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ГРАДОУСТРОЙСТВО

Готова е концепцията...
От стр. 25
•Насърчаване на ли-

неарните разширения 
от обслужващи обекти 
по осите на по-важните 
входно-изходни магис-
трали, особено в посока 
север-юг

•За създаване на нови 
по-мащабни обслужва-
щи градски структури, 
съчетани с обитаването, 
да се включат по-голе-
мите специални терени, 
като за целта концепция-
та предлага изменение на 
центровата система.

 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЗОНИ

•Промяна в структу-
рата на производстве-
ни зони „Юг” и „Изток” 
с осигуряване на тере-
ни със самостоятелно от-
реждане и устройствен 
режим за социална ин-
фраструктура, озеленя-
ване, спорт и др.

•Запазване основната 
характеристика на про-
изводствени зони „Се-
вер” и „Тракия” за разви-
тие на ИТ и нови висо-
ко технологични произ-
водства при осигуряване 
на ефективна зеленина и 
отразяване терените на 
НКЦ, както и трансфор-
миране на част от тях в 
жилищни

•Оптимизиране на 
формираните зони за 
производствено-складо-
ви дейности и обслужва-
не със съответни устрой-
ствени характеристики и 
режими по направление 
на главните входно-из-
ходни пътища и магис-
трали в обхвата на жи-
лищните зони и земли-
щето на града

•Максимално запаз-
ване терените на опит-
ните полета и научните 
агроинститути, като се 
промени предвиждането 
за развитие и разшире-
ние на транспортно-ко-
муникационната систе-
ма за сметка на институ-

тите („Марица”, овощар-
ски и др.).

 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО 
НАСЛЕДСТВО

•Актуализация на 
ОУП в съответствие със 
Закона за културното на-
следство, 2009 г., с изм. и 
доп.

•Мерки, насочени 
пряко към реализация-
та на проекти, свързани с 
изпълнението на иници-
ативата „Пловдив - кул-
турна столица на Европа 
2019“, както и към реали-
зацията на допълнител-
ни проекти с финансира-
не от европейските фон-
дове, от общинския бю-
джет или в условията на 
ПЧП, които биха допри-
несли за по-пълноценно-
то и успешно изпълнение 
на нейната програма

•За реализация на 
предложението за впис-
ване на Пловдив в Списъ-
ка на световното наслед-
ство на ЮНЕСКО общи-
на Пловдив да предприе-
ме изпълнение на проце-
дурите по чл. 67 от ЗКН.

 
ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И ОТ-
ДИХ

Необходимите изме-
нения на ОУП - Пловдив, 
по отношение на зелена-
та система са съсредото-
чени основно в терито-
риите за природна защи-
та - защитени територии 
и зони по “Натура 2000” 

- съобразно заповеди-
те за тяхното обявяване, 
плановете им за управле-
ние и другите стандартни 
формуляри. 

Препоръчва се да се 
осигури непрекъснатост 
в териториалното и прос-
транствено развитие на 
зелената система на тери-
торията на община Плов-
див и в продължение на 
териториите на съседни-
те общини за участие в 
общата схема и активно 
въздействие върху еко-
логичните процеси и за 
осигуряване простран-
ствени връзки на обекти-
те за спорт и отдих.

Към елементите на от-
диха се препоръчва по-
стигане на интеграцион-
ни връзки с територии и 
режими на КИН, изграж-
дане на тематични парко-
ве.

 
КОМУНИКАЦИОННО-
ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Изискващата се прео-
ценка на предвиждани-
ята на действащия ОУП, 
в посока намаляване на 
площта на предвидените 
за урбанизиране терито-
рии, както и на очаквани-
те промени във функцио-
налното предназначение 
на определени градски 
територии, налага пости-
гане на ново обвързва-
не между устройствената 
структура и комуникаци-
онно-транспортната сис-

тема. За целта План-схе-
мата на КТС да се съста-
ви като интегрална част 
на актуализирания Общ 
устройствен план с из-
ползване на съвременен 
софтуер за планиране на 
големи градове.

Необходимо е да се из-
работи план за етапна ре-
ализация на основните 
трасета на ПУМ - Плов-
див, както и идеен проект 
за S-Bahn или „бърз град-
ски трамвай” по трасета-
та на съществуващата жп 
мрежа в града и околно-
стите - Голямоконарско 
шосе, Карловско шосе, 
Пещерско шосе, Асе-
новградско шосе, Рогош-
ко шосе.

План за паркиране в 
гр. Пловдив се предла-
га да се разработи като 
самостоятелна задача в 
контекста на актуализа-
цията на ОУП.

 
ПОДХОД КЪМ ИЗВЪНСЕ-
ЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Според насоките в 
концепцията, за да се 
прекрати по-нататъш-
ната хаотична урбаниза-
ция на извънселищните 
територии, е необходимо 
да се прекратят промени-
те на предназначението 
на земеделските земи за 
неземеделски нужди, до-
като общината не захра-
ни подходящо и изця-
ло с инфраструктура но-
вопредвидените участъ-

ци за усвояване. С оглед 
на това е препоръчител-
но да не се разработват 
заложените в ОУП мо-
дули като подробни ус-
тройствени планове. 

Към 2011  г. площта 
по регулация не е дости-
гнала с 261 ха планирана-
та със стария ОУП строи-
телна граница. Този инте-
ресен факт би следвало да 
се анализира при проек-
та за изменение на дейст-
ващия ОУП, като се срав-
нят параметрите на двата 
плана и се направят съот-
ветните изводи.

•От 2007 до 2011 г. ре-
гулираните територии на 
Пловдив са нараснали с 
243 ха, и то главно между 
Пловдив и кв. „Прослав“ 
и кварталите „Остроми-
ла“ и „Беломорски“, т.е. 
чрез развитие на очевид-
ната урбанизация - и в 
двата случая на основа на 
съществуващи урбанизи-
рани структури.

•4542  хектара са те-
риториите извън регу-
лация към 2011 г., които 
представляват 44.6% от 
територията на община-
та (почти половината). В 
ОУП този размер е 4776 
ха, което съответства на 
тогавашната граница на 
регулираната територия, 
а по кадастралната карта 
от 2015 г. точно толкова 
е площта на урбанизира-
ната територия, т.е. пред-
видените с регулационни 

планове промени на ста-
тута на имотите все още 
нямат сменено предназ-
начение. Земеделските 
земи по ККР са 3358.3 ха 
(или 74% от териториите 
извън регулация).

•Предложената в ОУП 
нова строителна граница 
увеличава урбанизирана-
та територия на града с 
1887 ха, или с 33%. Такъв 
ръст на урбанизацията 
в историята на градоу-
стройството е възниквал 
при драстични промени 
на икономиката, мощ-
ни миграционни проце-
си и въобще при форс-
мажорни обстоятелства. 
Няма естествен процес, 
който може да доведе до 
подобен ръст на терито-
риално развитие на един 
град, категорични са екс-
пертите.

Като ограничител за 
урбанизация се считат 
земите до четвърта кате-
гория включително, не-
зависимо че в границите 
на община Пловдив има 
имоти със сменено пред-
назначение върху земя от 
четвърта категория. 

Предложените от еки-
па на „Булплан” насоки, 
подкрепени с графични 
материали в цифров вид, 
след одобрение от ЕСУТ 
на община Пловдив ще 
послужат за изработване 
на задание за възлагане 
на изменение на ОУП.
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