.] 
 
Във всички образци на пристанищни зони от България и 

Западна Европа (фиг. 2.8 – фиг. 2.16) се наблюдава отчитането на 
характерни за процесите по реконструкция части на устройственото 
планиране, като технология, транспорт и комуникации, рекреация и 
туризъм, обществено обслужване и естетически аспекти. Маркира-
нето на всички тези компоненти има за цел да изследва възмож-
ностите за включване на пристанищните зони в градовете, което се 
установи, че става посредством техните центрове. Изтъква се, че 
близостта на центровете всъщност ще способства за осъществяване 
на реконструкциите на пристанищните зони в градовете, като се 
интегрират с тях. Именно обществените центрове определят уст-
ройственото развитие на пристанищните зони, които следва да се 
свържат с техния ритъм и динамика. Установи се, че този процес е 
сложна компилация от различни физически характеристики, 
устройствени проблеми и нормативни постановки, касаещи всички 
разгледани примери, където се маркират следните важни позиции: 

– отчитане на географските, антропогенни и технологични 
фактори, които са определили създаването и развитието на 
пристанищата като индустриални комплекси;  

– съобразяване с функционалното съдържание на центровете 
и предлагане на нови концепции за зониране с уникални функ-
ционални ядра;  

– опазване и социализация на недвижими културни ценности 
с отношение към богатата архитектурно-градоустройствена история 
на индустриалните пристанища;   

– създаване на планова, обемно-пространствена и архитектур-
но-художествена композиция, отчитащи всички елементи на съще-
ствуващата среда и предлагащи съвременни композиционни решения;  
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– изследване на нормативно-правната основа за устройство и 
инвестиционно проектиране, изграждане и управление на приста-
нищните зони преди тяхната реконструкция, както и на възмож-
ностите за използване на натрупания опит в новите решения. 

Всички тези важни елементи от процеса на реконструкция са 
отчетени в най-новите налични и достъпни решения за реконструк-
ции на пристанищни зони у нас и в чужбина, които се появяват, 
развиват и утвърждават през последните двадесет години. Погледът 
върху баланса на пристанищните зони показва, че развитието на 
българските пристанища е в тон със съвременните европейски тен-
денции по реконструкция на подобни зони, техните територии са 
съществена част от градските центрове и имат силно устройствено 
влияние, преминаващо през съседните територии в цялата градска 
структура. Това влияние може да се проследи във функционалните 
връзки между обектите на реконструкция в Западна Европа и е из-
следвано в принципните схеми по-долу (фиг. 2.17 – фиг. 2.21). 
Пристанищните зони са интегрирани успешно в градската тъкан 
посредством транспортно-комуникационните (железопътни, авто-
мобилни и морски) и зелените системи. Новите функционални ком-
плекси от смесени дейности с акцент върху рекреацията и туризма 
са в самите центрове на градовете и се обвързват с тях благодарение 
на именно този функционален микс. Тези зони стават сложни 
устройствени формации от природни и антропогенни дадености, 
исторически артефакти, функционално разнообразие, планови, 
обемно-пространствени и архитектурно-художествени компози-
ционни елементи. Така посредством отчитането на тези важни ха-
рактеристики реконструираните зони от чуждия опит биват интег-
рирани и при създаването на методиката в следващата глава.  

 
Табл. № 2.5 

Авторски експериментални схеми върху пристанищата  
от чуждия опит и тяхната връзка с градовете   

 

Видове 
връзки Функционални връзки Комуникационно-транспортни 

връзки 

Фиг. 2.17. 
Генуа, 
Италия 
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Фиг. 2.18. 
Барселона, 
Испания 

  

Фиг. 2.19. 
Хамбург, 
Германия 

  

Фиг. 2.20. 
Хелзинки,

Финландия

  

Фиг. 2.21. 
Копенхаген, 
Дания 

  
 
Забележка: За източници за основата са ползвани графични материали от Google Earth 

[Онлайн ресурс] Географска информация, https://www.google.com/earth/ [02.02.2014 г., 
16.02.2014 г., 23.03.2014 г., 09.03.2014 г., 23.03.2014 г., 13.04.2014 г. и 20.04.2014 г.] 

 
В процеса на изследване във Втора глава са направени 

следните основни изводи: 
• Определението на термина „реконструкция на приста-

нищни зони“ го представя като нов процес в тяхното функционално 
и пространствено развитие с акцент върху рекреацията и туризма в 
контекста на изследваните характерни примери от България и 
Западна Европа. 

• Градоустройствените връзки на реализираните и проектни 
реконструкции на пристанищни територии от България и Западна 
Европа с градовете се осъществяват посредством техните центрове. 
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• Характерните особености при реконструкцията на приста-
нищни зони в България и Западна Европа отчитат крайбрежно 
местоположение и залагат на уникални функционални ядра, наси-
тени със смесени дейности. 

• Функционалният състав на характерни примери за рекон-
струкция на пристанищни зони от България и Западна Европа е с 
акцент върху рекреацията, туризма и общественото обслужване. 

• Възможностите и заплахите за устройственото развитие на 
всички разгледани примери на реконструирани пристанищни зони 
могат да имат общи критерии за оценка, като например транспорт и 
комуникации, технология, рекреация и туризъм, обществено 
обслужване и естетически аспекти. 

• Изследваните примери на пристанищни реконструкции 
поотделно от България и Западна Европа показват най-важните и 
специфични особености на всяка от групите в по-широк контекст 
във връзка с географските, исторически, социални и други фактори. 

• Сравнението между пристанищни реконструкции от 
България и Западна Европа показва най-важните общи черти, 
установени при изследването им – географски, антропогенни и тех-
нологични фактори; функционално съдържание; опазване и со-
циализация на недвижими културни ценности; планова и обемно-
пространствена композиция, архитектурно-художествена компози-
ция и нормативно-правна основа за устройство и инвестиционно 
проектиране, изграждане и управление на пристанищните зони. 

• Изследваните административни процедури в развитието на 
инициативите за пристанищни реконструкции в България показват 
начина на тяхното конкретно осъществяване. 

• Специализираните устройствени разработки и реализации 
на реконструкции на характерни пристанищни територии в 
България и Западна Европа са с давност не повече от две десети-
летия, което прави процесите сравнително нови и актуални за 
България и Западна Европа. 

• Балансът на пристанищните територии с нови рекреацион-
но-туристически и запазени технологични функции влияе пряко 
върху съседните урбанизирани територии, непосредствено засегна-
ти от реконструкцията на пристанищни терени при всички раз-
гледани примери, и косвено върху техните градове. 
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Трета глава. Специфика на методиката за разработване  
на устройствени планове за развитие на рекреационно-

туристически зони в пристанищни територии и допълнение  
на националната нормативна база 

 
В тази глава е съставена специфична методика, изясняваща 

процесите по пристанищна реконструкция у нас и нейното интегри-
ране в нормативно-правната база в областта на устройственото 
планиране. Основа за разработване на методиката са характерните 
позиции, отчетени в примерите за пристанищни реконструкции, 
разгледани в предходната глава. Всички позиции са системати-
зирани като части на устройственото планиране при реконструкция 
на индустриални пристанищни зони у нас. Така разположението на 
пристанищните зони в структурата на градовете; функционалното 
им съдържание; плановата, обемно-пространствената и архитектур-
но-художествената композиция на индустриалните и рекреационно-
туристическите зони са синтезирани в една нова устройствена зона, 
предложена в труда – зона РТ+ОО (рекреационно-туристически и 
общественообслужващи дейности). Предвижда се посредством зона 
РТ+ОО да се осъществят адекватни връзки и взаимодействия 
между пристанищните зони – обект на реконструкция, и останалите 
елементи на социалната градска инфраструктура (главният и 
вторичните центрове), разположени в непосредствена близост. След 
направените изследвания и експерименти върху проекта за рекон-
струкция на Пристанище Варна-изток, изготвен с участието на 
автора, са предложени и основните градоустройствени показатели 
за новата устройствена зона, плътността е в порядъка до 30 %, 
коефициентът на интензивност – до 1,0, площта за озеленяване – 
около 20 %, свойствените комуникационно-транспортни площи са с 
показател от близо 50 %, като характерът на застрояването е необ-
ходимо да се изследва за всеки конкретен случай на пунктови 
сгради и други форми, участващи във вертикалното изграждане на 
силуета. Посредством принципни (експериментални) схеми са изяс-
нени и други основни моменти от развитието на РТ+ОО, като са 
направени апробационни модели по първите две позиции (разпо-
ложението на пристанищните зони в структурата на градовете и 
функционалното им съдържание), които са най-адаптивни към 
научния и научно-приложен инструментариум на устройственото 
планиране и близки до темата на докторската програма. Останалите 
две позиции (плановата, обемно-пространствената и архитектурно-
художествена композиция) са възприети като обект на инвести-
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ционното архитектурно проектиране и практика (те следва да изяс-
нят максимално техния обем, обхват и съдържание) и следователно 
върху тях не са съставени експериментални схеми на примера на 
двата града. Принципните схеми показват възможностите за анализ 
на мястото на пристанищата в градските структури на Бургас и 
Варна, съществуващите предпоставки, природните и антропогенни 
фактори, връзките и взаимодействията между градовете и приста-
нищата, комуникационно-транспортните отношения, както и въз-
можностите за разширения и преустройства (фиг. 3.1 – фиг. 3.14). В 
двата примера, за Бургас и Варна, се наблюдават множество сходни 
моменти, а именно непосредствена близост на центровете до при-
станищните зони, географско разположение в морски заливи, 
възможности за тесни устройствени връзки с градовете, както и 
опции за разширения и преустройства върху съседни крайбрежни 
територии на съществуващите и в двата града езера. По отношение 
на другата апробирана позиция – функционално съдържание – са 
взети предвид съществуващите търговско-складови, индустриални 
и транспортно-дистрибутивни (интермобилни) функции на приста-
нищните територии, както и новите рекреационно-туристически и 
общественообслужващи функции, внесени при реконструкцията на 
индустриалните пристанищни зони на Бургас и Варна (фиг. 3.15 – 
фиг. 3.20). Маркирани като важни, наличните индустриални дейно-
сти са проучени с цел преценяване на обхвата на опазване на ценни 
пространства, сгради и съоръжения, които да влязат в новата 
функционална структура на зоните. Установи се, че ключовите 
товаро-разтоварни пространства, складовите сгради на характер-
ните магазии за съхранение на корабни товари и уникалните съоръ-
жения за обработка на стоки са основни елементи за съхраняване на 
историческата идентичност на индустриалната инфраструктура на 
пристанищата на двата града. След уточняване на основните обекти 
на опазване са предложени експериментални схеми и за новото 
функционално зониране с рекреационно-туристически и обществе-
нообслужващи дейности. Както се отбеляза в предходната глава, 
етапността е важен мотив при реконструкцията, който е запазен и в 
новото функционално преобразуване на пристанищните зони на 
двата града. Възприети като основни репери в административните и 
технологично-процедурни положения по реконструкция, източните 
части са предложени като първи етап на развитие на зоната РТ+ОО. 
В този етап фронтовете на кейовете са овладени основно с рекреа-
ционно-туристически дейности, специални функции за площадни 
пространства с художествена третировка и една от най-същест-
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вените дейности – опазването и ревитализацията на ценните памет-
ници на индустриалната пристанищна история. Вторият етап раз-
гръща пълното богатство на зоната, като формира функционалните 
ядра на науката, културата, образованието, административните и 
търговски услуги, както и зони за частично обитаване. Следва да се 
отбележи, че в процеса на изследване не се постигна формулиране 
на точен, конкретен функционален състав на реконструираните 
пристанищни зони предвид множеството и различни дейности, 
заложени в изследваните примери.  

В първата апробирана по-долу позиция на Модел № 1 са 
използвани и интегрирани принципните схеми, съставени в процеса 
на изследване, извършен във Втора глава, като по този начин се 
цели обвързване и синергичен ефект на постигнатото в критичния 
анализ на примерите от националния и западноевропейския опит в 
пристанищната реконструкция и експерименталните постановки в 
тази глава. 

 
Модел № 1. Авторски експериментални схеми за 

разположението на пристанищните зони на Бургас и Варна  
в структурата на градовете 

 
Табл. № 3.1 

Съществуващи предпоставки за разполагане на  пристанищните зони  
в близост до центровете на градовете Бургас и Варна             

 

  
 

Фиг. 3.1. Разположение на пристанищната 
зона за реконструкция на Бургас по отно-
шение на центъра на града съгласно ОУП 
Източник за основата: Общ устройствен 

план на Бургас 

 

Фиг. 3.2. Разположение на пристанищната 
зона за реконструкция на Варна по отно-
шение на центъра на града съгласно ОУП 
Източник за основата: Общ устройствен 

план на Варна 
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Табл. № 3.2 
Природни и антропогенни фактори в пристанищните зони на Бургас и Варна 

 

  
 

Фиг. 3.3. Развитие на пристанището на 
Бургас в залив в зависимост от 

характерните географски характеристики 
и разположение на предвидените за 

реконструкция територии на терминал 
Бургас-изток (в червено), както и на 
запазените с индустриални функции на 
останалата част от пристанищната 

територия (в жълто) 
Източник за основата: Google Earth 

[Онлайн ресурс] Географска информация, 
https://www.google.com/earth/ [02.02.2014 г.] 

 
Фиг. 3.4. Развитие на пристанището на 

Варна в залив в зависимост от 
характерните географски характеристики 

и разположение на предвидените за 
реконструкция територии на Пристанище 

Варна-изток (в червено), както и на 
запазените с индустриални функции 

територии на Пристанище Варна-запад  
(в жълто) 

Източник за основата: Google Earth 
[Онлайн ресурс] Географска информация, 
https://www.google.com/earth/ [16.02.2014 г.] 

 

 
Табл. № 3.3 

Връзки и взаимодействия между градската структура и пристанищните 
зони на Бургас и Варна 

 

  
 

Фиг. 3.5. Връзки и взаимодействия между 
градската структура и пристанищните 
зони за реконструкция и със запазени 
индустриални функции в Бургас 

Източник за основата: Общ устройствен 
план на Бургас 

 

Фиг. 3.6. Връзки и взаимодействия между 
градската структура и пристанищните 
зони за реконструкция и със запазени 
индустриални функции във Варна 

Източник за основата: Общ устройствен 
план на Варна 
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Табл. № 3.4 
Комуникационно-транспортни връзки на пристанищните зони  

с градовете Бургас и Варна 
 

  
 

Фиг. 3.7. Комуникационно-транспортни 
връзки между пристанищната зона  

и града в Бургас 
Източник за основата: Общ устройствен 

план на Бургас 

 

Фиг. 3.8. Комуникационно-транспортни 
връзки между пристанищната зона  

и града във Варна 
Източник за основата: Общ устройствен 

план на Варна 

 
Табл. № 3.5 

Възможности за разширения и преустройства в Бургас 
 

 
 

Фиг. 3.9. Възможности за разширения и преустройства с нови рекреационно-
туристически функции по крайбрежията на Бургас (примери № 1 и № 2)  

Източник за основата: Google Earth [Онлайн ресурс] Географска информация, 
https://www.google.com/earth/ [02.11.2014 г.] 
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Фиг. 3.10. Пример № 1 – Паркоустройствен 

план на  спортно-атракционен, 
развлекателен и рекреационен парк „Езеро“, 

арх. Светлана Александрова,  2010 г. 
Източник: Skyscrapercity [Онлайн ресурс] 
Паркоустройствен план – спортно-

атракционен, развлекателен и рекреационен 
парк „Езеро“, 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?
t=1000987 [11.10.2014 г.] 

 

 
Фиг. 3.11. Пример № 2 – План на  проект 
за изграждане на „Парк Океанариум“, 

„Обединение Мостовик Бургас“, 2013 г. 
Източник: Община Бургас [Официален 
сайт] Предлагат 100 милиона лева 

инвестиция за Океанариума 
(ВИЗУАЛИЗАЦИИ), 

http://www.burgas.bg/index.php/bg/news/det
ails/1/14973 [11.10.2014 г.] 

 
Табл. № 3.6 

Възможности за разширения и преустройства във Варна 
 

 
 

Фиг. 3.12. Възможности за разширения и преустройства с нови рекреационно-
туристически функции по крайбрежията на Варна (примери № 1 и № 2) 

Източник за основата: Google Earth [Онлайн ресурс] Географска информация, 
https://www.google.com/earth/ [02.11.2014 г.] 

 



 37

  

 
 

 
Фиг. 3.13. Пример № 1 – План и 

визуализация на преддипломен проект на 
Борислава Петкова за развитие на 
смесени дейности в устието на река 

Звездишка при южния бряг на 
Варненското езеро,  

ръководители проф. д.а.н. арх. Иван 
Никифоров и проф. д-р арх. Росица 

Никифорова, 2009 г. 
Източник: Архив на проф. д.а.н.  

арх. Иван Никифоров 
 

 
Фиг. 3.14. Пример № 2 – План и визуализация 
на дипломен проект на Никола Малинов за 
изграждане на лифт станция и музей на 
подводната археология на южния бряг на 

Варненското езеро,  
ръководители проф. д.а.н. арх. Иван 
Никифоров и проф. д-р арх. Росица 

Никифорова, 2013 г. 
Източник: Архив на проф. д.а.н.  

арх. Иван Никифоров 
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Модел № 2. Авторски експериментални схеми  
на функционалното съдържание на индустриалните  
и рекреационно-туристическите пристанищни зони  

на Бургас и Варна 
 

Табл. № 3.7 
Търговско-складови, индустриални и транспортно-дистрибутивни 

(интермобилни) функции на индустриалните територии на 
пристанищата на Бургас и Варна 

 

 
 

Фиг. 3.15. Търговско-складови, индустриални и транспортно-
дистрибутивни функции на индустриалните територии на 

пристанището на Бургас преди реконструкцията на терминал Изток 
Източник за основата: Генерален план за развитие на Бургаското 

пристанище, 1995 г.  

 
 

Фиг. 3.16. Търговско-складови, индустриални и транспортно-
дистрибутивни функции на индустриалната територия на Пристанище 

Варна-изток във Варна преди реконструкцията 
Източник за основата: Частична актуализация на Генерален план  

на „Пристанище Варна” ЕАД, 2007 г. 
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Табл. № 3.8 
Рекреационно-туристически и общественообслужващи функции при 
реконструкцията на индустриални пристанищни зони в Бургас                              

 

 
 

Фиг. 3.17. Рекреационно-туристически и общественообслужващи функции, 
 I етап при реконструкцията на индустриални пристанищни зони в Бургас  

в обхвата на терминал Изток  
Източник за основата: Google Earth [Онлайн ресурс] Географска информация, 

https://www.google.com/earth/ [02.11.2014 г.] 
 

 

Фиг. 3.18. Рекреационно-туристически и общественообслужващи функции, 
 II етап при реконструкцията на индустриални пристанищни зони в Бургас  

в обвата на терминал Изток и част от западните територии 
Източник за основата: Google Earth [Онлайн ресурс] Географска информация, 

https://www.google.com/earth/ [02.11.2014 г.] 
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Табл. № 3.9 
Рекреационно-туристически и общественообслужващи функции при 
реконструкцията на индустриални пристанищни зони във Варна 
 

 
 

Фиг. 3.19. Рекреационно-туристически и общественообслужващи функции,  
I етап при реконструкцията на индустриални пристанищни зони във Варна  

в обхвата на източната част от Пристанище Варна-изток  
Източник за основата: Google Earth [Онлайн ресурс] Географска информация, 

https://www.google.com/earth/ [02.11.2014 г.] 
 

 

Фиг. 3.20. Рекреационно-туристически и общественообслужващи функции,  
II етап при реконструкцията на индустриални пристанищни зони във Варна  

в обхвата на Пристанище Варна-изток 
Източник за основата: Google Earth [Онлайн ресурс] Географска информация, 

https://www.google.com/earth/ [02.11.2014 г.] 



 41

Очевидно е, че дейностите, заложени в зона РТ+ОО, са изклю-
чително разнообразни и по-същността си смесени и преливащи 
едни в други, като разкриват богатството от възможности на 
пристанищната реконструкция. Тези дейности обаче следва да се 
въведат като нормативно-правни регулации, за да станат реални 
инструменти на устройственото планиране, което предполага изме-
нение и допълнение на нормативната база в областта. В процеса на 
изследване се установи, че наличните нормативни документи са с 
отношение към моментната експлоатация на индустриалните при-
станищни зони като такива и във връзка с устройственото пла-
ниране като общ процес на регулация върху териториите. Затова е 
предложена и систематизация на нормативните актове в две основ-
ни групи – специализирани и общи. Тези документи имат силна 
йерархична обвързаност и синергичен ефект върху пристанищните 
зони като индустриални територии, но не и като обекти на архи-
тектурно-градоустройствена реконструкция. Липсват подходи и 
методи за решаване на специфичните проблеми, възникващи в 
процеса на развитие на РТЗ. Въпреки това натрупаният опит в 
специализираната нормативна база в изграждането, търговската 
експлоатация и управлението на пристанищните зони като индуст-
риални инфраструктурни съоръжения с национално значение може 
да се използва в мероприятията по реконструкция. Установиха се 
налични възможности за конкретизация на новите дейности и в 
общата нормативна база, като се предлага създаване на специали-
зиран устройствен документ за целите на реконструкцията, 
наречен специализиран подробен устройствен план за реконструк-
ция на индустриална пристанищна зона (СПУП–РИПЗ). Направено 
е предложение за структурата на обема и съдържанието на СПУП–
РИПЗ, в което се открояват съществени страни от методиката по 
всички позиции от нейната устройствена концепция (разположение 
на пристанищните зони в структурата на градовете; функционално 
съдържание; планова, обемно-пространствена и архитектурно-худо-
жествена композиция на индустриалните и рекреационно-туристи-
ческите зони). Така посредством постигнатото в методиката и пред-
ложенията за СПУП–РИПЗ се дава възможност на пристанищните 
зони да се реконструират и интегрират със своя характерен образ в 
структурата и ритъма на съвременните български градове. 
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В процеса на изследване в Трета глава са направени следните 
основни изводи: 

• Примерите за конкретни мероприятия по реконструкция от 
разгледаните пристанищни комплекси стават съставна част от 
методиката и онагледяват най-ясно процесите по развитие на РТЗ. 

• Принципните схеми за реконструкция на пристанищни зони 
от Бургас и Варна, третиращи съответна част от устройственото 
планиране, изясняват методиката за развитие на РТЗ в технологич-
ните пристанищни комплекси и предложената нова устройствена 
зона РТ+ОО с изчислени градоустройствени показатели. 

• Между отделните нормативни документи от различни нива с 
отношение към индустриалните пристанищни комплекси се наблю-
дава синергия и силна йерархична обвързаност. 

• Систематизацията на разгледаните нормативни документи в 
две групи показва, че първата е с характер на обща – третираща 
пристанищните зони като части от градовете, а втората, като спе-
циализирана, е с тясна насоченост към развитието на технологич-
ните процеси в пристанищата. 

• Наличните разгледани примери на устройствени документи 
от нормативната база не обхващат специфичната проблематика по 
реконструкция на пристанищни зони в България. 

• Налични са възможности, заложени в текстовете на действа-
щи нормативни документи, за създаване на регулаторен устрой-
ствен инструмент за реконструкция на пристанищни зони в 
България. 

• Силната обвързаност между пристанищните зони към мо-
мента на тяхната технологична експлоатация и управление с тър-
говските функции може да бъде съхранена, като те се адаптират и 
интегрират в процесите на пристанищна реконструкция. 

• Устройството с технологични функции на пристанищата е в 
силна взаимовръзка с правните инструменти за тяхната експлоа-
тация с икономическа цел. 

• Държавата, като титуляр в управлението на индустриалните 
пристанища и тяхното стопанисване, има нормативно обезпечен 
опит в това отношение, който може да бъде използван в процеса на 
реконструкция. 
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• Реконструкцията на ИПЗ може да стане посредством създа-
ване и структуриране на обема и съдържанието на специализиран 
устройствен документ – специализиран подробен устройствен план 
за реконструкция на индустриална пристанищна зона (СПУП–
РИПЗ). 

 
Насоки за бъдещи изследвания 

 
Проведените в дисертационния труд изследвания могат да се 

задълбочат и разширят посредством следните насоки за тяхното 
бъдещо развитие: 

1. Проучване на крайбрежната акватория за разкриване на 
археологически находки. Особен интерес представляват праистори-
ческите културни останки от периода, когато Черно море е било 
сладководно езеро с много по-ниско ниво от съвременното и с 
богато населено крайбрежие. 

2. Разширяване на проблематиката за развитие на пристанищ-
ни територии на големи градове от региона на Черно море, което 
значително изостава от Средиземноморието и Атлантическото 
крайбрежие на Европа. 

3. Превенция на природни бедствия и производствени аварии в 
РТ+ОО зони на пристанищните територии. 

4. Изучаване на архитектурно-строителни проблеми, в т.ч. и на 
инженерно-технически проблеми, при реконструкция на приста-
нищни сгради и съоръжения за нуждите на отдиха и туризма. 

5. Интермодалните терминали по българското Черноморско и 
Дунавско крайбрежие и тяхната роля за развитие на РТ+ОО зони в 
пристанищните територии. 

6. Актуализиране и усъвършенстване на нормативно-правната 
уредба и нейната роля при публично-частните партньорства за 
реконструкция на пристанищни територии за нуждите на отдиха и 
туризма. 
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Заключение 
 

Преминали през различни етапи на устройствено развитие – от 
дървени скели до съвременни монолитни пристанищни комплекси – 
пристанищата на Бургас и Варна винаги са били важна компози-
ционна част от градовете си. Силната социализация на пристанищ-
ните територии в най-ранния им период е била силно развита за 
сметка на техните все още неосъвършенствани индустриални 
съоръжения и технологични работни процеси. Съвременното строи-
телство на пристанищата на Бургас и Варна в края на XIX – 
началото на XX век е важен момент от градоустройственото 
развитие на двата града. Така пристанищата се превръщат в но-
сители на национална идентичност и гордост с поставянето на 
началото на Третата българска държава, но в същото време по-
степенно започват да късат устройствените си връзки с градовете 
зад тях. Разгръщането на индустриалните процеси в пристанищата 
ги прави едни от най-развитите и значими български технологични 
комплекси на XX век. Така пристанищата се явяват изключително 
важни устройствени елементи от градовете и транспортната поли-
тика в по-широк национален контекст на икономическо, админист-
ративно и пр. развитие. Значимостта на индустриалните пристани-
ща обаче започва да ги изолира все повече от градските структури 
на Бургас и Варна и ги прави интровертни формации, разположени 
в непосредствена близост до обществените центрове. От своето 
изграждане до края на миналия век пристанищата са във фокуса на 
устройственото развитие на Бургас и Варна, а и на цялата държава. 
Днес, с оглед на устройствените условия в двата града и икономи-
ческото състояние на страната, пристанищата губят позициите си на 
развити индустриални комплекси. Техните зони се насочват към 
разнообразяване и промяна на функционалния си профил, за да 
оцелеят в съвременните туристически дадености на двата града, 
както и да отразят западноевропейските тенденции в областта на 
пристанищната реконструкция. Именно посредством мероприятия-
та на реконструкция с рекреационно-туристически и обществено-
обслужващи функции в непосредствена близост до градските 
центрове пристанищата могат да възстановят значимостта си на 
важни обекти на съвременната градоустройствена история на 
България в реалностите на XXI век. 
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IV. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
 
1. Проучени и установени са основните фактори при устрой-

ственото планиране и изграждане на пристанищата на Бургас и 
Варна в периода от края на ХІХ до края на ХХ век и промяната в 
отношенията между тях и центровете на градовете.   

 
2. Въз основа на задълбочен анализ на съвременни проекти и 

реализации за реконструкция на части от съществуващи приста-
нищни територии на големи европейски градове (Генуа, Барселона, 
Хамбург, Хелзинки и Копенхаген) са направени принципни за-
ключения относно предимствата и недостатъците на методите на 
тяхното разработване и реализиране. 

 
3. Идентифицирани са специфичните особености в методиката 

за проучване и разработване на устройствени планове за 
реконструкция на части от съществуващи пристанищни територии 
на големи градове за нуждите на рекреацията и туризма и за 
интеграцията им с градските центрове. 

 
4. Разработени са основни насоки и принципни схеми за 

определяне на разположението, функционалното съдържание, 
плановата, обемно-пространствената и архитектурно-художествена-
та композиция. 

 
5. Направени са предложения за подобряване на нормативно-

правната уредба за управление на процесите при реконструкция на 
пристанищни зони в България. 
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