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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Основание за разработване
Основание за разработване на проекта е договор № 15АГ900 от 17 септември 2015 г. между
БУЛПЛАН ООД София като изпълнител и община Пловдив като възложител с предмет на
договора „изготвяне на Концепция за пространствено развитие на община Пловдив“,
наричана надолу за краткост „Концепцията“, в изпълнение на Решение № 191, взето с
протокол № 11 от 4 юни 2015 г. на Общински съвет Пловдив.

Правна рамка и мотиви
Най-високото ниво на правната рамка на Концепцията се задава от основните стратегически
документи на Общността, чиито постановки са залегнали в йерархията на националните
стратегически и нормативни документи. Спецификата на Концепцията е в това, че тя
обединява постановки от различните йерархизирани стратегии и нормативни изисквания и
ги отразява в синтезиран вид.
На най-високо ниво в Общността е десетгодишната стратегия за растеж и заетост „Европа
2020“. Съгласно тази стратегия трябва да се постигнат пет цели (в сферата на заетостта,
научно-изследователската и развойна дейност; климата и енергетиката; образованието;
социалното приобщаване и намаляването на бедността), които се подкрепят от седем
инициативи: иновации, цифрова икономика, заетост, младеж, промишлена политика,
бедност и използване на ресурсите. Реализацията на стратегията „Европа 2020“ трябва да
създаде условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
В документите, приети на Неформалната среща на министрите, отговарящи за развитието на
градските райони и териториална кохезия от 24-25 май 2007 година – Териториален дневен
ред на Европейския съюз и Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове –
министрите се ангажират „да използват инструментариума на интегрираното развитие
на градските райони и свързаното с това управление за прилагането му и за тази цел да
създадат необходимата рамка на национално равнище”.
Основната презумпция на Лайпцигската харта в рамката на другите европейски стратегии е,
че градовете са основния генератор на устойчивия, интелигентен и приобщаващ растеж и че
възстановяването на жизнения стандарт в изостаналите зони на градовете подпомага
приобщаването.
В Декларацията от Толедо, приета на неформалната среща на министрите, отговорни за
градското развитие, проведена на 22 юни 2010 г., се посочва, че важно условие за подкрепа
на водената от Общността политика за градско развитие и в следващия програмен период
2014 – 2020 г. ще бъде приемствеността. Интегрираният подход в областта на градското
развитие ще бъде задължително изискване при получаване на подкрепа от финансовите
инструменти от Европейския съюз.
Конкретните документи, използвани при разработването на Концепцията за пространствено
развитие на Пловдив, са:
• Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2020 г.;
• Националната концепция за пространствено развитие;
• Регионалният план за развитие на Южен централен район 2014 – 2020 г.;
• Областната стратегия за развитие на област Пловдив 2014 – 2020 г.;
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• Общинският план за развитие на общините Пловдив, Марица и Родопи 2014 – 2020 г.;
• Районната устройствена схема на общините Пловдив, Марица, Родопи, Садово и
Куклен;
• Общият устройствен план на Пловдив;
• Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив.

Илюстрация 1. Йерархия на стратегическите документи и устройствените планове

Предназначение, съдържание и срок на действие на КПРО
Концепцията за пространствено развитие на община Пловдив (това се отнася и до
изменението на Общия устройствен план) е документ, свързан с всички компоненти на
местната общност.
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Концепцията като стратегически документ е в значителна част политически проект и в
много по-малка част технически и експертен, а също така в много по-голяма степен
стратегически, отколкото устройствен планов документ.
Концепцията за пространствено развитие на общината съдържа:
1. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в
общината и връзки с центровете на съседните общини, областния и други
градски центрове, свързани с развитието на общината;
2. оси на развитие - с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки с
осите на развитие на съседни общини и с националните оси;
3. транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение,
включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки;
4. функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с
регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и
отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени
територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на
здравеопазването и образованието;
5. дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско
възстановяване.
Концепцията за пространствено развитие на общината се приема от общинския съвет
по предложение на кмета на общината.“
Концепцията за пространствено развитие на Пловдив съдържа обяснителна записка
(включваща 34 таблици и 88 илюстрации), 61 (шестдесет и една) схеми като отделен
графичен пакет и две приложения, като съществената част от тях е публикувана на
официалния сайт на община Пловдив.

1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА
ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И ВРЪЗКИТЕ
СЪС СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ
Място и роля на Пловдив в националното пространство
Място и роля на Пловдив на национално ниво
Мястото и ролята на община Пловдив и град Пловдив в националното пространство са
определени с Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) и Националната
концепция за пространствено развитие (НКПР).
По отношение на факторите, влияещи върху националното пространство и пряко влияещи
върху Пловдив е фактът, че няма друга страна в Югоизточна Европа, територията на която се
пресича от 5 трансевропейски транспортни коридора. В Централна Европа
местоположението на столиците Виена и Будапеща им осигурява предимства на централни
транспортно-разпределителни възли и реализиране на значителна добавена стойност от
транзитен трафик, в Югоизточна Европа, такива функции следва да изпълнява София.
Само в тези столични градове на континента се свързват и пресичат по 3 трансевропейски
транспортни коридора. У нас в подобна ситуация е и Пловдив.
До този момент тази стратегическа геополитическа позиция на Пловдив не се е отразила по
никакъв начин върху глобалната му устройствена структура и една от целите на Концепцията
е да предложи хипотеза за отразяване на тази позиция в пространствената структура на
общината и особено на нейния агломерационен ареал.
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Моделът за териториално-урбанистична структура на националното пространство е
съчетание от три основни елемента:
• йерархична система от градове – центрове, простиращи влиянието си върху
различни по големина териториални ареали;
• основни и второстепенни урбанизационни оси на развитие, организирани по
транспортните направления на коридорите от трансевропейската транспортна
мрежа и на други транспортни мрежи от европейско и национално значение;
• териториалната структура на трите основни типа територии (природни
неурбанизирани, периферни слабо урбанизирани и централни силно урбанизирани).
Йерархичната система на градовете – центрове е показана на следващата илюстрация № 5.

Йерархия на градовете-центрове в урбанизиран модел „силно развит полицентризъм“
(източник: НЦТР)
Йерархизираните населени места и връзките между тях образуват полицентрична
урбанистична мрежа като основа на устойчивото развитие, която е ключовата стратегия за
развитие на националното пространство. При това възникват агломерационни образувания.
Агломерационните образувания в националната територия се формират при наличието
на градско ядро с достатъчен икономически, социален и инфраструктурен потенциал.
Агломерирането между населените места протича с различна скорост и интензитет при
различните йерархични нива на градове-центрове и се осъществява в зоната на активно
влияние.
Определянето и регламентирането на агломерационните ареали, когато обхващат група
от общини, следва да даде възможност на общините, формиращи агломерационен ареал,
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да се сдружават за общи действия в сферата на социално-икономическото развитие,
опазването на околната среда, транспортната политика, туристическата политика и,
разбира се, в сферата на пространственото развитие. Това е проблем, който изисква
законово уреждане и равнопоставено третиране на голямата община на града-център и
съставните малки общини. Много важно е да се регламентира възможността Общият
устройствен план на голям град да обхваща цялата територия на агломерационния
ареал, а не да се ограничава само в територията на общината, какъвто е случаят с
п лановете на София, Пловдив, Варна, Бургас.

Национални агломерационни ареали (източник: НЦТР)
Агломерационните процеси са свързани на първо място с трудовите пътувания, но също
така и с пътуванията свързани с обучение, обслужване и в определени случаи с
диференциацията на средите за обитаване и отдих.
Тъй като физическите носители на агломерационните процеси са инфраструктурите,
изохроните на транспортната достъпност (особено на тази, постигана с пътническия масов
транспорт) до градовете – центрове на агломерационни ареали са най-синтезираната форма
на зоната на агломерационните процеси.
Другата глобална структура на модела за териториално-урбанистична структура на
националното пространство са осите на развитие.
Като главни оси на урбанистично развитие в националната територия се налагат две
паралелни и три меридиални оси. Важната за Пловдив урбанистични ос е паралелната ос
Драгоман – София – Пловдив – Свиленград - Истанбул, част от общоевропейски
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транспортен коридор № 4 (ТРАСЕКА), и отклонението Пловдив – Стара Загора – Бургас,
като важна национална ос.
Отдалечеността на средната меридиална ос Русе – Велико Търново – Габрово - Стара Загора –
Хасково – Кърджали - Маказа, част от общоевропейски транспортен коридор № 9,
свързваща страната с Румъния и Гърция, прави Пловдив в значителна степен повече
транзитен отколкото кръстовищен град и това следва да се преодолее с развитие на
второстепенната меридиална ос Карлово – Пловдив – Смолян – Рудозем. Ключов за
агломерационния ареал фактор е и че основната национална паралелна ос не минава през
Пловдив, а е отклонена на север по трасето на трансевропейските коридори, основно
обслужени от АМ „Тракия“, което предизвиква изтегляне на индустриалните оси на Пловдив
на север от общинската граница.

Полюси и оси на развитие в националното пространство (източник: НЦТР)
При разработката на Концепцията в регионалния контекст е приложен модела на крайния
полицентризъм, за да използва някои допълнителни връзки между населените места, а
именно интензифициране на направлението към Пазарджик, отчитане на връзката с Хисаря
и пряка връзка със Стамболийски.
Място и роля на Пловдив на регионално ниво
Мястото и ролята на Пловдив на регионално ниво са определени с Регионалния план за
развитие на Южния централен район (РПР на ЮЦР) и с Областната стратегия за развитие на
област Пловдив (ОСР). На нива на райони 2 и 3 за ЮЦР и за област Пловдив не са
разработени схеми за пространствено развитие и основните източници за урбанистичната
концепция на КПРО са НКПР и РУС.
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Общата характеристика на Южния централен район на глобалните параметри на ЮЦР е
както следва::
• Икономическото състояние на ЮЦР като цяло се запазва стабилно, като се има
предвид въздействието на световната криза от 2008 г.
• В сравнение с регионите от ЕС, създадения БВП на ЮЦР, поставя района на едно от
последните места по достигнато равнище на икономически принос и общо развитие.
• Водещо място в икономическото развитие на района заема област Пловдив, с
относителен дял в БВП на района за 2009 г. над 50 %, а най-нисък областите Смолян и
Кърджали – около 8 %.
• По показателят БВП на човек от население в ЮЦР няма област със стойности над
средното за страната.
• Налице са значителни за района вътрешни несъответствия и дисбаланси по
отношение на общия икономически потенциал и принос на отделните области.
Териториалните измерения на регионалната политика спрямо ЮЦР предпоставят няколко
основни насоки на регионалното развитие:
• балансираност и хармонично развитие на територията на региона, изглаждане на
вътрешнорегионалните различия, укрепване връзката град-регион, преодоляване на
периферността, териториална достъпност и свързаност, използване на
възможностите на трансграничното, междурегионалното и транснационалното
сътрудничество;
• засилване ролята на градовете като генератори на икономически растеж, иновации и
заетост, балансирано развитие на мрежата на градските центрове;
• преструктуриране и диверсифициране на икономиката на селските райони осигуряване достъп до услуги от общ икономически интерес; прилагане на
интегриран подход за обновяване на населените места; инвестиране в малките и
средните градове в селските райони; развитие на туризма на основа на природния и
културен потенциал.
Пространственото развитие на района е доминирано от мощната инфраструктура на
автомагистрала "Тракия" (част от коридор 4), с отклоненията на юг от Хасково автомагистрала "Марица" (част от коридор 9 – бъдещ експресен път Русе- В. ТърновоКърджали - Маказа) .
Урбанизационни коридори и оси на развитие са:
• Междурегионални: Карлово - Казанлък; Хасково – Димитровград - Стара Загора;
• Вътрешнорегионални – междуобластни: Садово – Пловдив – Пазарджик – Септември Белово;
Урбанизационните групи са:
• Междуобластни: Пловдив - Пазарджик;
• Вътреобластни: Кърджали – Ардино - Момчилград; Рудозем – Мадан - Златоград;
Сопот – Карлово.
Урбанизационните ядра (агломерация) са: Пловдив – Асеновград - Куклен, Садово,
Марица, Родопи и гравитиращите към Пазарджик – Белово - Септември.
Основните потенциали за териториално развитие на ЮЦР се разглеждат в няколко основни
насоки:
• Развитие на пътната, железопътната, комуникационната и инфраструктурните мрежи
чрез предстоящи големи инфраструктурни проекти на национално ниво;
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• Рационално използване на недостатъчно реализирания потенциал на среди със
съхранено биоразнообразие, с концентрация на културни ценности и минералните
води на региона като ресурс за развитие на клъстер туризъм
• Стимулиране на развитието на градските центрове от второ и трето и някои от 4-то
ниво като основни генератори на растеж;
• Подкрепа за развитие на градски центрове от четвърто ниво и стабилизирането им
като опорна мрежа за развитието на периферните, гранични и планински райони, за
снижаване на вътрешнорегионалните различия.
Безспорна силна страна на района са културните ценности, които са стимулатор за
икономически растеж. Интегрирането на наследството с туризма обвързва този процес с
инфраструктурите и с полицентричната мрежа от населени места. В този смисъл още на ниво
2 Пловдив може да бъде разглеждан не просто като най-големият град в района, но и като
портал към мрежата на културните маршрути.

Оси на развитие и полицентрична мрежа в ЮЦР (източник: НЦТР)
На територията на ЮЦР се пресичат два от културните коридори на Югоизточна Европа
(Диагоналният път (Via Diagonalis) и Източния трансбалкански път.
При преминаване към ниво 3 – област Пловдив – като най-развитата област в Южен
централен район параметрите се конкретизират в няколко направления. Доминирането на
Пловдив в ЮЦР се реализира в няколко посоки:
• По отношение на демографията към 1.02.2011 г. в област Пловдив живеят 9,3% от
населението на страната. По този показател тя се намира на второ място след област
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София (столица). Населението на областта е разпределено в 18 общини. Най-голяма
по брой на населението е община Пловдив, на второ и трето място са община
Асеновград и община Карлово. Всички останали общини са с население под 5% от
населението на областта. Населението на областта живее в 18 града и 197 села. Близо
половината от населението на областта (49,5%) живее в областния център.
• Чрез пресичането на трите трансевропейски коридора Пловдив доминира и
контролира главния урбанизационен триъгълник в региона Пловдив – Стара Загора и
агломерацията Хасково – Димитровград;
• В област Пловдив е повече от половината брутен вътрешен продукт на ЮЦР –
следващата илюстрация № 12 показва диаграма на тези пропорции:
• Преобладаващата част от всички преки чуждестранни инвестиции са реализирани на
територията на община Пловдив, следвана от община „Марица“.
• В област Пловдив разходите за НИРД отбелязват увеличаване през посочения
период ( през 2011 г. тези разходи възлизат на 18 581 хил. лв. в сравнение с 2008
г., когато те са 13 717 хил. лв.), като са нараснали с около 35%. Както се вижда и от
дейността на Клъстера по информационни и комуникационни технологии в Пловдив
през 2014 – 2015 г., в който членува и община Пловдив, инвестициите в ИТ сектора
стават все по-приоритетни за Пловдив.
• Ключов фактор за реализация на осите на развитие и като цяло за развитието на
областта и особено на община Пловдив в агломерационния си ареал са
индустриалните зони (индустриалните зони на самия Пловдив – зони „Север“, „Юг“,
„Изток“, „Югоизток“, „Карловско шосе“, „Свободна зона – Пловдив“, индустриална
зона „Марица“, индустриална зона „Куклен“, индустриална зона „Асеновград“,
индустриална зона „Раковски“, промишлена зона „Караджалово - Първомай“,
логистична зона „Съединение“) и глобалните обекти на инфраструктурите (летище и
интермодален терминал).
• По отношение на туризма през 2011 г. в област Пловдив е локализирана голяма част
от средствата за подслон на ЮЦР – с относителен дял от 30,6% (на второ място след
област Смолян). Културно-познавателен и религиозен туризъм се развиват на
основата на уникалното културно-историческо наследство на област Пловдив. В
областта има 133 обекта, включени в списъка с паметниците на културата от
национално значение
Урбанистичният модел на област Пловдив е показан на следващата илюстрация. Той е
комбинация от националния урбанистичен модел от тип „краен полицентризъм“ и
факторите, определящи агломерационния ареал на община Пловдив, разработени в РУС.
Урбанистичният модел на област Пловдив с изохрони и резултативно очертание на
агломерационния ареал е показан на следващата илюстрация.
Предложената в Регионалния план за развитие на ЮЦР вътрешно-регионална
урбанизационна ос Садово – Пловдив – Пазарджик – Септември – Белово не е нищо повече
от конкретизация на националната урбанизационна ос и подсилва модела „краен
полицентризъм“ на регионално ниво. Нейната реализация ще подсили локалната връзка
Пловдив – Стамболийски.
Урбанистичният модел на ниво 3 – област – се пренася и конкретизира на микрорегионално
ниво.
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Място и роля на Пловдив на микрорегионално ниво
Микрорегионалното ниво е пресечна зона между пространственото развитие на община
Пловдив и групата общини, третирани в Районната устройствена схема, особено на
общините Марица и Родопи. Това ниво обхваща и стратегиите на Общия устройствен план на
Пловдив, доколкото в него има и сценарий, ангажиращ територии в тези общини в
пространствения модел на Пловдив.
Микрорегионалното ниво се третира в един стратегически документ – Общинския план за
развитие на община Пловдив 2014 – 2020 г. (ОПР) и един устройствен документ – Общия
устройствен план на Пловдив, одобрен през 2007 г.
Към микрорегионалното ниво се отнасят и компоненти от Районната устройствена схема,
която е междинна пространствена концепция между микрорегионалното ниво и ниво
област. Преобладаващата част от територията на РУС представлява всъщност
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микрорегионалното ниво, като преимуществено значение се отдава на общините Марица и
Родопи. Следва да се има предвид, че РУС е пилотна разработка и в това отношение
Пловдив е единствената община, която разполага с урбанистичен модел от по-високо ниво.
Микрорегионален и агломерационен аспект има и Интегрираният план за градско
възстановяване и развитие, особено по отношение на зоната за въздействие с потенциал за
икономическо развитие. Агломерационният и синергичният ефекти са заложени в самата
същност на интегрираното планиране.
ОПР по отношение на пространственото развитие на община Пловдив се основава на Общия
устройствен план на Пловдив. В Общия устройствен план на Пловдив е определено
„урбанистичното гравитационно поле”, което обхваща територията, в която функционира
урбанистичната система Пловдив, т. е. границите, в които ежедневно се затваря жизнения
цикъл: „труд, обитаване, отдих и обслужване”. Тези граници са определени при
съблюдаване на следните критерии: 10-12 км/20-25 мин. транспортен изохрон; над 50 хил.
трудови и културно-битови пътувания дневно; демографски стабилни населени места с
население около и над 2 000 души и налични интензивни стопански връзки с висока степен
на икономическа взаимозависимост. При прилагане на тези критерии, в „урбанистичното
гравитационно поле” на Пловдив попадат 32 населени места от общините Марица, Родопи,
Куклен и с. Катуница (Община Садово). Жителите им получават обслужване (образование,
здравеопазване, култура, спорт, отдих, търговия) в града. В Пловдив са и значителна част от
работните им места. Комуникационно-транспортните връзки на тези населени места с града
са осигурени с авто и ж. п. транспорт. Транспортните ареали се превръщат в оси на
урбанизация – около тях се формират нови икономически зони.
Предложената в КПРО агломерационна структура на микрорегионално ниво предлага малки
различия по отношение на включените в агломерационния ареал населени места, като освен
това се предлага и вътрешно зониране на ареала по спрямо функциите и степента на
гравитация. Изключено е например от най-близката агломерационна зона Катуница, която се
намира на локалната ос Садово – Катуница и е отчетено, че принадлежи на локалната
полицентрична мрежа на община Садово, като все пак е включено в зоната с по-слаб
агломерационен потенциал. Към агломерационния ареал са включени всички населени
места южно от родопската яка, които са естествената зона за седмичен отдих на Пловдив,
включително традиционни места за отдих като хижа Здравец, Студенец и Бяла черква.
Съществена за урбанистичната структура на община Пловдив е, че националната паралелна
ос не минава през общината, а е реализирана физически с трансевропейските транспортни
коридори, които минават северно от Пловдив извън територията на общината. От
устройствена гледна точка тази национална ос не предизвиква никакви последствия в
урбанистичната структура на града. Това отклонение на националната паралелна
урбанистична ос на развитие предизвиква експанзия и линеаризиране на индустриалните
комплекси в северната част на града и създава условия за общи за общините Пловдив и
Марица икономически зони, което е отразено в Концепцията. Всъщност паралелната ос
преминава през пръстен от населени места, в центъра на които е град Пловдив, и
стабилизира този пръстен, който е устойчив и демографски, и икономически.
Плановете за реконструкция на ЖП възел Пловдив ще допринесат допълнително за промени
в урбанистичните структури и транспортната свързаност между урбанистичните структури в
самия град. Отчитайки и че релсовият транспорт се третира като сериозна възможност за
диверсификация на пътническия транспорт в Пловдив в ОУП, железопътната инфраструктура
не е пречка, а е съществен фактор за урбанистичния модел на община Пловдив.
Формирането на предложения агломерационен ареал на микрорегионално ниво е базирано
на факторите за определянето му, разработени в РУС.
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Предложение за граници и зониране на агломерационния ареал на Пловдив (горе) и легенда
(долу) (разработка на изпълнителя; източници: НКПР и РУС)
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На второстепенната ос на урбанистично развитие на микрорегионално ниво се намира
международното летище край Крумово и бъдещият интермодален терминал (резервиран
спрямо предложения към момента терминал край Златитрап). Летището е специализирано и
в обслужването на чартърни туристически полети за българските високопланински ски
курорти през зимния сезон. Ползва се и като резервно на Аерогара София. Така Пловдив се
явява портал не само за културните маршрути в микрорегиона, но и портал за други видове
туризъм. Обвързването на летището с планирания пътнически релсов транспорт
допълнително ще укрепи физическата реализация на югоизточния участък на тази
второстепенна ос на урбанистично развитие.
По отношение на полицентричния модел на микрорегионално ниво вътрешно-регионалната
урбанизационна ос Садово – Пловдив – Пазарджик – Септември – Белово, предложена с РПР
на ЮЦР извежда и Стамболийски като населено място, попадащо в микрорегионалната
мрежа, без на този етап да попада в агломерационния ареал. Предложеният
агломерационен ареал и неговото зониране разделя населените места около Пловдив на
три степени, както следва:
• В зоната с най-силни урбанистични връзки (20 населени места): Рогош, Скутаре, Труд,
Желязно, Войводиново, Царацово, Бенковски, Радиново, Костиево, Оризари,
Кадиево, Златитрап, Ягодово, Брестовица, Първенец, Марково, Брани поле,
Белащица, Брестник и Крумово. В тази зона, формирана от най-устойчивите
урбанизирани територии на общините Марица и Родопи, има експанзия на три от
функционалните подсистеми на Пловдив – висококатегорийното обитаване,
икономическите активности и отдиха. Независимо, че има и функции, които тези
населени места ползват от Пловдив, преобладаващия урбанизационен процес е
именно експанзията на функции от компактния град.
• В зоната с преобладаваща гравитация към централното ядро (19 населени места):
Граф Игнатиево, Динк, Ясно поле, Манолско Конаре, Маноле, Трилистник, Калековец,
Крислово, Строево, Войсил, Цалапица, Устина, Перущица, Садово, Катуница,
Караджово, Куклен, Кочево и Моминско. В тази зона се реализират двустранни
функции като второ жилище, обслужване, образование и труд. Зоната се
характеризира със сравнителен баланс на двустранните връзки с преобладаване на
връзките към компактния град. Тази и предходната зона освен това са привлекателни
дестинации за изнасяне на микропредприятия от компактния град към
агломерационния ареал.
• В зоната, определена преимуществено за отдих (13 населени места): Храбрино,
Извор, Дедово, Бойково, Скобелево, Ситово, Лилково, Чурен, Цар Калоян, Гълъбово,
Добралък, Яврово и Руен.
Степенуването на населените места по зоните в предложения агломерационен ареал в
териториалния обхват на РУС е показано на следващата илюстрация:
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Населени места в зоните на агломерационния ареал (разработка на изпълнителя;
източници: НКПР и РУС)
Специализираните центрове заедно със зоните за взаимодействие около тях, посочени в
горната илюстрация, в Концепцията се трансформират в границата на община Пловдив в
периферни центрове „филтри“. С провеждане на политика за стимулиране изграждането на
такива центрове, обичайна практика в европейските градове (а у нас например в Стара
Загора) се постига в значителна степен съхранение на идентичността на средата и
микросредата.
Бъдещото планиране следва да предложи съвместни междуобщински проекти в рамката на
агломерационния ареал, както и синхронизиране на общите устройствени планове на
общините Пловдив, Марица и Родопи като близка цел, а впоследствие и на общините Куклен
(планът все още се процедира), Перущица и Стамболийски.

Природни условия и ресурси. Състояние на околната среда

Релеф
Според физикогеографската регионализация на Р. България община Пловдив попада в
Горнотракийската подобласт на Горнотракийско-Бургаската област. Релефът на общинската
територия е развит в низинния и равнинно-хълмистия хипсометричен пояс. Хоризонталното
разчленение на релефа е от 0 до 1,5 км/км2, а вертикалното – от 0 до 100 м/км2.
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Надморската височина варира от 153,2 м в източната част на общината (северно от кв.
„Изгрев“) до 285,5 м на Младежкия хълм.
Релефът е представен от шест свързани помежду си със седловини сиенитни хълма –
Младежки хълм, Бунарджик, Данов хълм и Трихълмието, състоящо се от Тексимтепе,
Джамбазтепе и Небеттепе. През 30-те години на XX век седмото тепе - Марково тепе, е
разрушено за добив на павета.
Пловдивското поле е с общ наклон на изток, като долината на р. Марица формира
морфографската му ос с ориентация запад-изток. Оградено е от планини и възвишения,
формиращи коритообразна морфоструктура. От северозапад се издигат възвишенията на
Същинска и Сърнена Средна гора, на изток са Чирпанските възвишенията и родопските
ридове Драгойна и Мечковец. От юг полето е оградено от стръмния и висок склон на
Родопи, прорязан от тесни речни долини, а от запад са източните склонове на Рила.
Климат
Територията на община Пловдив попада в район „Горнотракийска низина“ от
преходноконтиненталната климатична област.
В Горнотракийската низина климатът е умерено горещ, засушлив до много засушлив. Зимата
е сравнително мека, годишната амплитуда на температурата на въздуха – малка,
вътрешногодишното разпределение на валежите е с два максимума и два минимума – юли
и ноември и август – февруари. Районът попада във валежна сянка, което предопределя помалкото количество валежи. Снежната покривка е неустойчива. Специфичната коритовидна
морфоструктура на Пловдивското поле обуславя проява на характерни процеси като:
температурни инверсии, преориентация на въздушния поток, фьонови и долинни ветрове и
др. Средната минимална температура е 6,5ºС, средната максимална е 30,3°С, а
средногодишната – 12°С. Периодите с температурни инверсии, проявяващи се средно 294
дни годишно се характеризират се с безветрие и липса на достатъчно силна атмосферна
циркулация.
Валежите са под средногодишните валежни суми за страната – 540 мм с максимум през
февруари 332 мм и минимум през август – 31 мм. Снежната покривка е тънка - от 4 см до 10
см, образува се най-рано през втората половина на месец ноември и се задържа най-късно
до втората половина на месец март Средният брой дни със снежна покривка е около 32.
Преобладават западните и източните ветрове, следвани от югозападните и югоизточните.
Ветровете са слаби –от 0 до 5 м/с, като в 95% от тях преобладават ветрове със скорост до 1
м/с, а случаите на „тихо време“ са 46,5%. Средно годишно в 33,3 дни от годината времето е с
мъгла. Местните ветрове са долинния бриз и фьона. При нахлуване на въздушни маси от
долинния бриз се наблюдават температурни инверсии, съпроводени от мъгли и ниски
температури, а при тези от фьона – зимните температури рязко се покачват.
Урбанизираната територия в общината оказва влияние за формиране на собствен
микроклимат. Тепетата със своята височина, ориентация на склоновете, скалите и
растителността, седловинните връзки между тях, падините – поречието на р. Марица и
районът около Гребния канал, формират специфичен градски микроклимат, който в
различните зони от територията е различен.
Микроклиматичната характеристика на община Пловдив изисква съответни устройствени
мерки за подобряване качествата на средата, отчитайки териториалната идентификация на
степените на благоприятност.
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Хидрографска мрежа
Хидрографската мрежа на община Пловдив е представена от реките Марица, Пясъчник и
Първенецка, множество напоителни и отводнителни канали, един изкуствен водоем –
Гребния канал и опитните басейни към Института по рибарство и аквакултури.
Водни обекти с повърхностни води
Повърхностните течащи води на територията на община Пловдив са от водосбора на река
Марица, чийто басейн се намира в екорегион № 7 „Източни Балкани“ в Източнобеломорския
район за управление на водите.
Река Марица е най-голямата река на Балканския полуостров и най-пълноводната в България.
Водосборът й до границата с Р Гърция е с площ 21 992 км2. Води началото си Маричините
езера в Рила и има около 100 по-значителни притока. Нейният водосбор е гъсто населен, с
високо развита индустрия и интензивно земеделие. Най-големият град по протежението й е
град Пловдив. Реката е основната отводнителна артерия на територията.
В Пловдивското поле р. Марица тече бавно в широко песъчливо корито. Десните склонове
на долината са по-стръмни и по-залесени от левите, които са по-полегати и по-обезлесени.
Приема множество притоци, като за десните е характерно, че правят много ръкави преди
вливането си, а за левите - като много поройни смъкват големи количества наносни
материали и засипват обработваеми земи. Коритото на реката е изградено от алувиални
наслаги, представени от глинести пясъци, пясъци и чакъли и при високи води слабо се
деформира. В Пловдивското поле реката е с летен минимум на маловодието през
септември, началото на пълноводието е през февруари, а максимумът - през април.
Дължината на р. Марица на територията на община Пловдив е около 12 700 м. Наклонът на
реката в чертите на града е много малък – 0,13%, поради което течението се характеризира с
пренасянето и отлагането на твърдия отток. По-голямата част от реката е коригирана, с
пълно облицоване на двата бряга в района на града. Продължава цялостното й коригиране
чрез изграждане на подпорни бетонови стени.
Сеизмичност

Инженерно-геоложко райониране на град Пловдив(източник: ОУП Пловдив)
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Община Пловдив е разположена в сеизмична зона, обусловена от голямата разломеност на
твърдата скална подложка, върху която са отложени наносите на р. Марица и притоците й.
През района минава дълбочинен разлом в посока Ново село - Първенец - Брестник – Боянци.
Съпроводен е от по-малки разломи: на север - между р. Марица и с.Труд и на юг – селата
Катуница, Коматево, Кадиево.
Защитени територии и зони
Защитените територии и зони в териториалния обхват на групата общини около Пловдив са
показани на следващата илюстрация:

Защитени зони и територии (източник: ИАОС)
Защитени територии
Съгласно класификацията на защитените територии (Закон за защитените територии, 1998 г.)
на територията на община Пловдив са обявени три природни забележителности и една
защитена местност.
Специфична черта на обявените в община Пловдив природни забележителности е, че са
разположени в урбанизирана градска среда.
Природните забележителности „Младежки хълм” (код в регистъра на ЗТ: 519), с площ 36,2
ха, „Данов хълм” (код в регистъра на ЗТ: 520), с площ 5,24 ха и „Хълм на освободителите”
(код в регистъра на ЗТ: 521), с площ 22,0 ха са обявени с цел запазване на ландшафта на
уникални геоморфоложки образувания - част от тепетата в Пловдив със заповед № РД-466 от
22.12.1995 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 3/1996 г.).
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На територията на община Пловдив попада част от ЗМ „Нощувка на малък корморан –
Пловдив“ (код в регистъра на ЗТ: 449). Защитената местност е с площ 82,09 ха и е
разположена в землищата на: с. Костиево, община Марица, гр. Пловдив и с. Оризари,
община Родопи.
Защитени зони
Защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” попадащи на
територията на община Пловдив, са:
А) Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ЗБР,
чл.6, ал.1, т. 1 и 2):
- BG0000578 „Река Марица” (тип К), включена в списъка от защитени зони, приета с Решение
№ 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).; Площта на зоната е 14693.1
ха. Предмет на опазване са 14 типа природни местообитания, 15 вида безгръбначни, 8 вида
земноводни и влечуги, 5 вида риби, 5 вида бозайници и 9 вида прилепи. Зоната се
припокрива частично със защитена зона BG0002087 „Марица - Пловдив” за опазване на
дивите птици;
- BG0000444 „Река Пясъчник” (тип К), включена в списъка от защитени зони, приета с
Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).; Площта на зоната е
1879.97 ха. Предмет на опазване са 2 типа природни местообитания, 5 вида безгръбначни, 7
вида земноводни и влечуги, 3 вида риби, 4 вида бозайници и 5 вида прилепи. Зоната се
припокрива частично със защитена зона BG0002010 „Язовир Пясъчник” за опазване на
дивите птици;
Б) Защитени зони за опазване на дивите птици (ЗБР, чл.6, ал.1, т. 3 и 4):
- BG0002087 „Марица - Пловдив” (тип J), обявена със Заповед № РД-836/17.11.2008 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) с площ 1108.81 ха. Цел на
опазване са 16 вида птици и техните местообитания. Зоната припокрива частично защитена
зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна.
- BG0002016 „Рибарници Пловдив” (тип А), обявена със Заповед № РД-81/03.02.2009 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2009 г.) с площ 145.77 ха. Цел на опазване
са 43 вида птици и техните местообитания.
Състояние на околната среда
Основният стратегически документ, регламентиращ екологичната политика на община
Пловдив е Програма за опазване на околната среда на територията на община Пловдив
2014-2020 год.
Целта на Програмата е постигане на устойчиво развитие на територията във връзка с
реализацията на визията за околна среда общината: „ПЛОВДИВ, ДРЕВЕН И ВЕЧЕН“ – стъпил
здраво на пътя на устойчивото развитие, следващ неотлъчно приоритетите за опазване на
околната среда на Общността на Европейските държави, мислещ за здравето и просперитета
на настоящите и бъдните поколения, за запазването на ценните си жизнени ресурси, на
уникалното си природно и културно наследство“.
Основните приоритети са: подобряване качеството на атмосферния въздух; поддържане на
подземните и повърхностни води в добро екологична състояние; опазване на почвите и
защита на земите от деградационни процеси; съхраняване и развитие на биологичното
разнообразие и зелената система; ограничаване на шумовото замърсяване;
екологосъобразно управление на отпадъците; повишаване на екологичната култура и
съпричастност на общността и др.
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Планът за действие към Програмата е разработен в три времеви хоризонта – краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен, и предвижда изпълнението на конкретни и целенасочени
мерки по отделните компоненти на околната среда, с цел постигане на съответствие с
действащите норми и стандарти.
Защита от наводнения
Идентификацията и териториалният обхват на риска от наводнения се осъществява при
съблюдаване разпоредбите, включени в Глава девета: „Защита от вредното въздействие на
водите“ и Глава десета „Управление на водите“ от Закона за водите.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив (БДУВИБР) определя районите
със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на базата на резултатите от
Предварителна оценка на риска от наводнения (по чл.5 от Директива 2007/60/ЕО за оценка
на риска от наводнения) и Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и
определяне на РЗПРН – II-ра част от Методиката по чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите. Със
заповед № РД-03-152/08.08.2013 год. на директора на БДДР са определени и със заповед №
РД-743/01.10.2013 год. на министъра на околната среда и водите са утвърдени районите със
значителен потенциален риск от наводнения в Източнобеломорския район за басейново
управление. За територията на община Пловдив с висока степен на риск от речни
наводнения е определен районът на р. Марица – Пловдив с код BG3_APSFR_МА_05. Под
заплаха и риск от наводнения са прилежащите на реката общински територии. В изпълнение
на Директива 2007/60/ЕО за оценка на риска от наводнения и в изпълнение на
разпорежданията на Глава девета, Раздел IV от Закона за водите, Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район” изработва План за управление на риска от наводнения за
районите със значителен потенциален риск от наводнения.
За намаляване на вредното въздействие на водите към общинската администрация са
сформирани комисии с контролни функции за постоянен оглед на състоянието на речните
корита, хидротехническите и защитните съоръжения на територията на общината.
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Свлачища и риск от наводнения (източници: „Геозащита“ Перник и Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“)
По отношение опазване на почвите и земите
Почвите на територията на община Пловдив са в добро екологично състояние. Наблюдава се
тенденция към намаляване на замърсяването им. Няма констатирани замърсявания на
почвата с тежки метали и металоиди, органични замърсители, пестициди устойчиви
органични замърсители и нефтопродукти. Почвените ресурси в общината са изследвани
подчинено на урбанистичните изисквания: земеделските земи с висока почвена категория като ограничител на териториалното развитие, а тези в градската среда - с оглед на нуждите
на паркоустрояването. Предвиждат се мероприятия за: опазване и съхраняване на хумусноакумулативния хоризонт, рекултивация на нарушените терени, противоерозионни действия,
насърчаване прилагането на добри земеделски практики, предотвратяване на
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и др.
От деградационните процеси, засягащи почвите в обработваемите земеделски територии от
съществено значение е процесът на засоляване, при който се увеличава съдържанието на
водноразтворимите соли в почвата и/или съдържанието на обменен натрий. По-голяма част
от засоляването се дължи на естествени причини (по - високото ниво на подпочвените води).
Това е резултат от влошените условия на естествен дренаж в равнинни райони с периодични
летни засушавания. Преодоляват се чрез прилагането на се добри земеделски практики. В
урбанизираната среда деградационните процеси са свързани със запечатването,
уплътняването, изтощаването на почвите и наличие на площна и ровинна ерозията по
тепетата.
За овладяването на тези процеси общинската администрация прилага комплексни
управленски, административни, устройствени и инженерно-технически дейности.
На територията на община Пловдив няма регистрирани свлачища.
По отношение опазването на биоразнообразието, защитените територии и зони
Община Пловдив традиционно провежда силно отговорна политика за защита и
възстановяване на биологичното разнообразие в градските паркове и градини и
околоградската територия. Тя е една от малкото местни власти, инициирали изработване на
Планове за управление на защитени територии и е пряко ангажирана в прилагането им.
Управлението на отпадъците в община Пловдив се осъществява чрез прилагането на
Програма за управление на отпадъците на територията на община Пловдив за периода 20142020 год., включваща анализ, цели, финансови средства, мерки и план за действие.
Подчинена е на принципите на: устойчивото развитие; на превантивността; на
предотвратяване и намаляване на образуване, оползотворяване и повторно използване на
отпадъците; на йерархия на управлението; „замърсителят плаща“; най-добри налични
технологии и др. В общината функционират системи за управление на всички видове
отпадъци, генерирани на територията й – битови, производствени (неопасни), строителни и
опасни. Въведено е разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, опасни
отпадъци от домакинствата и зелени отпадъци от поддържането на зелената система в
общината. Сключени са договори с дружества, извършващи дейности по събиране,
транспортиране, съхраняване и оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от
употреба моторни превозни средства и гуми, отработени масла, негодни за употреба
батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, болнични отпадъци.
Обезвреждането на отпадъците в община Пловдив е чрез депониране. Общината е член
регионално сдружение за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци,
разположено в с. Цалапица, общ. Родопи, включващо общините Пловдив, Марица, Родопи,
Стамболийски, Съединение, Раковски, Кричим, Перущица“.
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Съгласно законовото изискване за предварително третиране на депонираните отпадъци
общината разполага, като член на регионално сдружение с община Раковски, със
съоръжение за предварително третиране на отпадъците - „Инсталация за биологично
разграждане по закрит способ с Депо за неопасни отпадъци”, с. Шишманци. Отклоняването
на биоразградими и рециклируеми отпадъци от депата намаляват отчисленията за
депониране.
Строителните отпадъци се депонират в депо за строителни отпадъци в землището на с.
Първенец, община Родопи.
Изводи
Прогнозата на Общия устройствен план на община Пловдив 2007 год. за развитие на
екологичните условия в средите за обитаване, труд, отдих, центрова и зелена системи,
техническа инфраструктура и комунално стопанство предполага стабилизиране и
подобряване на жизнената среда във всичките й аспекти.
Предложенията на двата планови документа (ОУПО и РУС) са включени като конкретни
дейности към мерките за изпълнение на Плана за действие към Програмата за опазване на
околната среда на територията на община Пловдив.

Териториални ресурси

Структура на общинската територия
Глобалното предназначение на териториите като макроструктура от най-високо ниво е
показано на следващата илюстрация.

Независимо от съществените неточности на кадастралната карта на Община
Пловдив по отношение на начина на трайно ползване и по вид собственост балансът по
КК е сравнен с баланса на територията от ОУП Пловдив.
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Общата площ на зони „А“ и „Б“ или на урбанизираната територия е 5411.7 ха по ОУП
Пловдив.
Независимо от различията в стойностите по групи имоти, общата площ на урбанизираната
територия и по кадастрална карта (5419.9 ха), и по опорния план на ОУП Пловдив (5411.7 ха)
са практически еднакви. Това показва, че не са настъпили съществени различия в
териториалната структура на общината поради инвестиционна активност или други
инициативи.

Диаграма на съотношението на видовете собственост по площ в община Пловдив
(източник: АГКК)
Характеристика на териториите извън регулация и на земеделските земи
Земеделските земи са териториален ресурс с тройно предназначение – за земеделско
производство (в зависимост от качествата на почвите, класифицирани с бонитетни
категории), като елемент на природния метаболизъм и като устройствен ресурс.
В аналитичния доклад от 2011 г. земеделските земи са третирани в рамката на темата за
териториите извън регулационните граници на община Пловдив
Понятие „регулационни граници” в смисъла, заложен в изискванията на общината към тази
разработка, не съществува в нормативната уредба, отпаднало е и понятието „строителни
граници”. В ОУП Пловдив обаче се използват две регулационни граници – действаща и
проектна, като най-общо се визират граници на съществуващата и проектната урбанизирани
територии. Проблемът с регулационните граници е третиран в раздел X на ЗУТ, „Застрояване
в неурегулирани територии” и това е по-точното понятие.
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В този смисъл обхватът на аналитичния доклад включва териториите между границите на
одобрените регулационни планове към 2011 година и общинската граница. Единичните
промени в предназначението на земи в тази територия са игнорирани в количествения
анализ и са отчетени само като тенденция на инвестициите в тези територии.
В различните устройствени разработки в рамките на община Пловдив са използвани шест
граници:
1. общинска граница по кадастрална карта;
2. общинска граница по ОУП – има малки разлики с границата по кадастър, които следва
да се отстранят при изменението на плана;
3. строителна граница по стария Общ устройствен план – тя служи само за информация,
за което са я ползвали и авторите на ОУП. Границата в южната си част навлиза сега в
съседна община, тъй като тази граница е очертавана преди появата на общините
Марица и Родопи;
4. действителна граница на регулационните планове към момента на създаване на ОУП
(2005-2007);
5. действителна граница на регулационните планове към юли 2011 година. Тя е
очертана, като към действащата регулационна граница по ОУП по предходния
параграф са добавени границите на одобрените към момента регулационни планове.
Разликата между двете е много показателна за тенденциите, които се развиват на
територията на общината;
6. проектна (нова) строителна граница. Към момента това понятие вече не съществува в
нормативната уредба и следва да се избягва при изменението на ОУП, с който тази
граница е предложена.
Площите на тези граници са както следва:
Граница
Площ в хектара
Строителна граница по стария ОУП
5910
Граница на регулационните планове от 2011
5649
Стара регулационна граница по ОУП – 2007
5406
Нова строителна граница по ОУП
7536
Общинска граница по ОУП
10194
Общинска граница по кадастрална карта
10191
Площи на различните граници в община Пловдив (източник: ОУП, АГКК, разработка на
изпълнителя)
От тази таблица могат да се направят следните изводи:
• Към 2011 година площта по регулация не е достигнала с 261 хектара планираната със
стария ОУП строителна граница. Този интересен факт би следвало да се анализира
при проекта за изменение на действащия ОУП, като се сравнят параметрите на двата
плана и се направят съответните изводи.
• От 2007 до 2011 година регулираните територии на Пловдив са нараснали с 243 ха и
то главно между Пловдив и квартал Прослав и кварталите Остромила и Беломорски,
т.е. чрез развитие на очевидната урбанизация – и в двата случая на основа на
съществуващи урбанизирани структури.
• 4542 хектара са териториите извън регулация към 2011 година, които представляват
44,6% от територията на общината (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 урбанизираната територия,
т.е. предвидените с регулационни планове промени на статута на имотите все още
нямат сменено предназначение. Земеделските земи по ККР са 3358.3 ха (или 74%).
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•

Предложената в ОУП нова строителна граница увеличава урбанизираната територия
на града с 1887 хектара, или с 33%. Такъв ръст на урбанизацията в историята на
градоустройството е възниквала при драстични промени на икономиката, мощни
миграционни процеси и въобще при форсмажорни обстоятелства. Няма естествен
процес, който може да доведе до подобен ръст на териториално развитие на един
град.

Видове граници на територията на община Пловдив
(източник: ОУП, АГКК, разработка на изпълнителя)
Категоризация на земеделските земи
На следващата илюстрация са показани категориите земеделски земи:
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Като ограничител за урбанизация се считат земите до четвърта категория включително,
независимо, че в границите на община Пловдив има имоти със сменено предназначение
върху земя от четвърта категория.
В графичните материали е представена допълнителна схема за земите в добро земеделско
състояние (ПЗДС), определени от Държавен фонд „Земеделие“, които са допустими за
подпомагане. Схемата показва, че земеделските земи са сериозен използван ресурс на
първичния сектор, което е игнорирано в ОУП Пловдив. (В община Пловдив имотите от първа
и втора категория са единични случаи). Посоката на инвестиционния натиск, следващ
естествените посоки на урбанизация влиза в конфликт с високите категории на земите и този
конфликт е отразен и в разликите между ОУП и РУС (разработван от почти идентични екипи)
по отношение на тези територии.
Картата на собствеността доказва защо в нерегулираните територии на община Пловдив (а и
в повечето български общини) се появява хаотична дисперсна урбанизация. Собствеността е
частна в доминиращи мащаби. Средната площ на един частен имот в тези територии е около
5200 м2. Този фактор също подпомага урбанизацията, тъй като имот с такава площ е
инвестиционно привлекателен за широк спектър от функции. Смесеният характер на
инвестициите ясно се вижда от картата с начина на трайно ползване на териториите извън
регулационни граници. Запазването на този начин на действие по отношение на
урбанизацията в земеделските земи, която следва съществуващите инфраструктури, е
възможна опция за действие и в бъдеще.
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Структурни проблеми на териториите извън регулация
Тематичната карта по начин на трайно ползване показва две съществени характеристики на
териториите извън регулация на община Пловдив:
• При обща визуална оценка територията на града спрямо територията извън регулация
едва ли може да се предположи, че двете територии са с почти еднаква площ. Това е
така, защото от структурна гледна точка териториите извън регулация не са
обвързани по отношение на начина на ползване, намират се в четири бивши
землища, а цялата територия при отделянето на общината е структурно увредена.
Това е валидно особено за северозападните и южните територии. Тези елементи на
територията са такива, че ако не се обвържат по някакъв начин с гравитационното
ядро на компактния град, не могат да използвани за никаква организирана дейност.
Някои от тях в комуникационно отношение са обвързани със съседни общини, което
не е обмислено, когато е образувана община Пловдив. Околовръстният път (който
също минава през друга община в южния си участък) обрича значителна част от тези
територии на изолация. При това се създават и проблеми на съседната община, тъй
като разсича част от нейната територия. Структурно няма нищо по-логично тази
територия да е в община Пловдив, тя е управленско бреме за съседната община.
• Допълнително деструктуриране на тази територия възниква от техническите
инфраструктури. Това много ясно е показано в комплексната екологична оценка към
ОУП (виж илюстрация № 23).
• Ясно е очертана тенденцията инвестициите да се насочват там, където гравитацията
на компактното ядро с двата квартала Прослав и Коматево е най-силна и в посоката,
където действа притеглянето към кръстовището между магистралата и Карловско
шосе - и двете тенденции отразяват влиянието на най-мощните обективни
градообразуващи фактори. Тази тенденция обаче е подсилена от ОУП и това не
решава, а задълбочава структурните проблеми на териториите извън регулация.
Устройственото планиране в териториите извън регулационните граници
Състоянието на устройственото планиране в териториите извън регулационните граници се
вижда от дежурните карти на подробните планове, поддържани по землища от общинската
администрация. Това е изключително полезна дейност, която следва да стане интегрална
част от информационната система по устройство на територията с публичен характер.
Именно тази информация дава най-пълна представа за динамиката, размера и характера на
инвестиционните намерения.
Дежурната карта показва, заедно с тематичната карта по начин на трайно ползване,
тенденцията на дисперсна урбанизация в компактно замислени урбанистични структури
според ОУП. В този процес доминира не планирането, а балансирането на инвестиционен
потенциал към индивидуализиран териториален ресурс.
Тази практика обаче отразява точното състояние на пазара на земи, който така и не е
изследван в ОУП и последствията от липсата на това изключително важно проучване, както и
липсата на общински поземлени ресурси извън регулация дава този урбанистичен резултат.
Косвено доказателство за това е картата на исканията за изменения на ОУП, с които се иска
ниви да се включат в урбанизирана територия.
Всички искания са за територии, които са извън новата строителна граница по ОУП. Оказва
се, че дори огромният териториален резерв на плана не е достатъчен. Но именно този голям
териториален резерв подвежда собствениците на земя, че всичко е възможно.
Това още веднъж води към извода, че следването на процеса на естествена урбанизация е
по-добрия начин на овладяване на тези територии, при условие, че се разработят правила за
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допустимост за застрояване. Допълнителен аргумент за това е начинът на действие на ОУП в
тези територии. Общият устройствен план позволява чрез огромната резервирана територия
свободно маневриране на смяна на предназначения. 75% от територията на общината е
предвидена за урбанизация вместо досегашните около 55%.
Това създава необичайна ситуация, която ясно се вижда от картата на подробните планове:
когато в една свободна резервирана територия се вкарват инвестиции, които в никакъв
случай не са достатъчни, за да я уплътнят съгласно планираните показатели, в привидно
планираната урбанизация се появява елемент на хаотичност. Големите резерви
изконсумират територията, при това със сигурност с този план цената на земите в новата
строителна граница са се завишили. Неслучайно всички около 40 искания за изменения на
ОУП са извън новата строителна граница. Големите териториални резерви разхищават
територията. Нещо повече, дори и да не се уплътни, тази територия е компрометирана като
земеделска земя.
Третирането на земеделските земи според РУС
Една от специфичните цели на РУС, свързани с приоритетните оси, е следната:
„решаване на недостига от поземлени ресурси в община Пловдив чрез прилагане на
решения по пространственото развитие на територията на цялата група общини,
които са от общ интерес.“
Същевременно в РУС нееднократно се настоява да се опазват поземлените ресурси и и да се
актуализира ОУП Пловдив по отношение на териториалните разширения за жилищно
строителство. Презумпцията, че недостига от териториални ресурси на община Пловдив
трябва да се компенсира с пространственото развитие на групата общини връща ОУП в
изходна позиция към сценарий, който веднъж е отхвърлен от Общинския съвет. При това
РУС не прави изключение в едно отношение – всички твърдят, че на Пловдив не му достигат
територии, но никой не е доказал защо и колко територия не му достига и най-вече за какво.
Това е едно от задължителните действия при изменението на ОУП Пловдив.
Основният конфликт между РУС и ОУП е в югозападната част на община Пловдив.
Значителна част от предвидените урбанистични модули за подробно планиране,
предвидени в ОУП (Ю-6, Ю-8, Ю-11, З-1, З-2, З-10, З-11, З-12, З-14 и З-15) попадат върху зона
със земи от висока категория, където според РУС е недопустима урбанизация.
Според рецензията на арх. Стефан Стайнов за предварителния проект е отбелязано, „че не е
допустимо устройствените решения да не отчитат териториалното проявление на
цените на поземлените имоти, да не се съобразяват с предпочитаните модули и
предназначението на търсените имоти.“ Това е също насока за попълване на
проучвателния комплекс на изменението на ОУП.
Общият извод от прегледа на земеделските земи в община Пловдив като териториален
ресурс е, че урбанизацията извън регулация следва логиката на най-малкото съпротивление,
но това е така само на пръв поглед. Всъщност тази урбанизация следва фундаменталните
принципи на градообразуването – кръстовището има най-висок градообразуващ приоритет,
следван от наличието на път, наличие на инфраструктура, гравитационно влияние на ядрото,
цена на поземления имот, а компактните квартали като Прослав и Коматево са крайни точки
на урбанизационната експанзия.
Друг е проблемът, че общината не е в състояние да овладее този процес, като екипира
цялата територия подходящо с инфраструктура, за да стимулира създаването на компактна,
а следователно ефективна урбанизация. В резултат на това в новите територии инвестициите
не са балансирани, преобладават малките частни инвестиции, а това неминуемо води до
подценяване на обществения интерес и до ниско качество на комплексната среда (всъщност
тя не е и комплексна).
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В баланса на територията на ОУП има един спорен параметър. Това е показателят селищна
територия на жител. Към 2007 година той е 158,5 м2/жител, а в проектното предложение е
195,4 м2/жител, увеличение с 23,4 % или с около 40 м2/жител. Това става за сметка на
включване в урбанизираните територии на празни терени, които с нищо не подобряват
стандарта на жителите на града, които ще си останат в рамките на предишния параметър. С
нищо не може да се докаже, че рязкото увеличение на урбанизацията ще подобри
състоянието на града като цяло.

Демография
Количествени параметри на населението

Динамика на населението 1934 – 2012 г. и брой жители на км2 по землища в обхвата на
трите общини (диаграмата за населението на град Пловдив не е пропорционална по
абсолютна стойност на другите диаграми!) (източник: НСИ)
Брой на населението
Броят на населението е основен демографски параметър, който се използва като индикатор
за степента на населеност на територията. Това е твърде динамичен показател, който се
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влияние от редица условия и фактори с икономически, социален, психологически и др.
характер.
Броят на населението на община Пловдив към 2014 г. е повлиян от протичащите
демографски процеси в страната, които са с неблагоприятен характер. Те дават основание да
се приеме, че през последните две и повече десетилетия, страната е в състояние на
демографска криза. От това негативно демографско развитие е засегната, макар и не в
такава голяма степен и община Пловдив.
За периода от последните 7 години (2008-2014 г.) на фона на твърде неблагоприятното
демографско развитие, на страната като цяло, и на преобладаващата част от българските
общини, процесите на демографската криза се проявяват доста по-слабо в община Пловдив.
Доказателство за това са данните за промените в броя на населението ѝ. Същите са
представени в таблица 7.
Община Пловдив
Група общини
Ръст спрямо
Година
Общ брой
Общ брой
Брой население
предходна
население
население
година (%)
411639
411639
2008 г.
347600
100
412198
412198
2009 г.
348465
100,2
410840
410840
2010 г.
347611
99,8
403038
403038
2011 г.
338184
97,3
403405
403405
2012 г.
339129
100,3
404780
404780
2013 г.
341041
100,6
404665
404665
2014 г.
341567
100,2
Динамика в броя на населението на общини Пловдив, Марица и Родопи и в т.ч. на община
Пловдив за периода 2008- 2014 г.
(източник: НСИ. Текуща демографска статистика)
Данните от таблицата очертават тенденциите в демографското развитие от една страна на
община Пловдив и от друга - общо със съседните две общини – Марица и Родопи по
отношение на показателя „брой на населението“.
Актуалните статистически данни за броя на населението на НСИ за последните 3-4 години
(2011-2014 г.) показват, че е налице процес на стабилизиране на броя на населението в
община Пловдив. Независимо от това, този положителен демографски процес не е в
състояние да компенсира намаляващия брой на населението в периода от 2008 до 2011 г.
По-важен е фактът, че през последните три години има стабилизиране в броя на
населението и тенденция за лек ръст на нарастване на неговия брой.
Процес на стабилизиране на броя на населението се наблюдава и при общините Марица и
Родопи. Нещо повече, в периода след 2011 г. се очертава процес на леко нарастване на броя
на населението.
Тенденциите в демографското развитие на община Пловдив през последните 7 години
(2008-2014 г.), се различават, макар и не много съществено, от тенденциите в броя на
населението, очертани в действащите планови и стратегически документи, свързани с
община/град Пловдив – Общ устройствен план на община Пловдив – 2008 г., Районна
устройствена схема на група общини – Пловдив, Марица, Родопи и Садово- 2009 г.,
Общински план за развитие на община Пловдив – 2014-2020 г. – 2014 г., ИПГВР на гр.
Пловдив – 2014 г. В посочените документи със стратегически и с устройствен характер, в
демографските анализи е използвана статистическа информация, актуална за времето през
което са изработвани тези документи – 2008, 2009 и 2011/2012 година.
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Данните от демографската статистика сочат, че основна роля за лекия ръст в броя на
населението на община Пловдив има механичният прираст. През последните години същия
е положителен, т.е. броят на заселените е по-висок от броя на изселените.
Положителният баланс между броя на заселените в общината и този на изселените към
2012- 2014 г. е основния демографски фактор за лекото нарастване на броя на населението ѝ
през констатирано през последните три години. Средногодишният механичен прираст за
периода 2008 -2014 г. е 777 лица, а за последните три години – 1225 лица средногодишно.
Коефициентът на механичен прираст е положителен и за периода е 2,3‰ средногодишно, а
за последните три години – 4,2‰ средногодишно.
Динамиката в стойностите на естествения и на механичния прираст на населението в
община Пловдив за периода 2008-2014 г. е показана графично на следващата илюстрация.

Динамика в стойностите на естествения и на механичния прираст на населението в
община Пловдив за периода 2008-2014 г.
(източник: НСИ. Текуща демографска статистика)
Качествени характеристики на населението
Освен количествените параметри на населението за демографската жизненост на
община/град Пловдив влияние имат и качествените му характеристики. В концептуален план
от качествените характеристики на човешкия ресурс на общината определена тежест имат:
• възрастовата структура – по основни (стандартни) и по специфични възрастови групи;
• образователното равнище (образователна структура) на населението.
Възрастова структура
Възрастовата структура на населението е основен демографски белег за качеството на
човешкия ресурс на общината. Тя дава представа за възпроизводствените му способности, за
неговия трудов потенциал и т.н.
Анализът на данните дават основание да бъде направена следната констатация:
стандартната възрастова структура на населението на община Пловдив към 2014 г. е с
проблемен характер. Основание за това е по-високият дял на населението в над
трудоспособна възраст от делът на населението в под трудоспособна възраст.
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За жизнеността на община Пловдив, разглеждана като перспективни възможности за
естественото възпроизводство на населението през следващите 10-15 години, както и за подоброто планиране на перспективните потребности от бюджетни социални услуги в сферата
на образованието и на здравеопазването са важни и специфичните възрастови структури. Те
засягат контингентите от лица във възрастовите групи 0-2 години; 3-6 години; 7 -14 години и
15-18 години. Това са възрастовите групи, от които през следващите 1-2 десетилетия ще се
формират и фертилните контингенти, както и активния трудов ресурс на общината.
Състоянието и измененията в специфичните възрастови групи към 2008 и 2014 г. са
посочени чрез данните в следващата таблица.
2008 г.
2014 г.
Специфични
брой
% от
брой
% от
възрастови групи
населението
населението
на общината
на общината
0-2 години
11215
3,2
10746
3,1
3-6 години
13005
3,7
14703
4,3
7-14 години
22593
6,5
24303
7,1
5-18 години
13943
4,0
11101
3,3
Промени в контингентите и относителните дялове на специфичните възрастови групи
от населението на община Пловдив към 2008 и 2014 г.
(източник: НСИ. Текуща демографска статистика)
Основната констатация, която произтича от данните в таблицата е едно балансирано
състояние на отделните специфични възрастови групи. За сметка на намаляване на
абсолютния брой и на относителния дял на лицата във възрастовите групи 0-2 години и 5-18
години е налице нарастване на броя и на делът на лицата във възрастовите групи 3-6 години
и 7-14 години. Причините за това са основно в по-високите нива на раждаемост в някои
предходни години.
Образователна структура на населението
Анализите и оценките на образователната структура на населението почиват на данни от
последните две преброявания на населението – през 2001 и 2011 г. Поради липса на поактуална информация остават в сила анализите на образователната структура, които се
съдържат в някои действащи документи, разработени в периода след 2011 г. – например
Общинския план за развитие на община Пловдив за периода 2014-2020 г., ИПГВР на гр.
Пловдив и др.
Основните констатации за образователната структура на населението на община Пловдив са
формулирани по следния начин:
• нараства абсолютния брой и на относителния дял на високо образованото население
на общината. От населението над 7 годишна възраст 26,5% са с висше, а 42,4% - със
средно образование;
• в сравнение с 2001 г. през 2011 г. се запазват относително високи нива на ниско
образовани (основно и по-ниско образование – 10,0% от населението над 7 годишна
възраст) и на неграмотни лица (1,0%).
Изводи
От извършените аналитични проучвания за демографската характеристика на община
Пловдив, които имат концептуален характер произтичат някои основни констатации, които
се отчитат при прогнозните предвиждания за броя на населението на общината.
• Демографската жизненост на община Пловдив е функция от положителното влияние
на редица фактори с историческо, икономическо, културно и социално значение.
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Демографското състояние на гр. Пловдив следва да бъде разглеждано в по-широк
териториален/регионален аспект както в обхвата на Южния Централен район, на
област Пловдив и непосредствено в рамките на групата от съседните общини и
особено на общини Марица и Родопи;
• Общинският център - гр. Пловдив, като втори по големина град в страната, като много
добре развит многофункционален център
със застъпени обслужващи и
икономически функции с регионално (някои от тях и с национално значение) е
привлекателен център за населението от съседни и някои по-отдалечени общини в
страната. Тази привлекателност на гр. Пловдив е най-силно изразена по отношение
на две от съседните на община Пловдив общини – Марица и Родопи. Тези връзки
дават отражение и върху демографското развитие на община Пловдив;
• Между групата от трите съседни общини – Пловдив, Марица и Родопи, съществуват
исторически, трайно проявяващи се връзки протичащи по линията на:
o механичното движение на населението, като основен фокус на привличане е
гр. Пловдив, с очертаване на тенденция за формиране на притегателни
центрове на близко разположени села до гр. Пловдив, които са в границите на
общини Марица и Родопи;
o утвърдени двустранно ориентирани посоки на трудови пътувания както от
населени места от общини Марица и Родопи към гр. Пловдив, така и от
гр./община Пловдив към нововъзникналите производствени зони и
производствени съсредоточия, локализиране на територията на общини
Марица и Родопи;
o Трайно запазване на определен контингент от временно пребиваващо
население в община Пловдив, включващо студенти в пловдивските
университети и ученици в профилирани и професионални училища в
гр.Пловдив, които са от други общини и области в страната;
o културно-битовите, здравни и други ежедневни пътувания към гр. Пловдив от
съседни общини, които го натоварват с допълнително човешко присъствие.

Икономически комплекс. Функционална подсистема „труд“
Обща характеристика на икономиката
Икономиката на община Пловдив е с многоотраслов характер, като са представени почти
всички икономически дейности. Някои от тях са стари, традиционни за местната икономика,
а други – са резултат от развитието на съвременните технологии и на иновационните
постижения. Появата на съвременни производства е обусловено от влиянието на научния и
технологичен потенциал на гр. Пловдив, на наличието на подготвени кадри,
инициативността на инвеститори с нови идеи и т.н.
Сегашното състояние на общинския икономически комплекс до известна степен е повлияно
от последиците от икономическата и финансова криза, която се прояви в периода след 20082009 г. Конкретно за община Пловдив тези последици нямат силния негативен ефект, който
се наблюдава в голяма част от общините в страната, но оказаха влияние върху темповете на
икономическото развитие, които са по-ниски от очакваните.
Представа за динамиката в развитието на икономиката на община Пловдив за периода 20072011 г. дават някои основни икономически показатели, които са отразени в следната
таблица.
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Основни показатели
Предприятия – брой
Заети лица - брой
Размер на произведената продукция –
хил. лв.
Размер на ДМА – хил. лв.

Състояние към:
2007 г.

2009 г.

Ръст
2011 г

2011/2007

17542

23533

23086

131,6

139125

141046

128970

92,7

6314185

6348971

6529014

103,4

4332730

5451309

502596

116,1

Основни икономически показатели на община Пловдив 2007-2011 г.
(източник: НСИ)
Стойностите на четирите анализирани икономически показатели показват, че е налице
определена динамика в развитието на местната икономика. Анализираният период съвпада
в времето на проявление на икономическата и финансова криза. Данните за 2009 г. са найблагоприятни, тъй като те са отчитани, преди да се проявят последиците от икономическата
криза. Данните за 2011 г. са с по-ниски стойности от тези за 2009 г., но по някои от
показателите – са по-благоприятни от тези за 2007 г., което е един от индикаторите, че
местната икономика започва макар и не така ефективно да се съвзема от кризата. Това се
отнася в най-голяма степен за броя на заетите лица.
Брой предприятия. Икономическите субекти, които осъществяват дейност на територията на
община Пловдив към 2011 г. са 23086 бр. Категоризацията им по отношение на броя на
заетите лица включва три групи – микропредприятия (с брой на заетите до 9 д), малки (с
брой на заетите от 10 до 49 д.), средни (от 50 до 249 д.) и големи (с брой на заетите над 250
д.). С най-добре изразена динамика по отношение на броя им е групата на
микропредприятията.

Структурата на предприятията (по брой на заетите) към 2011 г.
(източник: НСИ)
Секторна структура на икономиката
Профилът на икономиката на община Пловдив до голяма степен се характеризира с нейната
секторна структура. В информационно-статистически аспект икономиката също включва три
сектора – „Селско и горско стопанство“, „Индустрия“ и „Услуги“. В съдържателно отношение
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има покритие между секторната структура, използвана в устройствените документи с тази в
статистико-информационната сфера.
Първичният сектор („Селско и горско стопанство“) е най-слабо развития в икономиката на
общината. Това личи и от следните данни:
Икономически сектори
Показатели
Брой предприятия
Произведена продукция
(млн.лв.)
Брой заети лица

първичен

вторичен

третичен

2007 г.

2011 г.

2007 г.

2011 г.

2007 г.

2011 г.

210

241

4163

3736

19116

19109

40,6

57,0

4025,8

3998,1

2323,1

2473,9

853

984

40259

49340

99933

79963

Икономически показатели по сектори в община Пловдив 2007-2011 г.б(източник: НСИ)
Вторичният сектор („Индустрия“) до голяма степен е структуроопределящ за икономиката
на общината. В сектора, относителният дял на произведената през 2011 г. продукция е
64,6% от общия обем на произведената в общината продукция. В промишлени дейности и в
строителството са ангажирани 31,2% от всичко заетите в общинската икономика лица. От
икономическите дейности, включени в обхвата на вторичния сектор, с най-голяма тежест са
производствата от преработващата промишленост.
Третичният сектор („Услуги“), включва широк спектър от икономически дейности, които са с
подчертан обслужващ характер. Неговото състояние и развитието му са в пряка връзка със
силно развитите обслужващи функции на град Пловдив. Редица от тях са не само с
общински а и с надобщински характер. Това дава отражение и върху параметрите на
разглежданите икономически показатели. Този сектор е с най-голям брой регистрирани
предприятия – 19109 (2011 г.). В него са заети и най-много лица - 79963. Съпоставката между
посочените два показателя сочи, че предприятията са от типа „микро“ (брой на заетите до 9
д.). Средния брой заети в едно предприятие в третичния сектор е 4,2 д.
В третичния сектор като икономическа дейност с потенциали за устойчиво развитие в
перспектива се очертава „Хотелиерството и ресторантьорството“ (туризма). С историческото
си наследство, с даденостите си с антропогенен характер, с културните си функции гр.
Пловдив е привлекателен туристически център. Благоприятно обстоятелство за това е и
мястото му като изходен център за туристически обекти и центрове в зоната му на влияние.
На територията на общината към 2013 г. осъществяват дейност 158 туроператори и
туристически агенти, от които около 110 извършват дейност само в общината. Легловата
база в местата за настаняване обхваща около 4000 легла.
Последните две години (2014 -2015 г.) сериозно развитие претърпяха бизнес-услугите и
аутсорсинга, последният благодарение на активната дейност на Клъстер „Информационни и
комуникационни технологии“ Пловдив, чиито член е и община Пловдив. В тази сфера
заетостта бързо нараства и към края на 2015 г. ще бъде около 5000 души. Интензивно се
строят бизнес сгради за настаняване на инвестиращите в Пловдив фирми, занимаващи се с
аутсорсинг в сферата на високите технологии.
Предприемаческа и инвестиционна активност
Предприемаческата активност е индикатор за жизнеността на местния бизнес и разбира се
на местната икономика. Тя се представя, чрез два показателя:
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• брой на регистрираните предприятия (фирми), отнесени към 1000 д. от населението
на общината;
• размер преките чуждестранни инвестиции (в хил. €.)
По отношение на първия показател - към 2011 г. броят предприятия на 1000 д. от
населението възлиза на 67,7 при среден за страната показател от 51 предприятия/1000 д. от
населението.
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия секторна община Пловдив към
31.12.2011 г. възлизат на 907,6 млн. €. Макар че размерът на ПЧИ в страната през последните
години да бележи тенденция на намаление на техния размер, община Пловдив продължава
да привлича инвестиции. Размерът на ПЧИ през 2011 г. е с 9,1% по-висок от този в 2010 г.
Спрямо 2008 г. ПЧИ нарастват с 51,8%.

Динамиката в размера на преките чуждестранни инвестиции за периода 2008-2011 г.
(източник: НСИ)
Инвестиционната активност дава пряко отражение и върху размера на дълготрайните
материални активи (ДМА), които през 2011 г. възлизат на 502596 хил. лв. По типа на
предприятията с най-голям абсолютен размер и относителен дял на ДМА са средните и
големи предприятия. Същите са с по-висока фондовъоръженост.
От придобитите през 2011 г. ДМА във всички сектори на общинската икономиката (950 млн.
лв.), с най-голям размер са тези в сектор „Индустрия“. От третичния сектор водеща по
размер на придобитите ДМА е икономическа дейност „Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети“, следвани от дейностите „Транспорт и складиране“, „Хотелиерство и
ресторантьорство“.
Форми на териториална локализация
В исторически план на територията на общината са се формирали териториални
съсредоточия на дейности основно с производствен и логистичен характер, както и на
дейности с подчертан обслужващ характер. Съсредоточията на дейности с производствен
характер в сферата на индустрията и свързаните с тях логистични дейности са исторически
формираните производствени (промишлени) зони на гр. Пловдив. На територията на
общината са формирани следните производствени зони:
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• Зона “Север”, с развити производствени и обслужващи дейности свързани основно с
предприятия от хранително-вкусовата промишленост и на текстилната
промишленост;
• Зона “Изток”, специализирана в областта на леката промишленост;
• Югоизточна промишлена зона с предприятия в сферата на машиностроенето,
уредостроенето и производството на облекла;
• Промишлена зона “Карловско шосе”, специализирана в производството на хладилна
и климатична техника, козметични продукти, облекла и др.
В агломерационния ареал на община Пловдив се развива един от най-мащабните проекти в
България – „Тракия икономическа зона“. Зоната, създадена по инициатива на „Сиенит
Холдинг“, КЦМ и девет общини, обединява шест икономически и индустриални зони на
микрорегионално ниво с 12000 работни места, 80 чужди инвеститора и площ 10700000 м2,
от които около 30% в момента са вече заети (източник: община Пловдив).
Индустриалните зони, включени в „Тракия икономическа зона“ (виж илюстрация № 13), са:
• Индустриално-търговска зона „Марица“ – първата индустриална зона в региона,
възникнала 1995 г.;
• Индустриална зона Раковски;
• Промишлено-търговска зона Куклен;
• Индустриална зона и високотехнологичен център „Тракия“;
• Агро-център Калояново;
• Парк „Образование и високи технологии“ Пловдив.
Ключовата характеристика на тази комплексна икономическа зона от пространствена гледна
точка е, че тя не би възникнала без присъствието на Пловдив с неговия научен, инженерен и
експертен потенциал. А самото възникване на подобен проект е възможно само
благодарение на агломерационния потенциал на община Пловдив.
Характеристика на индустриалните зони и ФПС „Труд“ в община Пловдив
Териториалната характеристика на индустриалните зони на град Пловдив показва защо
новите индустриални зони се развиват в агломерационния ареал. Причината за това не е
само цената на имотите. Индустриалните зони на Пловдив са планирани за друга
индустриална епоха и последните 25 години се прекрояват, за да се пригодят към новите
изисквания – по-компактни терени, малки производства, друг тип инфраструктури, рекламно
лице към активна транспортна инфраструктура. В ОУП са направени подробни анализи на
четирите индустриални зони на Пловдив, като те са характеризирани като функционално
зониране, застроени нефункциониращи площи, незастроени свободни терени, отраслова
структура, сграден фонд и заетост.
От структурна гледна точка, като изключим значителните незастроени територии, случайната
отраслова структура, резултат от приватизацията, продажбите и делбите, ликвидирането на
предишните предприятия, за които тези зони са специално планирани, не дава основания да
се счита, че тези зони имат перспектива да се трансформират в модерни индустриални зони.
Особен проблем е производствена зона Изток, която обхваща жилищния квартал
Столипиново и изцяло го изолира от жилищната зона на града. Тази изолация е една от
причините за ниското качество на жизнената среда в този район.
Най-ясна представа за раздробеността на зоната дава картата на заетостта, в която са
показани зоните с предприятия, класифицирани по брой работещи и брой предприятия:
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Заета работна ръка в индустриалните зони на Пловдив (източник: ОУП Пловдив)
Тъй като икономиката на Пловдив се движи от средните и големите предприятия, тази
раздробеност показва всъщност неефективното използване на съществуващите
индустриални зони.
Развитие на ФПС „Труд“ и оценка на степента на реализация
Проектното предложение на ОУП Пловдив за развитие на подсистема „Труд“ включва две
насоки, които изискват фундаментално преразглеждане.
Първата е да се определи териториален норматив на жител, като оттук се определя
недостига от производствени зони. Има обаче значителна разлика от площта на
индустриално-складовите територии по кадастрална карта и по баланса на територията на
ОУП, която при изменението на ОУП следва да се изчисли и сравни отново и може да се
окаже, че така нареченият „норматив“ на жител е отдавна постигнат. Косвено доказателство
за това са новите индустриални зони извън Пловдив и поне 380 ха свободни територии в
индустриалните зони. Изчислението следва да отчете тенденциите в реиндустриализацията
на Пловдив в рамката на съвременните технологични изисквания, които могат да зададат
съвършено различен норматив за индустриални зони, а също така да отчете
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индустриализацията на агломерационния ареал. Всъщност експанзията на функции към
агломерационния ареал не идва от инвестициите в жилища, а от индустриалните
инвестиции.
Втората насока на ОУП е да се определят между 360 и 400 ха територии в индустриалните
зони за промяна на функционалното им предназначение. Не е ясно кой ще направи тази
промяна на функционалното им предназначение реална, какви устройствени мерки могат да
инициират подобно преструктуриране, след като подробните планове на подобни територии
следват намеренията на собствениците, а не на бъдещите инвеститори, а само такива могат
да преструктурират зоните. Модерната индустриализация изисква цялостни модерни
икономически зони, екипирани от индустриални мениджъри, които се предлагат на
инвестиционния пазар. Точно това е бизнес-логиката на „Тракия икономическа зона“ и точно
по тази логика е изградена индустриално-търговската зона „Марица“ и именно това е
логиката, по която агломерационният ареал става реалност, без да се съобразява с каквито и
да е административни граници.
Затова считаме извода, направен в ОУП, че „при всички сценарии за пространствено
развитие на Пловдив, формираните четири производствено-складови зони остават найважният териториален ресурс, в който ще се развива икономиката (индустрия,
строителство и търговско-складови дейности)“, за напълно погрешен. Почти невъзможна
е обаче да се приложи европейската практика подобни зони не да се стимулират, а
постепенно да се ликвидират и да се превръщат в паркове и зони за отдих, което може да
направи само богата община.
В аналитичния доклад от 2011 г. на арх. Антоанета Топалова са направени съществени
изводи по отношение на подсистема „Труд“, както следва:
• На тенденцията за големи (главно – чуждестранни) инвестиции в съседни общини
(вместо в Пловдив) не може да се противодейства. Тя е характерна за развитието на
вторичния сектор в цяла Европа. Резултат от тези тенденции може да е ситуация, при
която пловдивските „зони за бърз икономически растеж” да са всъщност извън
сегашните черти на града (макар и в непосредствена близост до тях).
• Решението може да се търси в насърчаване създаването на нови производствени
зони (по-скоро – „оси”) покрай основните пътно-транспортни комуникации със
съседните, динамично развиващи се селища и активни транспортно комуникационни
потоци.
• По-голямата част от новите, динамични и перспективни бизнес начинания (особено –
чуждите инвестиции) ще продължи да търси реализация в околностите на Пловдив
(без това да се превръща в пречка за тях да се развиват като структуроопределящи и
за самия град).
• Затова не трябва да се противодейства, а напротив –да се търси оптимизация и
балансиране на естествения процес на разполагане на нови производствени,
производствено-складови и производствено-търговски обекти по основите
пътнотранспортни комуникации (трите изхода към АМ „Тракия”, Пазарджишко,
Пещерско, Брезовско, Цариградско и Асеновградско шосе, Южната околовръстна дъга
и пътните излази към Родопите).
• В изменението на ОУП на Пловдив следва да се проучи и преоцени тенденцията на
преминаване от традиционната за града „зонова” към по-динамичната „осова”
пространствена организация на икономиката.
Ключова задача на Концепцията е да предложи принципно различен подход в
пространствената организация на подсистема „Труд“. Пространствената експанзия на
индустрията по локалните оси на урбанистично развитие и по железопътната
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инфраструктура в агломерационния ареал поставя под въпрос дали индустриалноскладовите структури в класическите индустриални зони на Пловдив представляват
индустриални зони въобще или са просто група локализации, след като не ползват
класическите тежки инфраструктури, които ги обединяваха наистина в зони. В този смисъл
ОУП правилно отчита все по-смесения им характер и интеграцията им с другата градска
среда. Това от своя страна поставя под въпрос дали е уместно глобалното деление на
територията на „жилищна зона“ и „селищно стопанство“, като особено второто понятие
става все по-неуместно в модерните пространствени градски структури, а не съществува вече
и в нормативната база.

Обитаване и жилищен сектор
1.6.1. Състояние и ресурси
Според Общия устройствен план на Пловдив
Според Общия устройствен план констатацията от направения баланс, сравнен с
нормативите по Наредба №7 е, че крайните резултати – м2/обитател. - по баланса на
територията – за жилищна зона “А” – 20-25 м2/об., за градове от категорията на Пловдив, се
разминават повече от два пъти. Площта само на жилищната територия „бруто” - съгл. чл.14,
ал.3 от Наредба№7 възлиза на 50-55% от нормативните (28-32м2/об). Основният извод,
който може да се направи е, че нормативите в Наредба №7 не са съобразени с реалната
ситуация за градове като Пловдив и следва да бъдат предмет на специални проучвания.
(между впрочем използването на понятието „селищно стопанство“ е остаряло и не
присъства никъде в нормативната база, същото се отнася и за понятието „жилищна зона“,
приложимият термин е „жилищни територии“).
Планът ясно е класифицирал базовите типове жилищно застрояване в Пловдив, с което
определя фундаменталните характеристики на идентичността на средата: традиционен град
с три пояса и жилищни комплекси, като тези базови типове са продукт на естествения растеж
на града.
Жилищните комплекси заемат половината от територията и побират половината от
населението на Пловдив. Възникнали върху свободни терени – изградени с панелни сгради
на принципа на “пластиката” (равнина, върху която се наслагва композиция от сгради с не
овладени помежду им пространства) – те са пълна противоположност на композицията от
пространства с човешки мащаб, градски характер и идентичност, както при традиционните
жилищни квартали. Изградени «изведнъж», по един и същи замисъл, с едни и същи средства
и методи, те не са нито по-икономични, нито по ефективни, както по отношение на
строителните си характеристики, така и по отношение на териториалните показатели.
Изградеността на тези комплекси, по отношение на жилищните терени, с малки изключения
на “Тракия” е почти 100%, т.е. липсват възможности за добиване на нов жилищен фонд.
По отношение на етажността (която е част от комплекса на идентичност на жизнената среда)
в града са ясно очертани няколко зони, които следват типологията на жилищната среда.
Специфичен проблем на обитаването са ромските етнически общности, разпределени в
четири махали. По непотвърдени данни общата численост на тези общности е около 65000
души, а според Апликационната форма, с която Пловдив спечели номинацията за
Европейска столица на културата през 2019 г. числеността на ромската общност е около
80000 души. Тези махали представляват затворени общности,които реализират
специфичната си култура и функции в рамките на тези териториални единици. Погрешно
проведените интеграционни програми в различни епохи – от разселване до строеж на чужди
на тяхната етническа култура жилищни единици – с нищо не подобриха състоянието им. В
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последно време се оформя подходът, че нито разселване, нито строеж на жилища решават
проблема, а провеждането на благоустройствени мероприятия и микронамеса с цел
постигане на стандарт в рамките на общността и съответстваща на културната им
идентичност. Именно такъв е подходът и в цитираната Апликационна форма за Пловдив
2019.
Оценявайки ресурсите за развитие на обитаването в Пловдив, ОУП преценява, че
изграждането на фондовете на подсистема “обитаване” към 2005 г. става на принципа на
свръх ефективното използване на последните останали 30% във “втория” пояс на
традиционния град. Освен това се преценява, че предпочитанията за купуване на малки
жилища (40 – 50 м2) влошават жилищния стандарт.
Оценявайки ресурсите на жилищната територия ОУП извежда заключението, че
единственото възможно решение е завладяване на нови територии.
Същевременно ОУП предлага към 2015 – 2017 г. планът да се ревизира и актуализира, като
се оценят новите реалности.
Според кадастралната карта на община Пловдив към 2015 г.
На следващата илюстрация е показана степента на реализация на подсистема обитаване,
като върху ОУП са координирани жилищните терени по кадастрална карта:

Жилищни имоти по кадастрална карта към 2015 г. на община Пловдив върху ОУП Пловдив
(източник: АГКК, ОУП Пловдив)
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Независимо от значителните си неточности по отношение на начина на трайно ползване
(задължително е коригиране на кадастралната карта по отношение на собствеността и
начина на трайно ползване преди или заедно с разработването на изменението на ОУП!) на
кадастралната карта с известни корекции, направени от изпълнителя, резултатите от
изчисленията на жилищната зона и жилищната площ се различават значително от
показателите по ОУП. Жилищните терени (за ниско, средно високо и комплексно
застрояване по КК), което е по същество категория, близка до нето жилищните терени, са
16050957 м2 (1605 ха срещу 1290 ха по ОУП), като при население 342000 души се получава
46.93 м2/жител нето жилищна територия. Тук са включени и незастроените жилищни
терени. Това е резултат и от реалното действие на ОУП, тъй като редица територии в
градското ядро са обозначени вече като жилищни, а в опорния план на ОУП още не са били
такива.
Изчисленията на КИНТ и плътността на застрояване към 2015 г. условно показват големи
резерви, които структурно са трудно постижими. Реконструкцията на втория пояс показва
недостатъците на този тип резерви на КИНТ и плътност, при което се получава и парадокс – в
частичните изменения на подробните устройствени планове КИНТ се завишава над този,
определен по ОУП, а самата устройствена зона продължава да има резерви, защото не са
реконструирани по-голямата част от ниските сгради в зоната. Инвестиционният натиск е
насочен в момента точно към такъв тип реконструкция. В този смисъл може да се наложи
устройствените зони да се заложат така, че режимът да не се отнася до всеки имот на зоната,
като това се описва в правилата за приложение на плана (каквито не са одобрени заедно с
плана).
Използвайки незавършената база данни към КК за единичните обекти в сгради (по наша
преценка е завършена на около 80%) се получават също така значителни стойности за
жилищната площ. Базата данни е филтрирана, като са оставени обекти, по-големи от 30 м2
за жилищата и ателиетата и 10 м2 за гаражите. От базата данни към момента могат да се
извлекат следните агрегирани стойности (броят жилища не е достоверен по КК):
• жилищна площ в сграден фонд 32.4 м2/жител);
• 2830 ателиета с площ по-голяма от 30 м2;
• 16390 гаража с площ по-голяма от 10 м2.
Следва да се оцени, че в категорията жилища по кадастрална карта са включени редица
обекти, които нямат стандарт на такива, както и единични помещения, обявени за жилища,
без да са такива. Така че тази информация не е представена тук като достоверна, а като
състояние на информацията в кадастралната карта, която следва да се оцени впоследствие.
Регионален контекст
В регионалния контекст на подсистема обитаване съществени са следните постановки:
• В агломерационния ареал на Пловдив има много собственици, които имат там второ
жилище или вила, като за някои това е било първо жилище преди преместването им
в Пловдив. Това стабилизира пръстена населени места около Пловдив в стабилна
агломерационна урбанистична структура.
• Тези жилищни зони са свързани със зони от подсистема труд по локалните
урбанистични оси на развитие.
• Преразгледано е предложението за компактни масирани жилищни зони в
земеделските земи на община Пловдив. Тези територии са маркирани на прогнозата
на РУС като „неусвоени територии в ОУП Пловдив с необходимост от изменение“.
46

Концепция за пространствено развитие на община Пловдив
• Оценени са капацитетните възможности на урбанизираните територии в обхвата на
РУС, което е показано на следващата илюстрация:

Възможности на територията в обхвата на РУС (източник: РУС)
Пространствено развитие и прогноза
Освен традиционния градски център жилищните зони са тези, които. определят
идентичността на средата. Именно затова смесването и подмяната на типове устройствени
зони в традиционната среда е нежелателно и в този смисъл подходът на ОУП е правилен и
следва да се запази.
Структурните проблеми на жилищната зона са в две посоки:
• различия в стандарта на средата;
• прекъсвания на зоната от други урбанистични структури с чужди на жилищната среда
функции.
Структурните разновидности в Пловдив са ясно обособени и с малки изключения в район
Централен не се смесват. Тези разновидности обаче са с различен жизнен стандарт, като в
различните зони има различни преимущества и недостатъци - от изолацията в жилищните
комплекси до интегралната нискостандартна микросреда на етническите квартали.
Структурен проблем са прекъсванията от големи урбанистични структури с други функции
(индустриални зони, панаир, болници) които прекъсват връзките на цели жилищни райони с
единната градска среда без да имат осигурени локални центрове на обслужване. Такъв е
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случаят и с жк Тракия, който е тотално изолиран от града, а общественият му гръбнак не е
реализиран освен със спорадични обекти. Инфраструктурите на транспорта, включително
велоалеите, след пълното им изграждане ще допринесат частично за свързаността на
градските структури в общоградска среда.
Пространственото развитие на жилищните територии трябва да бъде неразривно свързано с
целия комплекс
Жилищните територии в условията на разпокъсана частна собственост са изключително
инертни. Хипотезата на ОУП за устройство на масивни нови жилищни зони върху
земеделските земи е опровергана от авторите на РУС (а те са и разработчици на ОУП). Под
предлог за опазване на ценния земеделски фонд те се отказват от масивното разширение на
жилищната територия с компактни зони, а всъщност и през 2009 г. (когато е разработена
РУС) и към 2015 г. няма нито една масирана инвестиционна инициатива, която да овладее
огромните резервирани по ОУП жилищни територии. Освен всичко друго още в ОУП
разработчиците оценяват и негативното въздействие върху структурата на извънселищната
територия на инфраструктурите.
Почти всички инвестиционни инициативи разчитат отново на вътрешните резерви на
жилищните територии и на епизодични изяви дори в най-близката до компактния град
територия Остромила – Беломорски.
Самият капиталов капацитет на инвестициите в Пловдив подсказват модела на
пространствено развитие на жилищните територии: уплътняване на компактния град и
дисперсна урбанизация в земеделските земи.
Заявките от РУС към Общия устройствен план на Пловдив са:
• Редуциране на нецелесъобразни предложения за урбанистично разрастване, които
не са съобразени с потенциала на територията.
• Създаването на устойчиви системи за обитаване със съвременен стандарт да става
при използване на наличните ресурси и опазване на плодородните земеделски земи.
При подготовката на задание за изменение на ОУП Пловдив аналитичният доклад на арх.
Надя Георгиева препоръчва следното:
• Преразглеждане потенциала на територията в компактното ядро, включително и
преструктуриране на терени от други функционални подсистеми, при рационално
използване на скъпата градска територия и инфраструктура .
• Преосмисляне количеството на териториалните разширения на гр. Пловдив върху
висококатегорийна земеделска земя, предвид това, че всички са за жилищно
застрояване с висок стандарт на обитаване, с произтичащите за това обитаване
обекти на социалната и техническа инфраструктура.
• Да се анализира инвестиционната активност в новите терени-земеделски земи,
предвидени за усвояване, с цел редуциране на нецелесъобразните разширения.
• Да се изследват действащите подробни устройствени планове на всички градски
части и резултатите да се отразят на картен материал с обобщени данни за баланс на
територията и устройствени показатели за всяка от тях. На база на това изследване да
се изготви категоризация, имаща отношение за по-нататъшното им действие.
• Предприемане на процедурни действия за подробни устройствени планове или части
от тях, които подлежат на отмяна или частично изменение.
• Устройственото зониране в жилищната зона да бъде обвързано с правила и
нормативи за прилагане на плана, одобрени заедно с изменението на ОУП.
• Етапният план-програма да бъде обвързан с приоритети за развитие на града с
ресурси за реализация.
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•

Развитието на подсистема „Обитаване” да бъде неразделно от развитието на
останалите функционални подсистеми.

Социална и бизнес инфраструктура

В КПРО Пловдив функционална система „Социална инфраструктура“, позната в
устройственото планиране и като система „Комплексно обществено обслужване“ (КОО) се
представя в два разреза:
• Диагноза на състоянието на основните социални дейности;
• Насоки за бъдещо развитие на системата в периода до 2025 г.
1.7.1. Диагноза на състоянието
Диагнозата на състоянието на социалната инфраструктура на територията на община
Пловдив има за цел да установи до каква степен са развити обслужващите функции на
общината, както и развитието и териториалната организация на обслужващите обекти със
социално предназначение. Основен акцент на аналитичните проучвания са бюджетните
услуги – образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт и др.
1.7.1.1. Образование
В община Пловдив е представен пълния спектър от образователни институции – от
предучилищно обучение до висшето образование. В сферата на образованието гр. Пловдив
е с функции на регионален, а по отношение на висшето образование – национален
образователен център.
В основни линии, образователната система в общината е с публичен характер.
Преобладаващата
част
от
образователните
институции
(детски
заведения,
общообразователни и професионални училища, университетите) се финансират с публични
бюджетни средства – от общинския и републиканския бюджет. Частният сектор също е
представен, но неговото участие в образователната система е символично. Частните детски
заведения са само 4, училищата са общо 7 (1 общообразователно, 3 профилирани и 1
професионално), а колежите с частно финансиране – 2.
Предучилищно обучение
Системата за предучилищно обучение в община Пловдив включва два типа детски
заведения – Обединени детски заведения (ОДЗ) и Целодневни детски градини (ЦДГ). През
учебната 2014/2015 г. в общината са функционирали общо 8 ОДЗ и 59 детски градини, от
които 58 ЦДГ и една частна полудневна детска градина. За деца с определен вид
увреждания са разкрити и 1 специална детска градина (за деца с увреден слух).
Данните дават основание да бъдат направени следните констатации:
• през последните 7 години е налице тенденция за нарастване на броя на обхванатите в
системата за предучилищно обучение деца. Ръстът за периода 2008 -2014 г. е 129,1%
(при база 100% - учебна 2008-2009 г.);
• нарастването на броя на обхванатите в детските заведения деца е резултат от
провежданата общинска политика за по-пълно обхващане на децата в системата на
предучилищното обучение;
• Независимо от увеличения брой на обхванатите деца, груповия нетен коефициент на
записване на децата (83,9) показва, че около 1500-1600 деца на възраст от 3 до 6
години не са обхванати в системата на предучилищното обучение;
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• с разкриването на две нови детски заведения през последните две години 2013 и
2014 г. е увеличен и броят на местата в детските заведения;
• осигуреността на места в детските заведения на 100 обхванати деца е нисък (84, 2
места на 100 деца през учебната 2014/2015 г.), което и причина за високата
пълняемост на 1 група - средно по 26-27 деца;
• След учебната 2009/2010 г. е извършено разширяване на материалната база на
предучилищното обучение, вкл. и чрез разкриване на нови филиали към
съществуващи ЦДГ макар и в пригодени сгради, както и на 2 нови ЦДГ.
За облекчаване на натовареността на детските заведения, част от подготвителните групи (5 и
6 годишни деца са организирани в общообразователните училища в общината. В 17
общообразователни училища (начални, основни и СОУ) са разкрити подготвителни групи за
5 годишни и 6 годишни деца. В тези групи са обхванати 1098 деца.
Общо образование
По форма на финансиране през учебната 2014/2015 година общинските училища са 51,
частните - 6, с държавно финансиране – 3 училища и 1 духовно училище.
За периода 208-2014 г. има незначително намаляване в броя на общообразователните
училища на територията на общината, като от 64 техният брой е редуциран на 61. В същото
време се наблюдава тенденция на незначително нарастване на броя на учениците – от 33003
(2008/2009 учебна година) на 33798 ученика (2014/2015 учебна година). В 18 общински
училища е организирано предучилищното обучение на 5 и 6 годишни деца, които са в
подготвителни групи. Техният брой през учебната 2014/2015 г. е 1052 деца. Тези 18
общообразователни училища са подбрани по териториален признак съобразно поограничените възможности на детските заведения да разкрият нужните подготвителни
групи.
Основната част от учениците са в началната и основната образователна степен. През
учебна 2014/2015 година броят на учениците в началната степен е 12946 ученика в
основната – 9718 ученика. В средната (гимназиална) степен са обучавани общо 11134
ученика. Част от учениците в гимназиалната степен, освен от община Пловдив са от общини
Марица и Родопи, в които няма действащи средни училища. Част от учениците в
профилираните училища са и от други общини от област Пловдив. Една част от учениците от
съседните общини пътуват ежедневно, а друга са настанени в общежития и в частни
квартири, т.е. те са част от контингента от временно пребиваващото население в общината.

Брой и ученици в община Пловдив за периода 2008-2014 г.
(източник: НСИ - Образование и учене през целия живот)
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Проблем, свързан с общото образование е за недостига на материална база за провеждане
на едносменен режим на обучение.
Професионално образование
Град Пловдив е утвърден център на професионалното образование. То се извършва както в
мрежа от държавно финансирани професионални училища – професионални гимназии (ПГ),
така и в разкрити професионални паралелки към общински училища.
Мрежата от професионални училища в общината през учебната 2014/2015 г. включва общо
17 професионални училища (професионални гимназии и професионални колежи). От тях с
държавно финансиране са 13 професионални гимназии и 4 са с частно финансиране (1 ПГ и 3
професионални колежа). Промените в броя на професионалните училища и техния
капацитет за учебните 2008/2009 и 2014/2015 години са както следва:
• учебна 2008/2009 г.:
o брой професионални училища – 18;
o брой ученици в професионалните училища – 8046;
• учебна 2014/2015 г.:
o брой професионални училища – 17;
o брой ученици в професионалните училища – 7406.
Висше образование
Град Пловдив е един от 42 университетски центъра в страната. По брой на висшите училища
и на студентите в тях, той се нарежда на второ място – след столицата.
През учебната 2014/2015 година в гр. Пловдив има общо 7 акредитирани университета и
самостоятелни висши училища. В тях се обучават общо 33759 студенти. Отделно има и 2
колежа с прием след средно образование с 5239 студенти. С най-голям брой студенти са
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Аграрния университет и Университета по
хранителни технологии.
Здравеопазване и здравна инфраструктура
Община Пловдив, респективно гр. Пловдив е със силно развити функции в сферата на
здравеопазването. В исторически план в сферата на болничната помощ той изпълнява
регионални функции в границите на Южен централен район и на област Пловдив. Здравната
система в общината е структурирана в две основни направления:
• Извънболнична лечебна помощ;
• Болнична помощ.
В регистъра на лечебните заведения за извънболнична лечебна помощ и хосписите на РЗИ –
Пловдив за община Пловдив към 2015 г. са включени следните заведения:
• Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ – 185 броя;
• Амбулатории за групова практика за първична медицинска помощ – 10 броя;
• Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина –
121 броя;
• Амбулатории за групова практика за първична помощ по дентална медицина – 50
броя;
• Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 340
бр.;
• Амбулатории за групова практика за специализирана медицинска помощ – 12 броя;
• Амбулатории за индивидуална практика за специализирана помощ по дентална
медицина- 19 броя.
Към извънболничната лечебна помощ на територията на общината функционират още 49
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медицински центъра, 7 дентални центъра; 4 медико-дентални центъра и 9 диагностичноконсултативни центъра (ДКЦ).
Функциониращата мрежа от практики за първична медицинска помощ и за дентална
помощ е оразмерена за населението на община Пловдив. При специализираната
медицинска помощ лекарите специалисти обслужват пациенти и от съседите общини.
Към 2014 г. болничната лечебна помощ в общината се извършва в 23 болнични лечебни
заведения, които разполагат общо 4428 легла. В структурата на болничните заведения се
включват: 12 МБАЛ с 3562 легла, 8 СБАЛ с 326 легла, 1 Комплексен онкологичен център с
240 легла, 1 Център за психично здраве с 290 легла и 1 Център за кожно-венерически
заболявания.
За анализирания период е налице тенденция на разширяване на болничната мрежа в
общината, което е основно за сметка на разкриване на нови болници от честния сектор. Така
общият брой на болниците (заедно с трите центъра – бивши диспансери) нараства от 18
(2008 г.) на 23 (2014 г.), а броят на болничните легла – от 3632 – на 4428.
Средната осигуреност на 1000 д. от населението е 12,9 болнични легла – по-висока от
средната за страната (6,8) и за Столицата (7,2). Независимо, че част от болничните легла са за
обслужване на население извън гр. Пловдив, очевидно има пренасищане с болнична база.
Към здравната система е включена още Спешната и неотложна медицинска помощ, която
разполага с добре оборудван и осигурен с екипи филиал. Същия обслужва и съседните
общини Марица и Родопи.
Детските ясли също са в системата на здравеопазването . На територията на общината към
2014 г. функционират 24 детски ясли, които разполагат с 1909 места. Броят на обхванатите
деца до 3 годишна възраст също е 1909. Очертава се потребност от нови места в този тип
заведения.
Социални дейности
Социалните дейности, развити на територията на община Пловдив, по отношение на
ангажиментите на доставчика им са категоризирани в две основни групи - социални услуги
– общинска отговорност и социални услуги – ангажимент на държавата, които са делегират
на общината.
От социалните дейности,които са общинска отговорност в община Пловдив са развити:
Домашен социален патронаж – капацитет 400 потребители; Социални трапезарии;
Столове за диетично хранене; Клубове на пенсионера.
На територията на общината има и няколко специализирани институции, в които са
настанени лица с определен вид увреждания и самотни възрастни хора. Такива са: 2 Дома за
възрастни хора с увреждания (физически увреждания - капацитет 80 места и за умствена
изостаналост – 48 места); 1 Дом за стари хора с капацитет 200 места; Два дома за деца
лишени от родителски грижи – общ капацитет 134 места.
Някои от тези дейности формират комплекси за социални услуги – Комплекс „Олга
Скобелева“, Комплекс „Св. Георги“, Селище „Младост“.
Културни дейности и инфраструктура на културата
Богатото културно-историческо наследство и настоящото културно развитие на гр. Пловдив
са основния фактор за превръщането му в един от националните културни центрове. Тук е
представена пълната гама на културни дейности – театрална, музейна, библиотечна,
галерийна, комплексна читалищна и др.
Някои от компонентите на културната инфраструктура по-подробно са разгледани раздела
„Културно наследство“.
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Спорт и инфраструктура на спорта
В община Пловдив са регистрирани голям брой спортни клубове, развиващи почти всички
основни видове спорт. За спортните дейности е изградена и значителна по мащаби спортна
инфраструктура. Някои от спортните обекти са ориентирани към високото спортно
майсторство, а друга част от тях са за целите на масовия спорт.
Покритата спортна база в община Пловдив включва над 95 спортни обекта – спортни
зали, спортни салони, покрити плувни басейни, физкултурни салони в училищата и др. Някои
от спортните зали влизат в състава на обособените спортни комплекси в гр. Пловдив. Поголям е броят на откритите спортни обекти – около 460. Това са стадиони, игрища,
спортни площадки, открити плувни басейни и др.
Базата за високо спортно майсторство е локализирана в няколко спортни комплекса. Попредставителните спортни ядра и комплекси в община Пловдив са: Спортен комплекс
„Пловдив”; Спортен комплекс „Локомотив” в парк „Лаута”; Спортен комплекс „Хр. Ботев;
Спортен комплекс „Академик” и др. Посочените спортни комплекси са основните ядра на
формирани и на формиращи се специализирани спортни центрове, които са елементи на
центровата система на КОО в община Пловдив.
Центрова система
В КПРО Пловдив се представя и системата от обслужващи центрове и се залага идеята за понататъшно развитие на центровата система, насочена към:
• Трансформиране на сегашния моноцентричен модел на обслужващи комплексни
центрове в полицентричен, съобразен с обслужващите функции на града;
• Доразвиване на системата от специализирани центрове;
• Подкрепа на действията за по-нататъшно укрепване на “линейно-ядрови пулсиращи”
центрове в зоните с повишени активности – търговски, културни, социални и други
пространства на територията на града.
От осмисляне и от проучвания се нуждае и идеята за появата на т.нар. „Буферни
обслужващи центрове“, разположени по основните „вход-изходи“ на гр. Пловдив в
периферните му части. Идеята е те да играят ролята на „филтър“ поемащ потока от външни
посетители, които да намерят търсеното от тях обслужване и да не натоварват излишно
централните части на гр. Пловдив. В основата на този тип буферни обслужващи центрове
могат да бъдат търговски и културни обслужващи функции и свързани с тях допълващи
функции – спорт, развлечения и др.
Друга възможност е проучвания за разкриване на части от територията на гр. Пловдив, в
които могат да бъдат организирани пулсиращи зони на повишена активност. По
съдържателната си същност те могат да бъдат представени като линеарно-точкови
съсредоточия със специфични обслужващи функции. Локализацията им може да се
определи с решения на съответни устройствени планове.
Локализационните аспекти във формирането на нови обслужващи центрове са свързани с
появата на 4 районни комплексни обслужващи центрове в отделните административни
района. Поради съществуващото насищане с обслужващи обекти и функции в периферните
части на район Източен и Тракия се предлага изграждане на общ между районен
комплексен център, оразмерен за населението на двата района.
Предлаганите специализирани обслужващи центрове са както следва: търговски
обслужващи центрове – по основните вход-изходи на гр. Пловдив -Пазарджишко шосе
Карловско шосе и в район Южен – в посока на Асеновград; образователни центрове –
предлагания Студентски град в район Северен; здравни центрове – 2 локализирани на
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базата на хирургическия блок на УМБАЛ “Св. Георги” по Пещерско шосе и на МБАЛ
“Пловдив” в район Северен; културни центрове – на базата на новите структуриращи,
представителни обекти на културата – в район Тракия, район Южен и др.
Зони на влияние на обслужващите центрове. Обслужващите центрове от високите нива –
общоградски и частично – районните, както и преобладаващата част от специализираните
центрове са със зони на влияние, надхвърлящи териториалния обхват на община Пловдив.
Те са функционално обвързани с обслужване на населението от съседните общини, а по
линия на някои специализирани висококачествени услуги имат и регионални измерения.
В посочения контекст е важна връзката между опорните центрове, които са формирани на
територията на общини Марица и Родопи. Тази връзка е по линия на по-високите
обслужващи нива в сферата на образованието, специализираната извънболнична и
болничната помощ, на културата и др.
В структурата на центровата система в обхвата на трите общини , освен посочените
йерархично обвързани комплексни и специализирани обслужващи центрове своето място
имат и вторичните обслужващи центрове в общини Марица и Родопи, които са формирани
на основата на натрупване на обслужващи функции с първичен и по-масов характер.
Извършени проучвания показват, че на територията на двете общини такива центрове са
следните населени места:
• Община Марица - селата Труд, Маноле и Царацово, като с потенциал за формиране
като такъв център е и с. Радиново;
• Община Родопи - селата Цалапица, Първенец, Брестовица, Крумово и Белащица.
За реализацията на тази функционална подсистема най-съществен стимулатор и ограничител
е структурата на общинската собственост.
Аналитичният доклад по ФПС „Социална и бизнес инфраструктура“ от 2011 г., разработен от
арх. Димитър Драгнев предлага изключително съществени предложения по отношение на
Концепцията за тази функционална подсистема, както следва:
Традиционната пешеходна ос на Пловдив не е развита на север - нормално е това развитие
да стигне до ЖП гара Север / Филипово/.
Река Марица и тепетата отново са останали извън обхвата на активния обществен достъп.
Основния комуникационен гръбнак на ЖК Тракия е останал извън полезрението на
обслужващите центрове.
В крайна сметка липсва генерален концепт за разполагане и развитие в перспектива на
обслужващите обществени центрове в единна функционално пространствена система на
града.
Задоволеността от терени за социална инфраструктура навсякъде е много под нормите,
високия индекс в Северен и Западен е заради наличието в тези райони на многоплощни
обслужващи комплекси от високо йерархично надградско значение.
За проблемите изискващи устройствени решения в сферата на социалното обслужване,
предварителното експертно определение на целите е от решаващо значение за
формиране на единна йерархически обвързана градска система от комплексни
обслужващи зони и центрове.
„Необходимо е насищане на съществуващите дисперсни структури около града с обекти на
обществено обслужване /това са селата от крайградската зона на Пловдив, квартали и
стопанства, ферми/, повишавайки йерархическия им клас на обслужване при засилените
обратни /центробежни/ функционални връзки от ядрото към периферията за определени
дейности. Линеарните разширения от обслужващи обекти по осите на по важните входноизходни магистрали ще продължат, особено засилено в посока север-юг, като се отчита
близостта до магистрала Тракия на север и Родопите на юг. Да се предвидят нови
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обслужващи обекти на незастроени извън селищни терени за изграждане на
специализирани обслужващи комплекси – учебни центрове, специализирани болници,
експо, аквапаркове, дисниленд, хиперкомплекси, научноизследователски и университетски
центрове и т.н.“

Озеленени пространства, отдих и туризъм
Състояние

Основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или
общинско значение - паркове, градини и улично озеленяване. Допълващи зелената система
са озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни,
обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените
площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, ботанически градини,
дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения. В баланса на Зелената система влизат
зелени площи за широко обществено ползване и зелени площи със специално
предназначение.
Зелената система в Пловдив се базира основно на уличното, дворищното и
вътрешноквартално озеленяване, т.е. на елементи от категориите „Зеленина за ограничено
обществено ползване и със специфично предназначение”. Терените на най-важните
категории - „Зеленина за широко обществено ползване” и „Спорт”, имат разкъсан, мозаечен
характер.
Основата на Зелената система на Пловдив се формира от паркови елементи, включващи
озеленените хълмове (Данов хълм, Бунарджика и Младежки хълм), парк "Отдих и култура”,
парк "Лаута”, крайречната зеленина на р. Марица, градина "Цар Симеон”, "Градска градина”
и множество по-малки градини и скверове, формиращи "мозаечна структура”,
неравномерно покриваща градската територия. Тя се допълва от зелените площи със
специално предназначение (преди всичко гробищните паркове и ботаническа градина) и
зелените площи за ограничено обществено ползване (реализирани към жилищните
комплекси и обществените сгради, зелените площи в имотите на частните физически и
юридически лица), както и уличното озеленяване.
Зелените площи за широко обществено ползване в града заемат 381,5 ха, което съставлява
75,3 % от общата квадратура на зелените площи. Всеки жител на гр. Пловдив разполага с
11,2 м2 зелени площи за широко обществено ползване. По райони разпределението е
следното:
Зелени площи за широко обществено ползване
Район
(ЗШОП) в м2/жител
Централен
14,3
Източен
0,4
Западен
54,9
Северен
4,0
Южен
1,6
Тракия
11,9
Средно
11,2
Вижда се, че най-незадоволени са район Източен, Южен и Северен. В Западен се полагат по
54,9 м2/ж., поради наличието в района на парк „Отдих и култура”. Независимо, че някои
райони разполагат с привидно достатъчни паркови площи, разкъсаната структура и
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неравномерността на парковите обекти определя недостатъчно покритие на градската
структура от зелени площи за широко обществено ползване.
Уличното озеленяване не подлежи на нормиране, но има жизненоважно значение за
Зелената система на града и неговата екология. Уличното озеленяване свързва всички
паркови площи в града и играе огромна екологична функция. В гр. Пловдив то има традиции
и определени успехи.
Зелените площи с ограничено обществено ползване са тези към обществените сгради,
жилищните комплекси, производствените терени и озеленяването в имотите на частните
физически и юридически лица. Същите не подлежат на нормиране, но имат жизненоважно
значение за зелената система на града и неговата екология. Те само допълват и свързват
Зелената система, но не могат да заместят основните обекти със зеленина за широко
обществено ползване, които освен екологичната си роля, имат задължението да задоволят
нуждите от отдих, спорт и развлечение.
Зелените площи със специално предназначение в града заемат 58,9 ха, което съставлява
11,7 % от общата квадратура на зелените площи. Това са Ботаническата градина, зоокъта,
гробищните терени и защитните насаждения.
Защитните и мелиоративни зелени площи в града са изключително малко. Мелиоративни
зелени площи защитават гребния канал от неблагоприятни ветрове в югозападната му част.
На територията на града са разположени няколко защитени територии, зони и площи със
специална юрисдикция. Пловдив е уникален с наличието на 4 защитени територии в силно
урбанизираната градска среда и пет паметника на Градинско-парковото изкуство:
- Цар Симеонова градина - обявена като Паметник на парковото и градинско изкуство (ДВ,
бр.41 от 19.05.1992 г.) и със заповед на НИПК № 37/12.11.1993 г. в режим на опазване на
исторически зелени площи в ЦГЧ.
- Дондукова градина - обявена като Паметник на парковото и градинско изкуство (ДВ, бр.41
от 19.05.1992 г.) и със заповед на НИПК № 37/12.11.1993 г. в режим на опазване на
исторически зелени площи в ЦГЧ.
- Хълм на освободителите - незастроените части обявени като Паметник на парковото и
градинско изкуство (ДВ, бр.41 от 19.05.1992 г.) и със заповед на НИПК № 37/12.11.1993 г. в
режим на опазване на исторически зелени площи в ЦГЧ.
- Данов хълм - незастроените части обявени като Паметник на парковото и градинско
изкуство (ДВ, бр.41 от 19.05.1992 г.) и със заповед на НИПК № 37/12.11.1993 г. в режим на
опазване на исторически зелени площи в ЦГЧ.
- ул.“Ив.Вазов” - обявена като Паметник на парковото и градинско изкуство от местно
значение (ДВ, бр.41 от 19.05.1992 г.) и със заповед на НИПК № 37/12.11.1993 г. в режим на
опазване на исторически зелени площи в ЦГЧ.
- бул.“Руски” - обявен като Паметник на парковото и градинско изкуство от местно значение
(ДВ, бр.41 от 19.05.1992 г.) и със заповед на НИПК № 37/12.11.1993 г. в режим на опазване на
исторически зелени площи в ЦГЧ
- Младежки хълм - обявен със заповед на НИПК № 37/12.11.1993 г. в режим на опазване на
исторически зелени площи в ЦГЧ.
Проблеми
Зелената система не е интегрирана в градската структура. Жилищните комплекси са с
недоизградено озеленяване и благоустрояване.
Проблемите на Зелената система на гр.Пловдив могат да бъдат сведени до следното:
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• „мозаечна” структура, неравномерно покриваща градската територия (не образуват
система);
• недостатъчно количествено развитие на зелените площи спрямо общата територия на
града;
• преобладаващ дял на маломерните зелени площи с ниски показатели за екологична,
рекреационна и естетическа ефективност;
• разпокъсаност, безсистемност и липса на връзки между отделните озеленени
"острови" всред застроените територии, което не позволява растителността да
изиграе своята екологична и мелиоративна роля;
• липса на големи крайградски зелени пояси, защитни насаждения за изолиране на
производствените зони, гробищните паркове и др.;
• липса на зелени клинове, пояси и зони, които да навлизат в градската структура,
трансформирайки свободните пейзажни пространства в архитектурно оформени
паркови композиции подобряващи микроклимата;
• недостатъчно използване възможностите на р. Марица в пространственото
обвързване на урбанизирания ландшафт на града със извънградската среда за отдих,
каквито могат да бъдат прилежащите до водните площи територии след овладяване
и естетизиране на крайбрежните части по протежение на града и извън него.
Сегашният ОУП на Пловдив защитава 19,1 кв. м/жител, но заедно с гробищата и
мелиоративното озеленяване, а парковете и градините обезпечават 17,4 кв. м/жител, която
стойност също не би могла да бъде постигната поради редица причини.
Ресурси
Важен ресурс на гр. Пловдив, пряко свързан със зелената система, са водните площи
представени преди всичко от двата големи водоема - река Марица с 185,90 ха и
Олимпийския гребен канал в западната част на града с 37,00 ха.
Не са малки и резервите на Маришката крайречна зона и терените около реките Пясъчник и
Първенец. Ресурси за развитие на отдиха (пасивен и активен) има и в обектите на културния
и познавателния туризъм и КИН.
Общо в Пловдив задоволеността от озеленяване е 11,2 кв.м, и за големи части от града
не е постигнат изохрона за достъп.
Няма статистика за зеленината за ограничено обществено ползване в производствените
зони, ведомствени спортни обекти и масирани компактни озеленени площи.
Прогноза
Програмата за развитие, поддържане и опазване на зелената система на гр. Пловдив приета
от Общински съвет Пловдив с Решение №147 взето с протокол №7 от 16.05.2013 е обхванала
всичко от ОУП, ПУП-овете и РУС, и засяга на ниво УПИ зелената система на града. В основния
текст и приложенията към тази програма са споменати и означени графично насоките за
териториалното обезпечаване на Зелената система.
ОУП-Пловдив се нуждае от концепция за изграждане, развитие и поддържане на ФПС
“ЗССО”, съобразена с териториалните възможности на града, ресурсите на териториите в
непосредствена близост и Европейските директиви и програми.
Продължават да са актуални постановките записани в схема № 79 към ОУП Пловдив
(„Сборна схема на ФПС „Зелена система и отдих“ към устройствените предвиждания за
функционалните подсистеми към окончателния проект), който текст не присъства в
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обяснителната записка, но предложените там мерки в значителна степен са актуални и към
2015 г., и следва да се запазят и при изменението на ОУП, както следва:
1. Използване на вътрешни резерви в съществуващата градска структура за повишаване на
степента на задоволеност от зелените площи за широко обществено ползване.
2. Масирано улично озеленяване с пешеходни зони и велоалеи, които да свързват
съществуващата мозаечна структура на зелената система.
3. Използване пълноценно ресурсите на междублоковите пространства (зелените площи с
ограничено обществено ползване). Тяхното опазване от преуплътняване. Реализация и
довършване на благоустройствените дейности в тях.
4. Интегриране на р.Марица в зелената система на града и обвързването й към
урбанизирания ландшафт и извънградската среда за отдих. Овладяване и естетизиране на
крайбрежните части по протежение на града и извънградската зона. Увеличаване на
обществената достъпност до водния фронт и водата.
5. Осигуряване в паркова среда на спортни площадки за масов и ежедневен спорт.
6. Функционално структуриране на парковете и създаване на многофункционални и
тематични паркови площи.
7. Висок процент на дълготрайна дървесна декоративна растителност във всички зелени
площи с видов състав подходящ за климатичните особености на региона.
8. Реализация на показателите за озеленяване на обществените пространства и обектите на
общественото обслужване.
9. Ниска плътност на застрояване в новоусвояваните територии на града и намиране на 8-10
кв. м. зелени площи за широко обществено ползване в тях.
10. Отдръпване на линия на застрояване от уличната регулация навътре в имотите, за да
може да се реализира улично озеленяване и на по-ниските класове улична мрежа.
11. Съобразяване на подземната техническа инфраструктура при изграждане на нови
трасета на уличната мрежа с възможностите за по-масирано улично озеленяване.
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Сборна схема на ФПС „Зелена система и отдих“ към устройствените предвиждания за
функционалните подсистеми към окончателния проект на ОУП Пловдив
(източник: ОУП Пловдив)

Културно наследство

Община Пловдив е център на регион, съхранил на територията си следи от непрекъснато
човешко присъствие от праисторически времена до наши дни. Приемствеността в
историческото развитие е обусловила богато и сложно напластяване на материални
свидетелства от различни епохи, с изявена концентрация на ценности на Трихълмието и
съвременния център на гр. Пловдив.
В продължение на повече от 120 години проблематиката на опазването, социализацията и
реализацията на потенциалите му като фактор на социално-икономическото развитие
присъства последователно сред приоритетите на управленските политики, респективно в
стратегическите, програмни и планови документи от различни йерархически нива и сектори.
Тази констатация се отнася в пълна степен за актуалните документи в сферите на
регионалното развитие и устройството на територията, както и за секторни документи в
областите на културата, туризма и др. Формираните традиции и опит са създали сериозна
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информационна и методологична база за адекватна валоризация на наследството и за
управление на дейностите по опазването и реализацията му в съответствие със
съвременните международни научни критерии и стандарти, както и съобразно обществения
интерес. Това се потвърждава от редица авторитетни признания на политиките и тяхната
резултатност, последното от които е изборът на Пловдив за Европейска столица на културата
през 2019 г.
Недвижимо културно наследство (НКН)
Недвижимо културно наследство в община Пловдив
Територии и обекти със статут на недвижими културни ценности
Понастоящем под юридическа защита с различни режими за опазване по Закона за
културното наследство (ЗКН) е поставена компактна територия в обхвата на централното
градско ядро, структурирана в осем групови недвижими културни ценности и охранителните
им зони. В нея са обхванати и преобладаващата част от единичните недвижими ценности на
града от всички научни и културни области, общо над 700, включително пет обекта на
парковото и градинското изкуство и охранителните им зони.
А. Групови недвижими културни ценности
Историческа зона “Филипопол-Тримонциум-Пловдив”.
“Старинен Пловдив”
ГНКЦ “Капана”
Парково и градинско изкуство
Със статут по ЗКН като обекти на парковото и градинското изкуство са градина „Цар Симеон”,
Градска градина (като елемент на групова НКЦ), незастроените части на Данов хълм и на
Хълма на освободителите (с охранителни зони), както и уличното озеленяване по бул.
„Руски” и ул. „Иван Вазов”.
За историческа зона “Филипопол-Тримонциум-Пловдив”, като част от режима за опазване са
приети „общи предписания“ (протокол № 5/2000 г. на НСОПК). Със същия протокол са
приети и детайлизирани предписания за ансамбъла по ул. „Княз Александър І“, ул. „Отец
Паисий“ и охранителната зона към бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“. С протокол № 13/ 1998 г.
на НСОПК са приети предписания за опазване на ГПК (сега ГНКЦ) „Капана“. Режими за
опазване са определени за НКЦ на градинското и парковото изкуство (писмо на НИПК №
37/12.01.1993 г.). За „Старинен Пловдив“ действат специфични правила и нормативи към
ПУП.
Останалите ГНКЦ и охранителни зони в границите на историческата зона предписания не са
приети по законоустановения ред. Има разработени проекти за такива предписания.
Б. Единични недвижими културни ценности
Единичните недвижими културни ценности представляват безценно богатство на града, не
само поради значителния им брой и темпоралната принадлежност (Праистория, Античност,
Средновековие, Османски период, Възраждане, периода след Освобождението – „ново и
най-ново време“), но и поради видовото разнообразие и висока културна и научна стойност
и обществена значимост.
По отношение научната и културна област: в регистъра са включени археологически,
архитектурно-строителни, исторически и художествени единични НКЦ. Част от тях
принадлежат едновременно на повече от една научна и културна област.
По отношение културната и научна стойност и обществена значимост, недвижимите
културни ценности с категория „национално значение” са 45 обекта (в т.ч. архитектурно60
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строителни, исторически и художествени), както и всички археологически ценности;
категория „местно значение” – 91 обекта от всички научни и културни области; категория
“ансамблово значение” – общо 243 архитектурно-строителни НКЦ; категория “за сведение” –
общо 29 архитектурно-строителни НКЦ.
Все още не за всички обекти на НКН - както за ГНКЦ, така и за ЕНКЦ - е определен
окончателен статут и конкретни режими за опазване.
Културен пейзаж
На територията на община Пловдив, както и в прилежащите общини няма територии със
статут „културен ландшафт“ (по чл. 47, т. 6 от ЗКН).
В Общия устройствен план на община Пловдив е направен подробен анализ на
ландшафтните характеристики на:
• „регионално, макро“ ниво;
• ниво „компактен град“;
• ниво „вътрешен град“.
Изведени са трайните компоненти на средата, определящи идентичността на пейзажа на
трите нива, като са изследвани спецификите на тяхното взаимодействие. Компонентите
могат да бъдат синтезирани така:
• силуета на Родопите и вписаните в него структури на малките населени места;
• хълмовете и могилите, в т.ч. шестте хълма в урбанизираната територия на
Пловдив, застроени в различна степен;
• извънселищните равнинни територии със селскостопански характер (трайни
насаждения, обработваеми земи) и групи с едроразмерно озеленяване;
• поречието на Марица;
• селищните структури в града и в широкия териториален контекст.
Културни маршрути
Тематични туристически културни маршрути в рамките на града са утвърдени с решение №
261, протокол № 11 от 12.07.2007 г. на Общински съвет-Пловдив. Те се основават на проект
„Културно-исторически маршрути – Пловдив”, представен от СНЦ „Български културни
следи”, Пловдив и Център за Художествена Консервация в Уилямстаун, Масачузетс, САЩ.
Проектът е реализиран съвместно с Община Пловдив през 2008 – 2009 г. Туристическите
маршрути са тематично обособени като: „Античност”, „Средновековие” и „Възраждане”.
Трите маршрута включват общо 25 културно-исторически забележителности, които са
характерни за съответните исторически епохи.
Предвид кръстопътното си разположение в исторически план, територията в по-широк
контекст притежава огромен потенциал като център на пресичане (или начало) на
разнообразни тематични културни маршрути. Пловдив и региона представляват
своеобразен „маркер“ в регионалните карти „Културни маршрути на Югоизточна Европа“
(2000 г.). Налице са основания за пълноценно интегриране и изява на общината като
културен кръстопът по протежението на една от най-древните артерии - античния
диагонален път Истанбул – София – Белград и културния коридор - Източен трансбалкански
път, който свързва Виа Егнация с Дунавския път. Предвид сравнително ограничения обхват
на територията, включена в административните граници на общината, потенциалното
развитие на маршрути, интерпретиращи общоевропейски теми, като напр. „Поклоннически
пътища“ и др., може да се осъществи само чрез съвместни проекти със съседни и други
общини от региона, ангажирайки по-мащабен културно-исторически ресурс. До момента
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това не е реализирано, което е констатирано и в други документи, като Общинския план за
развитие, Регионалната устройствена схема и пр.
Освен интегриране на наследството на групата общини в културни мрежи на европейско
ниво, РУС предвижда включване и в:
• Национални културни маршрути. Ключовото местоположение на територия
предопределя нейното значение в рамките на културни маршрути с национално
значение: Пловдив - Асеновград - Смолян (Ксанти); Пловдив - Кърджали - Маказа;
Пловдив - Казанлък; Пловдив - Хисаря - Карлово.
• Локални културни маршрути. Особено изявени са традиционно формиралите се
връзки между селищата, радиално свързани с град Пловдив и навлизащи във
вътрешността на Родопите или простиращи се на север в долината.
Политики за опазване и социализация на културното наследство
Валоризацията на наследството и мерките за неговото опазване и социализация са
включени по традиция сред приоритетите в общинските стратегически и планови документи.
В този контекст следва да бъдат посочени:
Общински план за развитие 2014-2020 год. В три от приоритетните области, изведени в
документа (Приоритетна област 1 „Наследство и изкуство“, Приоритетна област 3
„Икономическо развитие и растеж“ и Приоритетна област 6 „Сътрудничество в развитието“)
са включени общо 19 мерки, насочени към различни аспекти/обекти на опазването,
социализацията, популяризирането и управлението на наследството и неговата среда и за
развитие на културния туризъм. Програмната част на плана включва над 40 конкретни
проекта, предвидени за реализация на тези мерки.
Културна стратегия на община Пловдив 2014-2024 г. (приета с Решение № 238, Протокол №
13 ОТ 24. 07. 2014 г. на ОбС) и Стратегия и план за устойчиво развитие на туризма в
Пловдив за периода 2014-2020 г. (приети с Решение № 41, Протокол № 3 ОТ 20. 02. 2014 г.
на ОбС) на свой ред приоритизират опазването и реализацията на наследството в контекста
на политиките за социално и икономическо развитие на общината.
Общият устройствен план на община Пловдив
Без пълна изчерпателност, тук е необходимо да се посочи предвиждането на плана за
формиране на „интегрирана система от надземни и подземни културно-исторически
структури”, включващо възможности за оптимизиране на устройството на системата от
подземни пространства, както и свързването им с надземните градски структури. Така, освен
„изява на териториална цялост на историческите пластове и цялост на тяхната
стратификация”, тези подземни обществени пространства (закрити или открити) ще
осигурят допълнителни експозиционни площи, както и условия за информационни и други
обслужващи дейности, адресирани към гражданите и туристите.
Общата оценка е, че прогнозната част на ОУПО създава устройствени условия за реализация
на стратегическите предвиждания и конкретните мерки и проекти, заложени в общински
стратегически и секторни документи, като Общинския план за развитие 2014-2020 г.,
Културна стратегия на община Пловдив 2014-2024 г., Стратегия и план за устойчиво развитие
на туризма в Пловдив 2014-2020 г. и др.
Концепции за устойчиво развитие на АИР "Старинен Пловдив" са приемани
последователно, с решение на ОбС-Пловдив № 430, взето с протокол № 21/2002 г. и с
решение на ОбС-Пловдив №6, взето с протокол № 2/2011 г. Приемането на два документа
от този вид показва, че общинското ръководство провежда последователна политика в
разглежданата област, с оглед изпълнение на законоопределените си ангажименти с
непосредствен практически ефект.
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Пловдив – културна столица на Европа през 2019 г. Предоставянето на домакинството в
голяма степен се дължи на доказания пиетет на пловдивската общественост към културното
наследство и успешните политики в неговото опазване. За реализация на инициативата е
разработена програма, структурирана в четири програмни платформи, включваща близо 50
проекта
(както
с
инвестиционен
характер,
така
и
събития,
фестивали,
конференции, социални дейности и др.), групирани в 12 проектни клъстера. В
инвестиционната част на програмата са цитирани следните обекти и дейности, отнасящи се
пряко към недвижимото наследство:
• Античният театър (ремонти на вход, сцена и мултимедийна обиколка);
• разкопки на оставащите части от Римския стадион – втори етап;
• разкопки на (други) археологически обекти;
• адаптиране на обществените пространства под Одеона за артистични дейности;
• тютюневи складове (проект „Тютюневия град“);
• ремонт на Баня „Старинна“ (седалище на Центъра за съвременно изкуство);
• текущ ремонт на исторически къщи (обществени) в Стария град;
• реконструкция на историческите павирани тротоари и художествено осветление в
Стария град + подземната инфраструктура;
• реконструкция и обновяване на откритите пространства на Художествената галерия;
• Регионален природонаучен музей;
• цялостно обновяване на парк „Дондуков“;
• изграждане на информационни и градски точки за ориентация.
Степен на реализация на стратегическите и планови предвиждания
През последните години са осъществени няколко крупни инвестиционни кампании за
изпълнение на консервационно-реставрационни работи (КРР), експониране и/или адаптация
за съвременни публични функции на значими обекти на недвижимото културно наследство
в Пловдив. Основната част от тях са финансирани или съфинансирани със средства от
донорски програми. Въпреки тези реализации, изпълнението на значителна част от
предвижданията на стратегическите и планови документи предстои. Все още се констатира
неудовлетворително състояние (до аварийно) на значителна част от НКЦ (вж. протоколите от
мониторинга, проведен през 2011, 2013 и 2014 г.). Налице е неизпълнение/забавяне на КРР
и експониране на археологически обекти с ключово значение, като комплексите Небет тепе,
Източна порта, Голяма (Епископска) базилика, разкритите части на Античния форум,
археологическите обекти в кв. 71 по плана на Първа градска част. Констатират се процеси на
деградация на някои от паметниците на градинското и парковото изкуство - Хълм на
Освободителите, Данов хълм.
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Интегрална археологическа структура в ЦГЧ на град Пловдив
(източник: ОУП Пловдив)

Транспортно-комуникационна система

Диагноза на състоянието и проблемите на ТКС на Община Пловдив
Трасетата на три европейски транспортни коридора (ЕК-10, ЕК-8, ЕК-9) се кръстосват върху
територията на община Пловдив и съседните общини, в непосредствена близост до
Пловдив, като авто- и ЖП-връзки и носят не само транзитното автомобилно и ЖП-движение
от Европа към Мала Азия и Средиземноморието, но и възможности за отлагане на влияние
и инвестиционни инициативи в общината, предлагайки:
• Скоростни и безконфликтни транспортни връзки от най-високо ниво (АМ „Тракия”);
• Възможности за развитие на логистични центрове и терминали за Авто- и ЖПпревози;
• Чуждите на територията на компактния град Пловдив транзитни потоци
категорично се извеждат от населените места на съседните общини и гр. Пловдив
чрез:
А) АМ “ТРАКИЯ”- ЕК-8 и ЕК-10 извеждащи от града транзита Изток-Запад, който е около 45%
от транзитното движение на град Пловдив и региона.
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Б) Главен път І-8, който като Главен път провежда Европейския коридор ЕК-9, извежда
транзитните потоци в Посока Север – Юг в съседната Старозагорска област.
• По трасетата на път І-8 (София - Пловдив – Бургас), Кърджалийско шосе ІІ-56,
Асеновградско шосе ІІ-86 и Карловско шосе ІІ-64 трябва да се предвиди извеждането
на локалния и регионален транзит от урбанизираните територии без ограничения.
Това ще стимулира активното икономическо развитие на пространствената
структурата на Пловдив със зоната на активно влияние, тъй като тези пътища се
свързват чрез околовръстния път със западната, южната и източна дъги.
Интензивността на регионалните връзки на община Пловдив са изключително интензивни и
са представени графично на Схема №6. В схемата кореспонденциите са представени с
числени стойности, като са подразделени:
• по цели : „работа”, „образование”, „услуги и други”
• и още по основен вид транспорт с който са извършени.
Ако се вземат пред вид огромния брой ежедневни кореспонденции - изходящи и входящи,
се оказва че община Пловдив функционира като един 430 хиляден град, включващ активно
взаимодействие с териториите в Зоната за активно влияние на града, при цялото
несъвършенство на транспортната инфраструктура.
Площта на ПУМ, респективно на ОУМ са съответно по ОУП (тези площи следва да се
сравнят с кадастралната карта при изменението на ОУП):
ПУМ
ОУМ
Общо Пловдив 157,82 ха
492,79 ха
Първостепенната улична мрежа (ПУМ) е формирана от историческото развитие на
града първоначално като линеарна спрямо р. Марица, а впоследствие с входноизходните артерии, с растери се е оформила и като радиално-растерна конфигурация.
Общата дължина на ПУМ (ІІ, ІІІА, ІІІБ и ІV клас) е 162,44 км.
Площта на ПУМ в Опорния план и в Общия баланс е 157,82 ха.
Функционалната класификация включва:
• ІІ-ри клас (градски магистрали) с обща дължина 40,68 км.
• ІІІ-ти клас (районни артерии). Общата им дължина е 70,0 км, като са разделени на
ІІІА (22,7 км) и ІІІБ (47,3 км). Третокласните улици са основен носител на МОПТ в
града.
• ІV-ти клас (главни улици) с обща дължина около 52,0 км.
Нормативно плътността трябва да бъде както следва : за селищната територия – от 3 до
5 км/км2. За гр. Пловдив плътността на ПУМ към 2015 г. е 3,0 км/км2, като дължината на
ПУМ е 162,44 км, а територията в регулация е 54,11 км2. Площта на ПУМ , която е включена
в балансите на Опорния план е 157,82 ха.
Плътността на ПУМ-Пловдив лежи в долния край на норматива, което означава, че мрежата
е неразвита за нуждите на съвременния град, които трябва да поеме.
От изследванията, които бяха извършени, във връзка с работата по ОУП-Пловдив 2007 г. бяха
направени важни констатации по отношение на ПУМ - Пловдив :
• Основните трасета на ПУМ-Пловдив, в по-голямата си част около централната зона на
града, са целодневно претоварени с транспортни потоци, като пика на натоварването
е 16-18 часа след обяд.
• Пропускателната способност на ПУМ в града е изчерпана и се получават систематично
големи задръствания по кръстовищата – сутрин, около обяд и късния следобед.
• Крайно необходимо е община Пловдив да започне строителството на нови улични
трасета според новия ОУП-Пловдив. Кърпенето и ремонта на съществуващите улици
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не допринася за развитието на плътността на ПУМ в града, за да се повиши като цяло
пропускателната способност на мрежата.
Работата по КПРО-Пловдив през 2015 г. налага още някои негативни констатации за
развитието на ПУМ на града. За анализа са ползвани най-новите статистики от
кръстовищните преброявания за интензивността и неравномерността на транспортните
потоци, създадени за задачата АСУД-Пловдив в периода октомври 2014 – януари 2015 г.:
1. За периода 1987-2015 г. не е построена нито една нова улична отсечка, като
изключим двете реализации през 1995-2000 г.
• Кукленския транспортен възел с улица „Найчо Цанов”
• Бул. Марица-юг (от бул. Източен до ул. Ландос)
2. Много е направено за реконструкцията на ПУМ, като са разширени и
преасфалтирани много отсечки. Това подобри значително пропускателната
способност на ПУМ и условията за движение по нея, но това не развива мрежата –
плътността на ПУМ продължава да е 3,1 км/км2, в дъното на норматива, както
през 2000 г. От тук и увеличаващия се, задръстен трафик по иначе добре
поддържаната в по-голямата си част ПУМ-Пловдив.
3. Интензивността на транспортните потоци по ПУМ, в следствие разбира се на
много фактори, фактически е нараснала значително в сравнение с изследванията
направени през 2005 г. за ОУП-Пловдив. Средно за цялата ПУМ-Пловдив е
нараснала с 12.6% за 10 години. Това означава нарастване с 1,2 % годишно.
4. Пиковото натоварване на ПУМ-Пловдив се е увеличило значително и категорично
е затвърден пиковия интервал - 17-18 часа. Но докато през 2005 година разликата
между сутрешния пик 8-9 часа и следобедния пик 17-18 часа беше около 6%, то
през 2015 г. разликата е около 14%.
Община Пловдив през изтичащия мандатен период 2011-2015 г. предприема енергични
мерки за подобряване на транспортната ситуация в града. В ход са редица проекти и
предстоящи реализации на улични трасета от ПУМ на града. Те са представени графично на
Схема №4. За отбелязване е обаче, че уличните проекти и предстоящите реализации за
свързани предимно с реконструкции на съществуващи улични трасета от ПУМ-Пловдив- ( с
изключение на ул. „Проф. Цветан Лазаров” и част от бул. „Северен” ). Това е много важно за
развитието на града и неговата транспортна инфраструктура, но трябва да повторим извода,
че с тези реализации плътността на ПУМ-Пловдив, не се подобрява, а се подобряват
условията и комфорта на движение по ПУМ.
МОПТ- Масов обществен пътнически транспорт
А. ИЗВЪНГРАДСКИ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
В град Пловдив има три основни пункта, от които тръгват и пристигат извънградските
автобусни маршрути : Автогара “Юг”, Автогара “Родопи” и Автогара “Север”.
• Автогара “Юг”
- 0,565 ха
• Автогара “Родопи” - 0,845 ха
• Автогара “Север” - 2,070 ха
Конкретните пътникопотоци за и от околоградската зона са много интензивни и бяха
проучени със специализирано изследване. Те са от порядъка на 13000 лица, които
ежедневно влизат в града с автобусния транспорт от околоградската зона с основна цел
месторабота, образование и други услуги в града.
Необходимостта от изясняване на пътникопотоците в обхвата на Пловдив и неговата Зона на
активно влияние се наложи от факта, че ядрото Пловдив изключително силно влияе на
населените места в съседните общини, като града предоставя възможности за работа,
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образование и обслужване от всякакъв вид. Проучването през 2009 г. обхвана пътуванията с
автобус и ЖП, като най- масови и за които можеше да се събере информация. То беше
проведено през септември 2009 г. и е най-актуалната информация за пътникопотока
извършван с Автобусния транспорт в рамките на ЗАВ.
Данните са представени в графичния пакет като матрици :
• „ Ежедневни пътувания с цел „Труд”
– 8 012 бр.
• „ Ежедневни пътувания с цел „Образование” – 2 864 бр.
• „ Ежедневни пътувания с цел „Услуги и други” – 2 558 бр.
• „ Ежедневни пътувания –общ брой”
– 13 434 бр.
Матриците са с размерност „бр. пътуващи / 24 часа”.
От графичните приложения ясно личи огромния функционален потенциал на гр. Пловдив,
който привлича към себе си огромен брой пътувания-(кореспонденции).
Б. ВЪТРЕШНО- ГРАДСКИ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ – МОПТ
Общият брой на маршрутните линии на МОПТ в град Пловдив е:
• 29 броя, наричани редовни маршрутни линии, обслужвани от автобуси, с обща
двупосочна маршрутна дължина в размер на 730,41 км.
Общият брой на курсовете, определени по разписания, за обслужването на градските
превози с МОПТ на територията на община Пловдив, в рамките на едно денонощие през
2015 г. е както следва:
• Превозени пътници на средно на ден – 160 000 пътници/ден.
От посочените данни може да се заключи, че размера на влаганата транспортна работа за
извършването на транспортните услуги в гр.Пловдив е твърде голям, изразена с величината
на показателя : “Реализиран общ пробег за едно пътуване”.
За Пловдив той е в размер на 0,573 км/пътуване. За сравнение в София за същата година
величината на този показател е 0,162 км/пътуване, т.е. повече от 3,5 пъти.
Изследването на Транспортната схема на МОПТ-Пловдив в този аспект показа, че:
Маршрутните разписания в града се правят по остаряло задание, параметри и стандарти.
Силно са развити ДМЛ-допълнителните маршрутни линии - сега има активно работещи 7
броя, допълващи редовните 29 броя маршрутни линии, което прави много висока степен на
дублирането на всички тези 36 линии в града, плюс тези от останалите регионални и
републикански схеми. Това е и сериозна предпоставка при задръстения трафик
транспортните средства на МОПТ по редовните маршрутни линии да пътуват с ниско
уплътнение на превозния капацитет, което се характеризира с нисък “Коефициентът на
използване на наличната пътническа вместимост на ПС”. За Пловдив е едва 0,13, което
силно влошава ефективността на транспортната работа в общината. За сравнение този
коефициент за София е 0,37, т.е. 3 пъти по- висок.
Към май 2015 г. населението на град Пловдив получава:
• много голямо количество превозен капацитет;
• висока средна пътническа вместимост на едно транспортно средство в размер на 69,3
пътнически места - за седящи и правостоящи пътници.
Реално градът няма такива потребности, което се потвърждава с ниската величина на
показателя ”Коефициент на използване пътническата вместимост”, която е 0,13, както и
високата величина на влагания общ пробег за едно пътуване, измерена по величината на
показателя ”Общ пробег за едно пътуване”, който през същата година е 0,583 км за едно
пътуване.
Всички набелязани проблеми ще намерят своето решение в реализацията на проекта
„Интегриран градски транспорт” в частта му „Оптимизация на маршрутите и спирките на
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Транспортната схема на МОПТ-Пловдив”, като оптимизацията включва и внедряването на
управляващата система „ЕСУ-МОПТ с GPS контрол”.
Железопътна и летищна инфраструктура в РУС
Железопътната и летищната инфраструктура в териториалния обхват на КПРО-Пловдив и ЗАВ
е представена от:
• ЖП-възел Пловдив, обхващащ множество гари и съоръжения на ДП „НК ЖИ” (ДП
„Национална компания Железопътна инфраструктура”) и
• няколко летищни комплекса с различна ведомствена подчиненост и
предназначение.
А. ЖП – ИНФРАСТРУКТУРА В КПРО – СЪСТОЯНИЕ 2015 г.
В териториалния обхват на КПРО-Пловдив, ЖП-възел Пловдив, като администрирана
структура в НК „ЖИ” е представен обособено със своите обекти.
Като система от взаимодействащи си елементи, ЖП инфраструктурата на разглеждания
регион, включва следните подобекти:
• ЖП линии
• ЖП гари
• ЖП стопанства и поделения
• Индустриални ЖП клонове.
Конкретно ЖП–ареала на община Пловдив – обхваща обща площ в регулацията на
общината от 122,31 ха:
Системата на железопътен възел Пловдив включва различни ЖП линии, които преминават
или започват от него, а именно:
ЖП линия София – Пловдив – Свиленград (№1).
ЖП линия №1 представлява „железопътна магистрала” според Наредба № 55 чл.7 на МТ от
2004 г., тъй като по направление съвпада с Европейски транспортни коридори №4 и №8. ЖП
линията е двойна и електрифицирана.
ЖП линия Пловдив – Бургас (№8). Явява се част от Трансевропейски коридор №8.
ЖП линия Пловдив – Филипово – Карлово (№8)
ЖП линия Филипово – Панагюрище (№81)
ЖП линия Филипово – Скутаре
ЖП-гари
Гара Пловдив.
Гара Филипово.
Гара Тракия.
Терена на Товарна гара Пловдив (Сточна гара) е продаден на частни инвеститори и не е в
баланса на ДП »НКЖИ».
Товарна гара Филипово.
Разпределителна гара Пловдив.
ЖП-стопанства и поделения
Локомотивно депо Пловдив
Депо за пътнически вагони.
Депо за товарни вагони
Индустриални ЖП клонове. Съществуващата индустриална ЖП мрежа се характеризира с
лошото състояние на коловозите и големия брой запустели ЖП клонове поради общия срив
на икономиката през последните 10 – 15 години. В настоящия момент се обслужват с ЖП
транспорт около 20 клонопритежателя, докато в близкото минало са били повече от сто.
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Б. ЛЕТИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА В КПРО – ПЛОВДИВ
Въздушният транспорт на територията на община Пловдив и ЗАВ се осъществява през
летище Пловдив. На територията на ЗАВ са разположени още и авиобазите Граф Игнатиево и
Чешнегирово, които обаче се ползват единствено за военни цели и нямат отношение към
въздушния транспорт за граждански нужди.
Летище има и край село Бенковски, което се ползва за любителски нужди.
Летище Пловдив (с.Крумово) е една от петте международни аерогари на Република
България. Понастоящем летище Пловдив се намира на територията на община Родопи, на 12
км. югоизточно от границите на град Пловдив.
Трафикът на летище Пловдив се обслужва от една бетонна писта с дължина 2500 м и ширина
45м. Тя позволява кацане и излитане на всички типове пътнически самолети, опериращи в
момента с изключение на Boеing 747 Jumbo Jet и наскоро въведения в търговска
експлоатация Airbus A380. Перонът на летище Пловдив към настоящия момент е с дължина
800 м. и ширина 112 м. На него са обособени 14 самолетни стоянки.
При тези дадености капацитетът за обработка на пътници е 1 000 души в час-пик и годишен
капацитет 500 000 пътника. Старият терминал на летище Пловдив в момента не
функционира.
Анализите сочат, че ако се запазят темповете на развитие общият брой обслужени пътници
на летище Пловдив към периода 2020 – 2025 г. ще е между 350 000 и 400 000.
Карго капацитетът на летището е за 30 тона карго на час.
Паркиране и гариране
В община Пловдив към 2015 г. проблемът с паркирането, както в повечето български
градове е особено изострен. Основната причина той да се задълбочава е
неизграждането на предвидените паркоместа (по конкретни разработки в ПУП-ПРЗ). С
особена острота проблемът с паркирането стои в ЦГЧ.
Разработеният 2012 г. проект ГПОД-Пловдив (Генерален план за организация на
движението) се реализира в частта му : Синя зона за платено кратковременно паркиране.
По данни от ГПОД в града има 153 000 домакинства или на всяко домакинство се падат по
1,45 автомобила. Данните по райони са:
Население
Автомобили
Площ
Паркоместа Автомобили
брой
на едно
ха
брой
брой
(по ГПОД)
паркомясто
Централен
75629
858
7 550
49 764
6,59
Източен
54009
657
4 780
35 538
7,43
Западен
35713
664
5 220
23 499
4,50
Северен
47365
1 408
6 635
31 166
4,70
Южен
70093
922
5 620
46 121
8,21
Тракия
55344
931
11 670
36 416
3,12
Общо за града 338153
5 440
41 475
222 505
5,36
Брой автомобили и паркоместа по административни райони на град Пловдив (източник:
ГПОД – община Пловдив)
От тези данни ясно се вижда, че положението с паркирането в града е много лошо. Средно
на 5,36 автомобила се пада едно паркомясто. Има райони, където ситуацията е по-зле, като
най-лошо е положението в район "Южен", където на 8,21 автомобила се пада едно
паркомясто.
Район

69

Концепция за пространствено развитие на община Пловдив
Организираната в район "Централен" и район "Северен" Синя зона решава частично
проблема с кратковременното паркиране в централната градска част, но поставя живеещите
в тази зона в неравностойно положение спрямо останалите жители на града.
Анализите показват, че най-скъпо струва едно паркомясто в подземни паркинги. Наземните
паркинги също не са решение, защото не достига площ за цялата необходима
инфраструктура - улици, тротоари, велоалеи, зелени площи и т.н. Единствено възможното
решение е в изграждането на многоетажни паркинги.
Препоръката е общината да изгражда многоетажни паркинги и да продава паркоместа на
живущите от района.
Заключение
Един основен критерий за пространствената структура на една урбосистема, каквато се
явява община Пловдив с групата от населени места в обхвата на Зоната на активно влияние в
съседните общини, е интензивността и пространствената ориентация на кореспонденциитевръзките, които тя предизвиква с нейното ежедневно функциониране. За да се изяснят
количеството и векторите на тези кореспонденции са анализирани девет, а именно:
• Матрици за интензивността на пътникопотоците извършвани от населението на
селата и градовете с автобуси и ЖП-превози,
• Матрици за интензивността на пътникопотоците извършвани от населението на
селата и градовете от Автогарите на гр. Пловдив (с автобуси),
• Матрици на външните транспортни потоци – или т.н. „Входящи”, „Изходящи” и
„Транзитни” – движения, чиято топология е ориентирана към най голямото ядро в
урбосистемата гр.Пловдив, общо 3 броя матрици.
Община Пловдив, респективно градът със своя голям функционален, градоустройствен
потенциал заема централно място в урбоструктурата на ЗАВ и съседните общини.
Пътно-уличната мрежа в ЗАВ, е радиално насочена към ядрото Пловдив, при което липсват
свързващите, обединяващи структурата на общините Родопи и Марица пътни трасета в
посока изток-запад. Тя е пряк резултат от функционирането на системата от населени места,
много интензивно и директно функционално свързани с Пловдив.
При разработването на КПРО-Пловдив за прогноза 2025-2030 г. ще се върви към
реорганизация на пространствената структура на Пловдив, за сметка на активиране на
съседните общини.
Транзитните потоци, като част от Входящо – Изходящото движение не са значителнификсирания обем е 11,5% от обема на входящо-изходящото движение.
Транзитното движение е снижено до нормалния обем за градове от големината на Пловдив,
т.е. 10-15%.
Огромния функционален потенциал на една урбосистема, като гр. Пловдив, привлича много
голям обем Входящо – Изходящо движение, както се вижда от Кордонното изследване 83 098 бр. МПС за 12 часа - /7,00 – 19,00 часа/.
Неблагоприятно за града, е че някои от транзитни потоци по посоките на път Е-80, І-1 и І-8 се
обслужват от вътрешно градските улици на Пловдив. Източната дъга от Околовръстния път
не е изградена и транзитните потоци, за някои основни транзитни посоки минават през
града.
Следват някои характеристики и характерни количества на транспортните потоци, които
оформят представата за външните движения през 2009 година на територията на ЗАВ на
гр.Пловдив.
Тотални сумарни транспортни потоци по кордона
Тотално движение по кордона- 83 098 броя МПС/12 часа
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Входящо движение 36 299 броя МПС/12 часа
Входящ транзит 4 770 броя МПС/12 часа
Изходящо движение 37 259 броя МПС/12 часа
Изходящ транзит 4 770 броя МПС/12 часа
Сумарни транспортни потоци по кордона е град Пловдив (разработка на изпълнителя)
От Кордонното изследване е изяснено, че входящия транспортен поток от леки коли е 13
840 бр./12 часа, с коефициент на пълнене Кпъл = 1,43. С тези данни се получава, че
входящия пътникопоток е 19 790 лица, които влизат ежедневно с личните си леки коли в
Пловдив с цел работа, образование и услуги.
Ако към този пътникопоток прибавим и пътникопотока реализиран с автобуси и ЖП-превози
13 500 лица/ден, ще получим общия брой на лицата ежедневно влизащи в град Пловдив,
за да работят, образоват и да търсят услуги от всякакъв вид:
19 790 + 13 500 = 33 290 лица/ден
Прогноза за развитието на ТКС на община Пловдив
Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура в КПРО-Пловдив
Стратегията на КПРО-Пловдив е насочена целево към устройственото развитие и синтезира
в себе си приоритети, цели и задачи с устройствен характер, изведени от Плана за развитие
на Южния централен район за планиране, Стратегията за развитие на област Пловдив и
Общинския план за развитие на Пловдив.
Териториалната ограниченост на Общинските планове за развитие не дава възможност да
се формулират цели и приоритети в тяхната стратегическа част, които надхвърлят
общинските граници. В сферата на опазване на околната среда, развитието на транспортната
и инженерната инфраструктура, предпазването от бедствия и аварии и др. това е
задължително, защото изпълнението на определени мерки и действия се субсидира от
държавния бюджет и фондовете на ЕС по оперативните програми.
КПРО-Пловдив се съсредоточава не само върху развитието на град Пловдив, като община,
но и на групата населени места в съседните общини, около града, влизащи в обхвата на ЗАВ.
В конкретния случай тя се разработва за да подпомогне:
• Изработването на концептуална визия за Актуализацията на ОУП-Пловдив и
изясняване на връзките с територията на групата общини с център гр. Пловдив;
• Формулирането на целите и приоритетите с устройствена насоченост, които са от
общ интерес за Пловдив и общността от съседни общини.
Независимо от факта, че КПРО-Пловдив е насочена основно към устройството на
териториите, при разработването й, приоритетно, на първо място са изведени най-важните
ресурси – човешките, от които зависи реализацията на останалите приоритети. От друга
страна ще отчете благосъстоянието на хората, зависещо от развитието на градските
подсистеми - обитаване, труд, отдих и техническа инфраструктура, от качеството на околната
среда, които се предмет на устройство в КПРО-Пловдив.
Въпреки, че са свързани със ОПР-Пловдив, за следващия планов период (2014 - 2020 г.),
пространствените и предметни приоритетни оси на КПРО-Пловдив, са свързани още и с
действия, осигуряващи реализацията на някои стратегически цели, за които е необходим подълъг период за процедиране и реализация.
В сферата на транспортната инфраструктура, специфичните цели на КПРО-Пловдив са
свързани със нейното състоянието и перспективното развитие, възникнали на базата на
експертни оценки и проучвания, направени както за града, така и в регионален мащаб за
нуждите на РУС-Пловдив. Тези специфични цели са определят от следните нужди:
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•

Да се предвидят и оптимизират паралелни (рокадни) пътища, поради евентуално
ограничаване и регламентиране (заплащане) на достъпа и ползването на АМ
”Тракия” в териториалния обхват на ЗАВ на Пловдив.
• Да се предвидят пътни отсечки за извеждане на транзитното движение от
територията на гр. Пловдив в териториалния обхват на ЗАВ на Пловдив.
• Да се предвиди развитие на летищната инфраструктура и концентриране на
логистичната интермодална дейност за Пловдив и съседните общини.
• Да се разкрият възможностите за създаване на интегрирана транспортна
инфраструктура и превозни системи (МОПТ) за функциониране на структурата от
населени места в ЗАВ , като обвързан транспортен комплекс. Огромният обем
междуобщински пътувания в рамките на групата общини налага провеждане на
допълнителни изследвания и моделиране на системата, за да се приведат
доказателства за нейната целесъобразност, превозна способност и икономическа
ефективност по отношение на прогнозните пътникопотоци.
• Да се позиционира транспортната инфраструктура на община Пловдив в
регионалния и областен транспортен комплекс.
Развитието на комуникационно-транспортната система на Пловдив в КПРО, ползваща
запазените ж.п трасета в града, и съществуващите летища, предлага условия за избор на
алтернативни маршрути и видове транспорт, което от своя страна ще поощри използването
на масовия обществен транспорт и ще намали използването на личните автомобили.
Допълването на транспортната инфраструктура със системата с Вело-алеи и пешеходни
маршрути ще увеличи устойчивостта на транспортната система.
Прилагането на градоустройствения принцип за съвместяване на функциите ще разтоварва
ядрото-Пловдив, ще увеличи привлекателността на съседните територии, а също ще
редуцира градския трафик, като същевременно ще подобри достъпа на населението до
услуги.
Прогнозна визия за транспортната инфраструктура на КПРО-Пловдив
(или какво неминуемо очаква Пловдив и населените места в ЗАВ към 2025год.)
Разработването на проекта за структурно-функционалното развитие на Пловдив в рамките
на КПРО е плътно обвързано с прогнозата и визията за една транспортна инфраструктура, в
частност ПУМ (Пътно-улична мрежа), чиято пространствена геометрия и класификация,
трябва да осигури оптималното функциониране на града и бъдещите регионални връзки на
Пловдив с общините чрез разсредоточаване на редица функции от компактния град в
населените места от съседните общини. Същото важи и за мрежата на МОПТ (Системата на
Масовия обществен транспорт) и ЖП-мрежата.
Разгледани са само песимистичните прогнозни визии, т.е. тези които задължително, по
обективна необходимост ще се случат в гр. Пловдив и населените места в съседните общини
(ЗАВ), и на които трябва да се противодейства от икономически и екологически
съображения.
Определено може да се каже, че в 2025-2030 год. при ориентировъчно население от около
380000 жители и степен на моторизация См= 520%, в град Пловдив ще има над 190 000
броя лични леки коли.
Това означава, че при едни и същи всички други условия, само от действието на този фактор
ще имаме едно почти с 30% увеличение но обема на движение в града, (като транспортни
потоци по ПУМ), в сравнение с 2009 г.
От изключителна важност за град Пловдив 2025 год. и населените места в рамките на ЗАВ,
при наличието на над 200 000 броя леки коли, ще бъде въпросът:
72

Концепция за пространствено развитие на община Пловдив
“Как и колко ще бъдат използвани тези леки коли за придвижване
(кореспонденции) в пространството на една бъдеща урбоструктура с „полицентричен
модел” за пространствено развитие на населените места, според НКПР, залегнало в КПРОПловдив?”
За онагледяване на тенденциите е приведена една сравнителна таблица за развитието на
параметъра “Мodal Split” (използваемост на видовете МПС – пеша, леки коли и МГТ за
реализиране на пътуванията в града , изразено в “%”) във времето за някои сравними
градове. Стойностите са за 24 часовия (целодневен) интервал на кореспонденциите, за
годините 1974, 1994, 2005 и прогнозните очаквания за 2025 г.:
Mspl-1974 г.
Mspl-1994 г.
Mspl-2005 г.
Mspl-2025 г.
Град
Вид тр. %
Вид тр. %
Вид тр. %
Вид тр. %
пеша
30%
пеша
30%
пеша
34%
пеша
18%
Пловдив
л. кола 9%
л. кола 19%
л. кола 31%
л. кола 48%
МГТ
61%
МГТ
51%
МГТ
35%
МГТ
34%
пеша
19%
пеша
20%
пеша
18%
пеша
14%
София
л. кола 13%
л. кола 21%
л. кола 27%
л. кола 48%
МГТ
68%
МГТ
59%
МГТ
55%
МГТ
38%
пеша
14%
пеша
00%
пеша
15%
пеша
15%
Европейски
л. кола 35%
л. кола 00%
л. кола 50%
л. кола 51%
град
МГТ
51%
МГТ
00%
МГТ
35%
МГТ
34%
Процесите на субституция (заменяне) на превозните системи при пътуването в града, е ясно
изразен в европейските градове като тенденция (кореспонденциите извършени пеша и с
МГТ намаляват за сметка на увеличението на тези, извършвани с леки коли). Същите
тенденции, но с по-бавно темпо са ясно изразени и в българските градове.
Един прогнозен „Modal Split” за Пловдив и зоната на активно влияние (ЗАВ) в РУС към 2020 2027 година би изглеждал така:
• Вело- и пешеходни кореспонденции - 18 %
• Леки коли – кореспонденции - 48 %
• МГТ – кореспонденции
- 34% .
Концепцията за ТКС на КПРО-Пловдив, и изменението на ОУП-Пловдив, трябва да предложат
това да стане с развитие на пространствената структура на град Пловдив, чрез
полицентрични модели, чрез преструктуриране на градските функционални подсистеми.
В българските градове се забелязва ясно очертана тенденция към увеличаване на
подвижността на населението. ТКС-Пловдив като проект, след разработването трябва да
удовлетвори един основен критерий за оптимална ТКС(Транспортно-комуникационна
система): “Минимум необходими и максимум възможни кореспонденции (пътувания) в
пространството на планираната пространствена урбоструктура КПРО-Пловдив”.
Алтернатива на масовото ползване на личните МПС (ЛМПС) в град Пловдив и селищата в
неговата ЗАВ - (Зона на активно влияние), с цел намаляване на тяхното негативното влияние
в градската среда, може да се търси в няколко аспекта:
1. МОПТ (масовия градски транспорт) да се развие и оптимизира за да предложи
сравнително конкурентни на ЛМПС условия за придвижване в гр. Пловдив и
територията в ЗАВ (маршрути, спирки, скорости, комфорт, честота на следване по
разписание и т.н.). Значителен ефект за вдигане качеството на обслужване с градски
транспорт ще даде системата „ЕСУ-МОПТ” – Електронната система за управления на
Масовия обществен пътнически транспорт, която ще се въведе в града до кроя на 2015
г. по линия на Евро-проекта „Интегриран градски транспорт-Пловдив”.
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2. Перспективата за бърз трамвай, след задълбоченото проучване във връзка със
съществуващите ЖП-трасета и мотивацията за изграждане на “S-бан”, е единствената
сериозна алтернатива на концепцията за бъдещото пространствено развитие на
териториите от ЗАВ, активно взаимодействащи с Пловдив.

Маршрути на S-бан в обхвата на РУС (разработка на изпълнителя)
3. Създаване на полифункционални, (по отношение на общественото обслужване)
полицентрични пространствени структури в система, която да намали обема на
необходимите кореспонденции в структурата на КПРО-Пловдив, като цяло.
4. Запазване на съществуващия, значителен дял пешеходни кореспонденции в град
Пловдив за прогнозния хоризонт 2025 г. (преход към вело-пътувания, пешеходни зони,
връзки и др.), чрез изграждане на полифункционални структури с обекти на КОО.
5. Изграждане на нови улични трасета, подкрепящи развитието на пространствената
структура на селищната мрежа в ЗАВ-Пловдив, доказани с подкрепата на
традиционно утвърдени, проектни трасета на ПУМ-Пловдив от предходни
разработки, които по принцип ще преориентират голям обем кореспонденции в
пространството на града и ще разтоварят претоварените трасета на ПУМ гр. Пловдив,
изнасяйки ги в периферията, с което ще способстват за повишаване на
пропускателната способност на ПУМ в града като цяло.
6. Предложения за нови пътни и улични трасета в структурата на съседните на Пловдив
общини - Марица и Родопи, които от една страна да изпълняват ролята на рокадни
(дублиращи) пътища на АМ”Тракия”, а от друга да обвържат новите градоустройствени
структури в южната яка на Родопите-община Родопи, и в Северната дъга от селищни
структури на община Марица.
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Маршрути на вело-мрежата в Пловдив (източник: община Пловдив
ЖП инфраструктурата в КПРО-Пловдив
Затвърждава се положението на ЖП-възел Пловдив, като за ЖП-инфраструктура-та могат да
се направят следните изводи:
• Жп възел Пловдив заема стратегическо местоположение в транспортната схема на
страната.
• Липсата на сериозна транспортна политика и стратегия на държавата, ниските
инвестиции за жп транспорта в периода след 1990 г, недостатъчните маркетингови
проучвания са довели в рамките само на 3 – 4 години спадът на пътници от порядъка
на 20 – 30 %.
• Анализ на цялостната дейност за превозите в жп мрежа (данните са на Изпълнителна
агенция “Железопътна администрация”) показва тенденция за ръст в превозите:.
• Наличната инфраструктура е с лоши параметри. Поради това железопътната мрежа на
страната ни не е предпочитана релация.
• От анализа на потенциала за трафик и необходимите капацитетни възможности на
трасетата се вижда, че в обхвата на жп възел Пловдив трябва да се резервират терени
с възможност за осигуряване на нови линии.
• За нуждите на градска железница е предвидена нова жп връзка между гара Тракия и
гара Филипово. За целта трябва да се отредят терени.
• За нуждите на градската железница да се изгради самостоятелно трасе, което е
позиционирано вътрешно на въображаемия жп пръстен.
• С оглед средищното местоположение на гр. Пловдив са отредени терени за
изграждане на интермодален терминал. В настоящата разработка предлагаме две
местоположения - северно от с.Крумово и около жп-гарата на с. Златитрап.
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Одобрения вариант, който се реализира в момента към 2015 г. е този в с. Златитрап.
Теренът до с. Крумово остава като резервен.
Транспортно- комуникационна система на КПРО-Пловдив и ЗАВ
В частта ПС-КТС към Концепцията се предлагат:
1. Да се реализират предвидените по ОУП-Пловдив , респ. ПС-КТС улични отсечки от ПУМ,
както и на важни обходни трасета, както за ЦГЧ така и за града.
2. Предлага се развитието на S-бан система (Градска железница), която като мощна превозна
система да обедини всички трасета на МОПТ, преминаващи сега предимно през ЦГЧ и да
служи за разпределител на основните пътникопотоци.
3. В проекта се предлагат места за буфер-паркинги, които да решат основно проблема с
паркирането в града.
4. МОПТ – (Масовия обществен пътнически транспорт) като система се оптимизира, чрез
разработването и внедряването на проекта „ЕСУ-МОПТ и GPS-контрол”
5. Огромния функционален потенциал на урбосистемата гр. Пловдив, привлича много голям
обем Входящо – Изходящо движение, както се вижда от проведените изследвания 83 098
бр. МПС за 12 часа - /7,00 – 19,00 часа/. Чрез изграждане на източната отсечка от Обходния
път на Пловдив и две рокадни трасето в съседните общини, неблагоприятното за града
обстоятелство, че някои от транзитни потоци по посоките на път Е-80, І – 1 и І – 8 се
обслужват от вътрешно градските улици на Пловдив ще се премахне.
6. В проекта за Транспортната инфраструктура на КПРО-Пловдив, ясно са показани трасетата
особено на І-во класните и ІІ-ро класните пътища от РПМ, които съобразно прогнозните
интензивности се реконструират, с цел да се увеличи броя на лентите за движение и
съответно пропускателната им способност.
7. В северната периферна част на Пловдив от страна на съседните общини влизат цяла
редица населени места от Зоната на активно влияние. Ясно е, че в урбанистичен аспект, в
Северната и Южната периферни части на гр. Пловдив, (т. е. в населените места в северната и
южна част на ЗАВ), липсват все още „обратните” връзки.

Инженерно-техническа инфраструктура
Електрификация

Електроснабдяването на Община Пловдив и съседните Общини Марица, Родопи, Садово и
Куклен се осъществява чрез един общ енергиен пръстен с електропроводи високо
напрежение – 400kV, 220kV и 110kV и съответните подстанции за цялата страна. По този
начин чрез диспечеризация се осъществява управлението и регулирането на електрическите
товари на всички електропроизводствени мощности и цялата електропреносна мрежа на
територията на България, така също и обмена на електрически товари със съседни страни.
Имайки предвид казаното по – горе може да се направи извода, че електроснабдяването на
изброените по – горе Общини е подчинено на общия електроенергиен баланс на България.
Десетгодишният план определя развитието на преносната електрическа мрежа 400kV,
220kV и 110kV на ЕЕС на България до 2024г
Следващите илюстрации показват прогнозата за електроснабдяването в териториалния
обхват на Районната устройствена схема и на община Пловдив.
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Електрификация – прогноза 2027 г. в обхвата на РУС (горе) и легенда (долу) (разработка
на изпълнителя)
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Електрификация – прогноза 2025 г. в обхвата на община Пловдив
(разработка на изпълнителя)
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Водоснабдяване
Водоснабдяването на гр. Пловдив понастоящем се извършва гравитачно от речно
водохващане с пречиствателна станция “Храбрино” и помпено от 4 броя помпени станции
“Юг”, “Север”, “Изток 1” и “Изток 2”, разположени в терасата на река Марица.
Водовземанията са осъществени от по 10 и повече броя тръбни кладенци, разположени в
права линия обикновено успоредно на реката.
Водата се изпраща директно в градската водопроводна мрежа. Вътре в града, на хълм
“Бунарджик” има изградени два водоема, съответно за ниска и висока зони.
Водоснабдителната система на града е изградена по схемата с контра-водоем. За
задоволяване на високата зона с вода е изградена помпена станция “Тутракан”, която черпи
вода от мрежата ниска зона и я изтласква във водоема за висока зона.
Има изградени и над 100 броя хидрофорни помпени станции за захранване на високата
етажност на града.
По данни на експлоатиращата фирма “В и К” ЕООД Пловдив, средногодишните работни
дебити на водоизточниците през 1989 г., 1993г., 2004 г., 2007 г., 2008 г. 2009 г., 2010г.,2011г.,
2012 г., 2013г. и 2014г. са както следва:
Година
л/с

1989
2325

1993
2075

2004
1760

2007
1601

2008
1690

2009
1572

2010
1488

2011
1481

2012
1554

2013
1540

2014
1528

Средногодишни работни дебити на водоизточниците на община Пловдив 1989 – 2014 г.
(Източник: „ВиК“ ЕООД Пловдив)
Тази таблица е представена и като диаграма:
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От тези данни се вижда, че дебита на наличните водоизточници на гр. Пловдив прогресивно
намалява и те са на ръба на възможностите си, да обезпечават едно нарастващо
водопотребление на града за в бъдеще.
Водопроводна мрежа
Строителството на градската водопроводна мрежа е започнало още през 1891 година с
довеждането на водата от пречиствателна станция “Храбрино”.
Водопроводната мрежа на гр. Пловдив се състои от чугунени, стоманени, етернитови и
поцинковани тръби. Общата дължина на мрежата възлиза на 631 108 м, от които 585 368м е
вътрешната водопроводна мрежа и 45 740 м са външните водопроводи. Мрежата е с
диаметри от ∅40 мм до ∅600 мм и поцинковани тръби от ½” до 2 ½”. Степента на
изграденост на водопроводната мрежа е 95%. Ако се приспаднат като нестандартни всички
поцинковани тръби и тези с диаметър под ∅100 мм, се получава задоволеност на града със
стандартна мрежа около 66 %.
Характерно за водопроводната мрежа е, че съществуват добре оформени пръстени
изградени изключително от етернитови тръби ∅300, ∅350, ∅400, ∅475, ∅546 мм за 10атм.
Процентното участие на различните видове на материала е както следва:
• Етернитови тръби
61,14 % ;
• Манесманови тръби
4,25 % ;
• Стоманени тръби
14,85 % ;
• Чугунени тръби
10,11 % ;
• Полиетиленови тръби
4,76 %
• Поцинковани тръби
4,85 % .
Загубата на вода през последните години се увеличава, като една от причините е старата и
амортизирана водопроводна мрежа и непрекъснатите аварии. В долната таблица даваме
количествата на подадената и инкасираната вода, както и загубите на вода по
водопроводната мрежа
№
Година
Подадена вода, хил. м3 Инкасирана вода, хил. м3
Загуби, %
1.
2009
49 604
17 789
64,1
2.
2010
42 967
17 075
63,6
3.
2011
46 674
17 000
63,6
4.
2012
49 024
16 776
65,8
5.
2013
48 561
16 125
66,8
6.
2014
48 286
15 954
67,0
Количества подадена и инкасирана вода и загуби на вода в град Пловдив 2009 – 2014 г.
(Източник: „ВиК“ ЕООД Пловдив)
Оценка на състоянието на водопроводната мрежа по териториални единици /квартали/
По отношение състоянието на водопроводната мрежа територията на отделните квартали се
разделя в следните категории:
• Територии с изградена водопроводна мрежа (довеждаща и разпределителна)
отговаряща на действащите нормативи – нови комплекси: ЖР“Тракия”; комплекс
„Христо Смирненски –запад”; Захарна фабрика; кв.”Гагарин”; комплекс Южен;
• Територии с изградени довеждащи водопроводи, изискващи частична реконструкция
на разпределителната мрежа-ЦГЧ; 5градска част; кв.”Столипиново”; кв.”Изгрев”;
кв.”Каменица;; кв.”Изгрев”; кв.”Каменица; кв.”Гладно поле”; кв.„Христо Смирненски”;
кв.”Прослав; кв.”Свобода”;кв.”Въстанически”;кв.”Христо Ботев”;
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• Територии с изградени довеждащи водопроводи без изградена разпределителна
мрежа – обособени производствени и обслужващи зони по всички изходни и входни
артерии на града и кв.”Модър”;
• Територии без изградена водопроводна мрежа - кв.”Беломорски; кв. ”Остромила”; кв.
”Гаганица”; кв. ”Разкопаница”; кв. „Христо Смирненски–4”; Военен терен „Гладно
поле”. Промишлени райони с местни водоизточници и частично изградена мрежа за
битови нужди. Ново строителство се разрешава при осигурено водоснабдяване на
площадката в зависимост от дейността.
Промишлено водоснабдяване
Данни за консумираната от промишлеността питейна вода от градската водопроводна
мрежа, е дадена в следната таблица.
Подадена вода,
Консумирана вода от
% от общото колич. вода,
хил. м3
промишлеността
подавана към града
2004
53 829
5 238
9,74
2007
48 605
4 555
9,37
2008
51 389
4 511
8,78
Количества консумирана от промишлеността питейна вода в град Пловдив 2004 – 2008 г.
(Източник: „ВиК“ ЕООД Пловдив)
Воден баланс
Воден баланс на съществуващото положение по данни на “Инкасо” на фирма “В и К” ЕООД
Пловдив, е изготвен в следващата таблица:
Действително консумирана вода
Загуби
Подаден
Обществен сектор
Неотчетен
на
а вода,
и водни
вода,
Население
Общо
хил. м3
количества
Промишле бюджетни
%
ност
институции
2009
49 604
12 111
4 621
1 056
17 788
31 816
64,1
2010
46 967
12 255
3 870
950
17 075
29 892
63,6
2011
46 674
12 395
3 596
1 008
16 999
29 675
63,6
2012
49 024
12 259
3 487
1 030
16 776
32 248
65,8
2013
48 561
11 986
3 200
940
16 126
32 435
66,8
2014
48 286
11 983
3 084
887
15 954
32 332
67,0
Воден баланс на град Пловдив 2009 – 2014 г.
(Източник: „Инкасо“ на „ВиК“ ЕООД Пловдив)
Изводи и препоръки
Въз основа на направения анализ за състоянието на водоснабдителната система на града,
могат да се направят следните изводи и препоръки:
• Необходимо е да се изгради и вътрешен магистрален пръстен като бъдещ
разпределител на питейната вода в мрежата на гр. Пловдив.
• Необходимо е да се изградят водоеми с обем 45 хил. м3.
• Разработване на стратегия за водоснабдяване на гр. Пловдив с достатъчен обем
напорни резервоари за снабдяване на населението с вода при възникнали аварии.
• Поради влошаване качествата на подземните води за водоснабдяване на град
Пловдив на същите трябва да се гледа с известен резерв за в бъдеще.
Година

Година
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• Генералното решаване на въпроса с преодоляване евентуална криза в бъдещото
водоснабдяване на града ще се осъществи с реализацията на проекта
“Водоснабдяване на гр. Пловдив от язовирни води на каскада Въча”.
• Основната водоснабдителна схема, по която ще се развива водоснабдяването на гр.
Пловдив, е следната: Генералното водоснабдяване с вода за питейно-битови нужди и
вода с питейни качества за промишлеността, ще става с язовирни води от каскада
“Въча”. Условно чистите води за технологичните нужди на промишлеността и
обществено-комунални нужди, ще става чрез самостоятелни водоизточници от
подпочвени води. По такъв начин промишлеността много гъвкаво ще задоволява
своите постепенно растящи нужди за условно чиста вода.
Очертава се недостиг на вода. Необходим е допълнителен водоизточник, какъвто е каскада
Въча. Необходимо е да се изгради вътрешен магистрален пръстен, като бъдещ
разпределител на водата в мрежата на града. Необходимо е етапно изграждане на
бъдещите водоеми 45 000 м3 под с. Първенец. За намаляване загубите на вода да се
извърши приоритетна подмяна на старата водопроводна мрежа от етернитови тръби,
представляваща 61,14%, с дължина 360 114 м.
Следващите илюстрации показват състоянието и прогнозата на водоснабдяването в община
Пловдив и частично в обхвата на РУС.

Водоснабдяване – състояние 2015 г. в обхвата на община Пловдив и РУС (разработка на
изпълнителя)
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Водоснабдяване – прогноза 2025 г. в обхвата на община Пловдив и РУС (горе) и легенда
(долу) (разработка на изпълнителя)
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Канализация
Особеност на канализационната мрежа на града е, че тя е строена в продължение на около
80 години. В същото време е очевидно, че периода на експлоатация на този вид
инфраструктура ще надхвърли 100 години и то значително. Налага се изводът, че в една
система ще работят съвместно елементи с различна амортизация, отговарящи на критериите
на своето време. В тази връзка е изключително важно, правилно да се дефинират
приоритетите в развитието на системата с оглед оптималния баланс между инвестиции и
ефективност.
Отводняваната територия на града е 5400 ха. Неканализираните територии в регулация и
канализираните такива извън регулация са относително малки,
Канализационна мрежа
Вид на канализационната мрежа
Мрежата на гр. Пловдив е смесена и без преливници в чертите на града. Плиткото дъно на р.
Марица спрямо прилежащия й терен и малкият й надлъжен наклон са причина в чертите на
града да няма преливници, т.е. дъждовния отток от най-западния край на града пресича
целия град и се влива в р.Марица далеч на изток от града. Това е тежка схема на
отводняване, но към настоящия момент е възможно само оптимизиране на тази схема с
елементи на комбинирана система.
Колкото до класическата разделна система, тя е възможна само за отводняването на
крайбрежни булеварди и целесъобразността й е предмет на проучване за всеки конкретен
случай.
Оразмерителни норми
Основен оразмерителен параметър при проектиране на канализация е оразмерителната
интензивност на дъжда. Съгласно Наредбата за проектиране на канализационни системи в
Р.България, оразмерителната интензивност е 314 л/с/ха. при период на еднократно
препълване Р=3 години.
Колекторната мрежа е проектирана при оразмерителна интензивност на дъжда - 220
л/с/ха., а голяма част от второстепенната мрежа е проектирана при интензивност 314
л/с/ха. Налага се изводът, че това което събира второстепенната канализация не може да
се поеме от съществуващите колектори на града.
Краен приемник на смесените води по време на дъжд е р. Марица.
Общата дължина на канализацията на града е 470 км, в т.ч. колекторна мрежа 80км. и
второстепенна мрежа 390 км. През последните 10 години в експлоатация са влезли още
около 15 км. нова второстепенна канализация.
Неблагоприятната констатация е, че са налице 70 км. канали с недостатъчен диаметър или с
некоректно сечение.
Връзка на градската канализационна система с други канализационни мрежи
Това е една особеност на канализацията на гр. Пловдив, възникнала още през 80-те години
на миналия век. Поради своята целесъобразност, включването на битовия отток от близо
разположените села на Община Родопи, набираше скорост през последните 25 години.
Към настоящия момент в канализацията на града са включени мрежите на селата Първенец,
Марково, Браниполе, Брестник и Куклен. Канализационните мрежи на тези села са
изградени в различна степен.
Съгласно Генералният план за развитието на ВК сектора в Пловдивска област от 2014 г. освен
битовия отток от тези населени места, в мрежата на гр. Пловдив ще постъпят битовите
отпадъчни води и от други села: Белащица, Крумово и Ягодово от Община Родопи и
Царацово, Труд и Войводиново от Община Марица.
Наводнения
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Като цяло градът е ниско разположен по талвега на Горнотракийската низина. Но особено
опасни по отношение на наводнение са най-ниските райони на града, а именно:
• Всички крайбрежни квартали на р.Марица. Короната на подпорната стена на реката е
50-80 см. по-висока от прилежащия терен, а естественият наклон на терена е от север
към р.Марица и от юг към р.Марица.
• Всички квартали западно от ЖП линия Пловдив - Филипово, тъй като ЖП линията се
явява изкуствена преграда по пътя на водата, а тя следва естествения наклон на терена
от запад на изток.
• Квартал “Столипиново” , който е “подпрян” от изток от Източна индустриална зона и
жп линия Пловдив-Ст. Загора.
• Територията около Централна ЖП гара и Сточна гара, където естествения наклон към
р. Марица е препречен от хълмовете на града и повърхностния отток е възможен само
на изток.
• Района на бул.”Свобода” , който също е “подпрян” на изток от Бунарджика и се спира
естествения път на водата на изток.
Тук е мястото да се посочи реалната липса на охранителни канали на града.
Очевидна е опасността от заливане на града от северна или южна посока. Все пак резерви
има в системата от отводнителни канали, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД . От юг
Марковският отводнителен канал може да се трансформира чрез съответните технически
мероприятия в Южен охранителен канал. От север и северозапад чрез подходяща
реконструкция на ГК2 /Главен канал 2/ и ГК3 може да се обезпечи града срещу наводнение.
Опасността от наводнение в басейна на р. Марица, с оглед реалните климатични промени,
е увеличена с 10-15%.
Съществено увеличение на жителите на града не се очаква, така че размерът на битовия отток
ще се увеличава в малка степен с включването на оттока от сателитните селища Царацово,
Труд, Войводиново, Крумово, Ягодово, Белащица.
Ще има съществено увеличение на дъждовния отток поради все по-плътното застрояване на
територията и промените в характера на валежите. Наблюденията през последните години
показват незначителен спад в общия обем валежи , но с повишена интензивност.
Следващите две илюстрации показват състоянието и прогнозата на канализационната
система в обхвата на община Пловдив и частично в обхвата на РУС.
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Канализация – състояние 2015 г. в обхвата на община Пловдив и РУС (разработка на
изпълнителя)
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Канализация – прогноза 2025 г. в обхвата на община Пловдив и РУС (горе) и легенда (долу)
(разработка на изпълнителя)
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Топлоснабдяване
Структурата на топлопреносната мрежа е сложна, смесена лъчева и кръгова, разпределена
върху територията на града с дължина от 170 км, свързваща над 1170 действащи абонатни
станции.
ТЕЦ „Пловдив север” е централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия. Централата произвежда топлинната енергия с топлоносител гореща вода за
топлоснабдяване на битовите и небитови потребители на град Пловдив.
В ТЕЦ “Пловдив север”- стара когенерация са монтирани:
• Два броя енергийни парогенератори тип IB-220-96, всеки от тях с топлинна мощност
по 158 МWt, еквивалентна на паропроизводство 220 тона/час
• Една пароотборна турбина с ел. мощност 30 МW, тип ПТ-30/90/10/1,2 и една
противоналегателна турбина с ел.мощност 25 МW тип P 25-90/10.
Общата инсталирана мощност на съоръженията в експлоатация в ТЕЦ “Пловдив Север”-стара
когенерация е:
• Горивна мощност 316 МWt; в т.ч.
o Електрическа - 55 МW
o Топлинна мощност с топлоносител гореща вода – 171 MW.
Нова когенерационна централа с паро-газов термичен цикъл
През 2011 г. е изградена и пусната в експлоатация инсталация за комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия с брутна електрическа мощност 51.51 MW и номинална
горивна мощност 115 MWt.
ОЦ Пловдив Юг
Отоплителна централа “Пловдив юг” е централа за производство на топлинна енергия с
топлоносител гореща вода. В централата в експлоатация са следните съоръжения: 3 броя
парни котли с общо паропроизводство 36 т/ч, като и трите са реконструирани да работят на
водогреен вариант. Общият топлинен товар на ОЦ Юг е 24 MWt само за топлоносител
гореща вода.
Абонатни станции
„ЕВН България Топлофикация” ЕАД експлоатира в момента 1170 Абонатни станции, които са
монтирани в обособени помещения в топлоснабдените сгради с изцяло дистанционно
отчитане на измервателните уреди.
План за развитие на топлопреносната мрежа
В централната градска част се предвиждат допълнителни разпределителни топлопроводи:
• DN 600/500 по бул. „Васил Априлов“;
• DN 700/600 по бул. „Шести септември“ от моста на „Адата“ до Цариградско шосе
• DN 350/150 по ул. Любен Каравелов“
• DN 500 по ул. „Велико Търново“ и ул. „Одрин“
• DN 350 по ул. „Славянска“ до бул. „Санкт Петербург“
• DN 350 по Пещерско шосе
„Гладно поле“
Предвид разработваните в зоната комплексни проекти e изграден топлопровод Dn350 до
Мол „Галерия“, който предвижда бъдещо топлозахранване на обектите в кв. „Гладно поле“.
На чертежите с различни цветове са отразени изградените топлопроводи до 2007г. от ТЕЦ
„Север“ и ОЦ „Юг“, изградените след 2007г. до 2015г., както и бъдещото развитие на
Топлопреносната мрежа на град Пловдив. Посочени са и късите връзки между Северната и
Южната част на града. Извадка от чертежите е показана на следващата илюстрация:
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Топлоснабдяване град Пловдив състояние и прогноза 2015 – 2025 г.
(източници: община Пловдив, „ЕВН България Топлофикация“)
Общият топлинен товар на гр. Пловдив на краен етап в близките 10 години по окрупнени
показатели на база брой жители и апартаменти за жилищни сгради над 3 етажа и
обществени сгради възлиза на 990MB, като за ТЕЦ Север са 600МВ, а за ОЦ Юг 390МВ.
Микрорайони и зони със средна топлинна плътност под 0,35 MВ/ha са икономически
нерентабилни и не се препоръчват за централизирано топлоснабдяване.
Дружеството в момента снабдява с топлинна енергия 33 000 клиенти в Пловдив.
Газоснабдяване
Изграден е магистрален пръстен, който обхваща северна и южна България. Към
магистралния пръстен чрез врязвания в него се изграждат отклоненията към потребителите
на природен газ.
Отклонението от магистралния газопровод към гр. Пловдив е направено около с.Крислово и
преминава дъговидно източно от Пловдив по посока на Асеновград.
По трасето на ПГ са изградени четири броя газоразпределителни станции (ГРС) – ГРС ”ТЕЦ
СЕВЕР”, ГРС “ВСИ”, ГРС “ОЦ ЮГ” и ГРС “КЦМ”.
На територията на общините в РУС има съществуващи разпределителни газопроводи,
захранващи с природен газ потребители, пряко присъединени към мрежата на
“Булгартрансгаз” АД.
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Основните технически съоръжения ( преносен газопровод, ГРС и АГРС ) около гр. Пловдив и
обслужващата ги инфраструктура към тях са изградени и технологичната им готовност и
поддръжка за експлоатация се извършва от държавната фирма “БУЛГАРТРАНСГАЗ”.
От географското разположение, капацитетните възможности и обоснована икономическа
целесъобразност ГРС-те “ТЕЦ СЕВЕР”, “ВСИ” ,“ОЦ ЮГ”, „КЦМ” могат да осигурят
необходимите количества природен газ към гр. Пловдив и другите Общини за много
дълъг период от време без допълнителни инвестиции и реконструкции от страна на
доставчика “БУЛГАРТРАНСГАЗ”.
С използването на преносния газопровод около гр.Пловдив на практика е създадена
възможността за привличането на мощен инвестиционен капитал за газификацията на
региона от петте общини около Пловдив. Това е важно локално условие и мощен фактор за
въздействие върху условията за развитие на града и региона.
В Община „Марица“ до момента са газифицирани с. Труд, с. Царацово, с. Радиново и част от
с. Костиево. Захранени са и промишлени предприятия в индустриална зона Радиново. В
Община Родопи са газифицирани с. Ягодово и с. Крумово, като предстои и скорошно
газифициране на с. Брани Поле и с. Белащица. В Община Куклен е газифициран гр. Куклен. В
Община „Садово“ на този етап е газифицирана Спиртната фабрика и наскоро още едно
предприятие в с. Катуница.
В настоящите анализи за устройственото развитие на селищата от РУС са представени
основните виждания по отношение реализацията на газоснабдителната мрежа на гр.
Пловдив и населените места на териториалния обхват на РУС, във връзка с концепцията за
РУС. Включена е и основната концепция на “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД при спазване на
действащата нормативна уредба в Р.България, техническите изисквания, правилата и
нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация на газопроводи и съоръжения към
тях.
Схемата за газификация на петте общини в РУС има следното съдържание:
• Кадастрална основа;
• Основните газопроводи от разпределителната мрежа по диаметри в съответните
цветове;
• Съществуващи разпределителни газопроводи на територията на гр. Пловдив, пряко
присъединени към мрежата на “БУЛГАРТРАНСГАЗ“
• Бъдещо развитие на газопреносната мрежа в близките 10 години.
Следващата илюстрация показва извадка от тази схема, с териториален обхват община
Пловдив:
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Газоснабдяване на Пловдив и общините около него 2015 – 2025 г.
(източник: „СИТИГАЗ“ България)
Прогноза за развитие на газификацията
Прогнозното устройствено развитие на газоснабдяването за Пловдив включва
газоразпределителна мрежа с работно налягане 0,5 МРа, състояща се от газопроводи и
съоръжения, необходими за транспортиране на природен газ от ГРС, до границата на
собственост на потребителите и за поддържане на параметрите на газа на изхода на
мрежата в предварително зададени граници.
Газоразпределителната мрежа е оразмерена да захрани всички потенциални потребители,
попадащи извън лицензираната територия за централизирано топлоснабдяване, както и
промишлени консуматори намиращи се в нея. Газоразпределителната мрежа образува
пръстен около централна градска част, в който се свързват разпределителните газопроводи
от всички ГРС-и.
За компактния град и в землищните граници, газоразпределението ще се осъществи от
съществуващите четири и една нова автоматична газорегулаторна станция - АГРС-Коматево.
Мрежата ще бъде наситена от автоматична и ръчно задвижвана спирателна арматура.
Газоразпределителната мрежа обхваща цялата улична мрежа с изключение на
архитектурно-историческата част на Пловдив и дава възможност и за захранване на всички
потенциални консуматори извън лицензираните територии.
Газоразпределителната мрежа е проектирана да работи автономно.
• Марково, Първенец – Брестовица захранването ще се осъществи от нова АГРС –
Коматево.
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•
•
•

Златитрап – Оризаре захранването ще се осъществи от нова АГРС – ОРИЗАРЕ 1.6 / 0.5
МРа.
Допълнението на Костиево, Бенковски, Строево и Войводино – Калековец
захранването ще се осъществи от съществуващата ГРС – ТЕЦ СЕВЕР Пловдив.
Скутаре, Рогош и на по късен етап евентуално захранването ще се осъществи от
съществуващата ГРС – ВСИ Пловдив.

Телекомуникации
Телекомуникации в обхвата на групата общини в РУС
Анализ на съществуващото положение – 2015 г.
Територията на групата общини в РУС-Пловдив, Марица, Родопи, Куклен и Садово е
включена в единна селищна телефонна мрежа. Мрежата е от безжичен и цифров тип. В
района на гр. Пловдив телекомуникационната мрежа е изградена от 5 бр. районни
телефонни централи придържащи се в общи линии към изградената административна
структура на града. Централите са от вида цифрови автоматични телефонни централи (ЦАТЦ)
тип АХЕ и DMS и ЦАТЦ тип MSAN. Общия брой абонати е около 125 000, което отговаря на
телефонна плътност около 85 %, стойност близка до точка на насищане. Цифровизацията на
гр. Пловдив е на 100%. На 100% са цифровизирани кварталите Коматево и Прослав.
В близост до гр. Пловдив на 100% са цифровизирани селищата Катуница и Ягодово, Марково
и Войводиново, Граф Игнатиево,както и на парк за отдих х.Здравец в Родопите. Извършена е
пълна цифровизация на селищата Садово, Бенковски, Радиново, Костиево.
Достигнатата степен на цифровизация е комплексна величина, която може да се изрази със
следните показатели:
• Цифровизация на селищните централи – около 80%
• Цифровизация на селищната съединителна мрежа – 100%
• Цифровизация на връзките към националната и международна мрежи – 100%.
В последно време с изграждане на цифровата комутируема телефонна мрежа започна
подмяна на съществуващите кабелни съединителни линии и изграждане на оптична мрежа.
В гр. Пловдив е обособена основна рингова структура на оптичната мрежа обхващаща
всички районни централи. С изграждането на оптичните кабелни линии се постига
значителна надеждност на връзките, а от там и подобрение на качеството на предлаганите
услуги. Съществуващата оптична мрежа е изградена с кабели с капацитет от 12 до 60
оптични влакна. Технологията на свързване може да се опише чрез две нива оптични
рингови. Първо ниво магистрално – формирано от оптичен пръстен и второ ниво изградено
от локални рингови. Чрез отклонения (“опашки”) е осигурена оптична свързаност до бизнес
абонати и големи клиенти.
В границите на компактния град един от основните проблеми е каналната мрежа (в голям
процент запълнена). Конфликтите са със съществуващите съоръжения на различните
експлоатационни дружества, кабелни оператори, тесните тротоари, незаконното
строителство, кражбите на кабели и неподдържането на колекторите. В околоградските
райони има проблем с изграждането на мрежите, породени от липсата на регулационен
план и кадастрално заснемане.
Освен мрежата на Виваком в Пловдив и в района на съседните общини развиват своята
мрежа и други телекомуникационни оператори, като Евроком, DCC, ITD, ЦКТ, Нетгард и
други.
Прогнозна визия за развитието на телекомуникационните услуги до 2027 г.
Развиване на цифровата мрежа в Пловдив и съседните общини не само от потребността на
количествено развитие ,но и потребностите за предоставяне на следните услуги:
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услуги от стандартната цифрова техника;
услуги изискващи специализирани абонати и програмни средства;
допълнителни услуги в цифровата мрежа с интеграция на услугите като: видеотекст,
телетекст, факсимиле, нискочестотно предаване на данни, телематични услуги с
многотерминален абонатен интерфейс, телеметрия /далечно предаване на
информация от измервания, бавно видео, интерактивна работа с информационни
системи/, видеотелефон, видеоконферентна връзка, видеоконтрол, високоскоростно
предаване на данни, приемане на радио и видео програми, интернет, кабелна
телевизия;
• все по голямо увеличение на мобилните абонати и развитие на мобилната мрежа от
трето и четвърто поколение и тенденция на намаляване на фиксираната телефония.
Телекомуникационни и съобщителни мрежи в обхвата на община Пловдив
Състояние на мрежите – 2015 г.
Телефонната мрежа е добре развита. Всички райони са телефонизирани. Мрежата има и
свободен капацитет. Осигуряването е 400 поста/на 1000д., при средно за страната -368
поста. Степента на цифровизация е достигнала 100%. Достъпът до Интернет е осигурен за
всички абонати.
Мрежата от пощенски услуги е добре развита. В 6-те района има изградени пощенски
клонове – общо 21 броя. Градът е с голяма информационна и медийна покритост.
Телевизионни канали: в града има обхват на всички национални телевизионни 4канали и на
местни ТВ станции. Местните ТВ кабелни оператори предлагат над повече от 200
международни ТВ канали.
Радиостанции: градът предлага покритие от 25 национални и местни радиостанции.
Интернет изделия: Градът предлага 7 информационни Интернет-ежедневника.
Функционират множество Интернет ресурсни станции.
В периода от 2007 – 2015 г.на телекомуникационния пазар се появиха много кабелни
оператори, които предлагат пакет от телекомуникационни услуги /интернет,цифрова
телевизия и цифрови стационарни телефони/, а именно АЙ ТИ ДИ Нетуърк, /COOLBOX/,
Евроком/Blizoo/, Цифрова кабелна телевизия/N-3/, Цифрова кабелна компания /DCC/,
Рокада – Инвест, Нетгард.
БТК АД /Виваком/ е оператора който има най голямата изградена мрежа на територията на
Община Пловдив и обхваща всички райони на града. Следващия оператор, който обхваща
80% от територията на Община Пловдив по изграденост на мрежата е ЦКК. Електронната
мрежа на този оператор обхваща районите Централен, Западен, Северен, Източен, Южен.
Електронната мрежа на Евроком /Blizoo/ обхваща район Западен и Тракия и частично
районите Южен, Източен, Северен, Централен. Останалите кабелни оператори като АЙ ТИ
ДИ Нетуърк, ЦКТ /N-3/, Рокада – Инвест, Нетгард имат частично изградена електронна мрежа
в различните части на територията на Община Пловдив.Тези кабелни оператори ползват
изградената мрежа на БТК АД за предоставяне на своите услуги.
Необходимо е да се отбележи, че кабелния оператор Нетгард обслужва регион около град
Пловдив, а именно Община Родопи - с. Марково, с. Брестник, с. Белащица, с. Брани поле, с.
Първенец.
Прогнози за развитие на телекомуникациите – 2025 г.
• До края на 2016 г. се предвижда гр. Пловдив да бъде цифровизиран на 100%, като се
изградят ЦАТЦ тип MSAN във всички райони. Тези централи предоставят
многофункционални широколентови услуги на потребителите. Предстои пълна
цифровизация на всички по големи градове в Пловдивска област, като Асеновград,
Първомай, Карлово, Раковски, Брезово, Стамболийски, Кричим и др.
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Навлизане на оптиката в мрежите на абонатен достъп, като са възможни няколко фази
на развитие:
• Цифровизация и оптика на първичната мрежа (от централата до изнесен цифров
капацитет);
• Оптика до вторичната мрежа (до РК);
• Оптическо свързване до крайния потребител.
Показател за изпълнението на целта е към 2027 г. минимум 90% от медните кабели в
мрежата за достъп да бъдат заменени с оптични.
Наситеността на територията на Община Пловдив с оптични кабелни системи (на БТК, на
КТВС на Интернет доставчици, на други лицензирани оператори) позволява да се изградят
няколко паралелни метро мрежи по стандарта “Гигабитов Етернет по оптика” на три
йерархични нива: локално, национално, международно. Този тип мрежи са основни
елементи на съвременната информационно комуникационна инфраструктура /ИКИ/.
Тяхното използване ще позволи развитието на множество нови форми на обществено
обслужване: административно обслужване, дистанционни работни места, нови форми на
обучение, повишаване на качеството на здравното обслужване и бързо внедряване на
различни форми на електронния бизнес.
Пълноценно използване на този тип мрежи изисква изграждането на национална
високоскоростна Интернет–опорна мрежа с адекватна международна свързаност. На
територията на Пловдив се предлага високоскоростен Интернет достъп от различни
телекомуникационни оператори, като предлагането от БТК-АД технология за
високоскоростен абонатен достъп до Интернет (ADSL) осигурява висока пропускателна
способност на мрежата за абонатен достъп.
В периода от 2007 – 2015г направените прогнози в ОУП са реализирани на практика..
Устройствено развитие
Концепцията предвижда развиване на цифровата мрежа в Пловдив не само от потребността
на количествено развитие на града, но и потребностите за предоставяне на следните услуги:
• услуги от стандартната цифрова техника
• услуги изискващи специализирани абонати и програмни средства
• допълнителни услуги в цифровата мрежа с интеграция на услугите
• увеличение на мобилните абонати и развитие на мобилната мрежа от трето и четвърто
поколение и тенденция на намаляване на фиксираната телефония
• модернизиране на кабелни телевизионни системи (КТВС) - свързано с преход към
цифров стандарт за кабелна телевизия DVB-С до края на 2006 г.
• изграждане на Метро-мрежи
• консолидация на оптичните мрежи
• изграждане на "Фотонна" преносна мрежа
• изграждане на MAN (градска оптична мрежа)
• предоставяне на Local Area Networks услуга
• предоставяне на Dark fiber услуга.
Следващата илюстрация показва схема за прогнозата на телекомуникациите в обхвата на РУС:
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Телекомуникации – прогноза 2027 г. в обхвата на групата общини съгласно РУС
(разработка на изпълнителя)
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2. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Прогнозни предвиждания за демографията
Броят на постоянното население, което се определя от естествения и механичния му
прираст, както и временно обитаващото население
и тенденциите в тяхното бъдещо
проявление се отчитат при разработване на демографската прогноза. В това отношение се
отчита и влиянието на редица фактори, които са както със стимулиращ, така и със задържащ
характер.
Прогнозните предвиждания, които са с концептуален, а не с подробен характер, се базират
на определени хипотези за развитието на населението. При тяхното очертаване се отчитат
няколко основни момента, а именно:
• Запазване на неблагоприятното демографско развитие на общината и в периода след
2008 г., което като тенденция е с индикации за постепенно стабилизиране на
демографските процеси в община Пловдив;
• Очакваното стимулиращо влияние на икономическия, иновативен, инвестиционен и
друг ресурсен потенциал на гр. Пловдив, което ще влияе и за позитивно демографско
развитие на община Пловдив;
• Отчитане на демографските възможности за перспективното развитие на
населението, включващи:
o очакваните тенденции за стабилизиране и за леко нарастване на нивата на
раждаемост;
o стабилизиране и леко намаляване на смъртността на населението;
o нарастващ фертилен контингент;
o нарастване на продължителността на живота;
o допълващо положително влияние на механичния прираст и други.
Основанията за определено ревизиране на параметрите на демографските прогнози за броя
на населението на община Пловдив, съдържащи се в Общия устройствен план на община
Пловдив и в Районната устройствена схема на общини Пловдив, Марица, Родопи и Садово са
в променената демографска картина и на очертаните демографски тенденции в периода
2008-2014 г. Това е сериозно основание за ревизиране на демографската прогноза по т.нар.
тенденциален вариант, в който по-голяма тежест ще има влиянието на фактори със
задържащ характер. Тези варианти съответстват и на националните хипотези за мерен и
песимистичен вариант на урбанистично развитие.
Прогнозните предвиждания за броя на населението на община Пловдив са с вариантен
характер и са с хоризонт 2025/2035 г. Вариантите на тези предвиждания са най-малко два. За
целите на Концепцията се предлагат следните два варианта:
• Тенденциален;
• Умерено-оптимистичен.
Посочените два варианта на прогнозните демографски предвиждания могат да бъдат
използвани като базови за изработване на повече варианти на конкретни демографски
прогнози за целите както на регионалното планиране, така и за устройствени схеми и
планове.
Очакваните параметри на чисто демографските фактори, базирани на качествените
характеристики на населението на общината и на възможните тенденции в проявлението на
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естественото възпроизводство, които също са с хипотезен характер са със следните
количествени измерители:
• Коефициент на раждаемост – 10,2-10,3‰ (тенденциален вариант) и 10,3-10,4‰
(умерено-оптимистичен вариант);
• Коефициент на смъртност - 11,4-11,6‰ (тенденциален вариант) и 11,3-10,4‰
(умерено-оптимистичен вариант);
• Коефициент на плодовитост (ср. брой деца родени от 1 майка във фертилна възраст)
– 1,51 (тенденциален вариант) и 1,52 (умерено-оптимистичен вариант);
• Дял на жените във фертилна възраст (16-34 години) – 35-36% (тенденциален вариант)
и 36-37% (умерено-оптимистичен вариант);
• Средна продължителност на живота – 73-74 години (и по двата варианта на
прогнозата)
Чрез прилагане на така предлаганите прогнозни коефициенти са изчислени и конкретните
прогнозни разчети за броя на населението на община Пловдив за периода 2015-2025
година. Прогнозният брой на населението по двата предлагани варианти са както следва:
• Тенденциален вариант
o Брой на населението 2014 г. – отчет 341 567 д.
o Брой на населението 2020 г. – прогноза – 343 500 – 344 000 д.
o Брой на населението 2025 г. – прогноза – 345 500 – 346 000 д.
• Умерено-оптимистичен вариант
o Брой на населението 2014 г. – отчет 341 567 д.
o Брой на населението 2020 г. – прогноза – 351 500 – 352 000 д.
o Брой на населението 2025 г. – прогноза – 357 500 – 358 000 д.
Разликата между предлаганите прогнозни разчети с тези, заложени в действащия Общ
устройствен план на гр. Пловдив и на РУС на групата общини - по оптимистичния вариант
на двата документа към 2025 г. (363400 ) е около 5000 д. по-малко от разчетите по умеренооптимистичния вариант, които се предлагат в КПРО Пловдив.
Тези демографски параметри са основа при изчисленията за териториален капацитет на
компактното ядро при изменението на ОУП Пловдив.

Констатации и насоки за развитие на икономическия комплекс

Констатации
От анализа на състоянието на местната икономика могат да бъдат очертани няколко важни
тенденции, които да бъдат ползвани при очертаване на насоките за бъдещото развитие на
икономиката на община Пловдив. Аналитичните проучвания дават възможност да бъдат
изведени няколко основни констатации:
• На относително ограничена територия на общината (основно в граници на гр.
Пловдив) е развит значителен по своите мащаби социално-икономически комплекс,
включващ много широк кръг от производствени и обслужващи дейности. Почти няма
производствена и обслужваща дейност, която да не е представена в местната
икономика. Тази диверсификация е една от причините, които стабилизират града и в
демографско отношение;
• Водещо място в икономиката имат вторичния сектор, а по някои показатели –
третичния, което е резултат от добре развитите обслужващи и промишлени функции
на гр. Пловдив;
97

Концепция за пространствено развитие на община Пловдив
• Икономиката на община Пловдив преодолява сравнително леко последиците от
икономическата криза;
• Инвестиционната активност и предприемачеството икономическите субекти на
територията общината е фактор за технологично обновяване на перспективни
икономически дейности, до появата на нови форми на технологично подпомагане и
осъвременяване на структуроопределящи производства и дейности. Появяват се
тенденции за обвързване икономическите активности с образователната
инфраструктура, процес, в който активно участва и община Пловдив, което
стабилизира допълнително икономическия комплекс;
• Икономическият комплекс на община Пловдив е във взаимодействие с икономиката
на съседните общини Марица и Родопи, изразяващо се в научно обслужване, обмен
на кадри, логистични връзки, териториална общност и др.;
• През последните години възникват нови производствени, логистични и други
обслужващи дейности по основните „вход-изходи“ на гр. Пловдив;
• В резултат на това икономическият комплекс се очертава да бъде основният двигател
за овладяване на агломерационния ареал с единни структури, фактор, много посъществен за стабилността на агломерацията от обикновените принудителни трудови
и други пътувания. В този смисъл картата на тези пътувания очертават по-скоро
границите на икономическия комплекс, а не просто „зоната на влияние“.
Агломерационният ареал представлява много по-фундаментално териториално
единство от „зоната на влияние“, понятие, което Концепцията не използва.
Насоки за развитие на икономическия комплекс
Развитието на съвременна, устойчива икономика в условията на високо конкурентна
икономическа среда е свързано със създаване на условия за създаване на съвременни
иновативни технологии и усъвършенствани продукти – резултат от появата на нови
иновативни предприятия. Друго условие за появата на конкурентна икономика е наличието
на съответната инфраструктура, която да подпомага появата на нови идеи, разработване на
нови технологии, подготовка на кадри за създаване на иновации и за развитие на икономика
на знанието.
Възможностите за реализация на посочените насоки в развитието на икономиката на
община Пловдив са дискутирани и са представени не само като идеи, а и като елементи на
реализация.. Важни елементи на инфраструктурата на високотехнологична, иновативна
икономика, които намират място в действащи документи на община Пловдив са:
• Високотехнологичен парк – Пловдив. Възможности за създаване на такава
високотехнологична иновативна структура имат градове, които разполагат с
необходимия научен, технологичен, инвестиционен, административно-управленски и
друг потенциал. Община/град Пловдив е втория град в страната, който е в състояние
да осигури тези условия и възможности. Конкретните проучвания за профила на
високотехнологичния парк (с условно за сега наименование „Агро-Фуд – Тех“ не са
предмет на документи с концептуален характер, а на друг вид проучвания и
документи на заинтересовани страни. Този парк обаче по същество е ядро на
развитие на аграрно-хранителен клъстер в рамките на агломерацията;
• Бизнес-центрове и Центрове за предприемачество. Свързват се с кръг от дейности
насочени към повишаване на предприемаческата култура и към подкрепа при
стартиране и развитие на технологични фирми. Работеща форма на тези центрове
когато те си сътрудничат с университетски и други структури, занимаващи се с
икономика на знанието. Дейността им може да бъде насочена към икономически
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дейности и производства, които са с водещо място в социално-икономическия
комплекс на община Пловдив;
• Клъстери от различни участници в определена сфера на дейност. Същите могат да
бъдат в сферата на производството на суровини, преработката им и реализацията им
на пазара.В община Пловдив са положени основите на Клъстер по информационни и
комуникационни технологии;
• Насищане с нови функции на значими обекти на пазарната инфраструктура Пловдивски панаир, Свободна зона – Пловдив, Борси и др.
От регионална гледна точка изключително важно е да се разглежда пловдивската икономика
в широка териториална рамка, за да се покаже обвързаността на индустриалните зони,
клъстерния характер на аграрния и хранителния сектор и др.
Големият шанс на реиндустриализацията, която се измества от централна Европа на изток
поради ниските цени на териториалния и човешкия ресурс, добрата свързаност и високата
квалификация на работната сила са ключов фактор за стабилизиране на региона..
В териториален аспект се очертават зони на инвестиционен натиск по няколко направления:
• изграждане на офиси за аутсорсинг и високи технологии;
• организация на индустриално-търговските зони в единен организъм;
• развитие на клъстери;
• овладяване на река Марица и прилежащите й територии като цялостно пространство;
• развитие културните зони и проекти 2019;
• овладяване на резервите на жилищната зона и постигане и надхвърляне на
заложените в ОУП устройствени показатели.
Тези зони на инвестиционен натиск физически се реализират освен с локализации и с оси на
развитие по съществуващи и бъдещи инфраструктури в агломерационния ареал,
включително разгръщането на масовия градски транспорт до населените места в съседните
общини.
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3. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ
Визия

Концепцията за пространствено развитие е пространственият аналог на Общинския план за
развитие, но с по-дълъг времеви хоризонт, в конкретния случай покриващ два програмни
периода на действие на регионалната политика на Европейския съюз. В този смисъл визията
на Концепцията е визията на ОПР, разработена, за да се изяви идентичността община
Пловдив. Визията е коренът на стратегическата част на Общинския план.
Самата визия за развитие е: „ПЛОВДИВ, ДРЕВЕН И ВЕЧЕН“ – модерен и проспериращ,
административен, университетски икономически и културен център на Южен
централен район; град с реализиран научен потенциал; град с достойно представени
културно наследство и съвременно изкуство - предпочитана европейска туристическа
дестинация; град с динамична, конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и
новите технологии; град, осигуряващ сигурност, привлекателна жизнена среда и
високо качество на живот, равнопоставеност и шанс за всички; място, където
младите хора виждат своето бъдеще“
От визията за развитие произтичат стратегическите цели и приоритетите за развитието на
община Пловдив, което развитие се реализира в пространство с качества, определени с тази
Концепция.

3.2. Стратегически цели и задачи

Целевата ориентация на Концепцията включва главна цел и специфични цели, както следва.
Главна цел
Главната цел на Концепцията за пространствено развитие на община Пловдив като
стратегически документ за устойчиво интегрирано развитие на общината е да създаде
рамкова основа за планиране на нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в
съответствие с приетите стратегически документи за регионално и общинско развитие и със
специфичните за общината социално-икономически природни, културно-исторически,
туристически и други ресурси.
Специфични цели

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, постигането на главната цел ще стане
посредством изпълнението на следните специфични цели:
• Създаване на устройствени условия за реализиране през следващите планови
периоди на стратегическите документи по Закона за регионално развитие. Създаване
на концептуална основа за междуобщинско сътрудничество за развитие на
функционалните системи и активности.
• Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо
съоръжаване на жизнената среда в градските и извънградски територии в
съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при осигуряване на
максимален ефект при инвестирането и на баланс между общностния и частните
интереси.
• Осигуряване на стратегия за планиране територията на общината по начин,
гарантиращ съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен
100

Концепция за пространствено развитие на община Пловдив
оборот на природното и на културното наследство на общината, с оглед устойчивост и
взаимно стимулиране при развитието на всички системи.
• Параметриране на последваща актуализация на действащата устройствена планова
основа, за привеждането й в съответствие с целите и приоритетите на регионалното
развитие.

Приоритети

Приоритетите, върху които се формира разработката на КПР на община Пловдив, са:
• Формиране на комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на условия за
преодоляване на диспорпорциите между отделни части на общинската територия.
• Отразяване и доразвие на положителните идеи и тенденции, заложени в
предходните стратегически и устройствени планове и проучвания и секторни
програми за територията на общината или за нейни части.
• По отношение на социално-икономическото развитие на общината ще се прилагат
постановките на Регионалния план за развитие на Южния централен район и на
Общинския план за развитие на община Пловдив (2014-2020).
• Отчитане външните връзки на общината като стимулатор за развитие, предвид
разположението на територията, стопанските и културни традиции, както и
актуалните тенденции и проекти на наднационално и национално нива.
• Разполагане на инфраструктурни и производствени комплекси на основание
предварителна оценка на целесъобразността и значението на съответния проект,
съответно реализация, не само на общинско, но и на междуобщинско ниво.
• Определяне развитието на града не само на база демографска прогноза, а на базата
на капацитета и спецификата на ресурсите в отделните територии.
• Изследване на социалната, производствена и комуникационна инфраструктура, която
осигурява услуги на съседните общини и разрешаването на евентуални конфликти с
пакет междуобщински проекти.
• Оценка на състоянието и потенциала на земеделските територии в общината като
производствен капацитет и урбанизационен потенциал.
• Създаване на условия за вариабилност чрез дублиращи локализации: осигуряването
на различни възможности за териториално насочване на
инвестиционните
инициативи, при отчитане на общностния интерес, както и на конкретните условия и
ограничители, е условие за дълготрайна приложимост на концепцията.
• Осигуряването на възможности за етапност в реализацията на устройствени
мероприятия - общинско задължение.

Оси на урбанистично развитие

Национални оси на урбанистично развитие
С разработката на стратегически документи за регионалното развитие възникнаха нови
рамкови понятия, които обогатяват иновационно досегашните практики по устройствено
планиране.
Такива понятия са пространствено развитие, урбанистични оси и посоки на развитие, мрежа
от йерархични населени места с йерархични връзки. Тези понятия се трансформират между
териториалните нива и се синхронизират с нивата на стратегическите документи.
При това на всяко следващо ниво понятията се конкретизират и се добавят нови елементи с
по-висока степен на подробност. По отношение на Пловдив първото ниво, което
Концепцията отчита, е нивото на Южен централен район.На това ниво са пренесени
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националните паралелни и меридиални оси на развитие. През Пловдивската община минава
главната надлъжна паралелна ос на страната: Драгоман – София – Пловдив – Свиленград Истанбул, част от общоевропейски транспортен коридор № 4 (ТРАСЕКА), и отклонението
Пловдив – Стара Загора – Бургас, като важна национална ос и второстепенната национална
меридиална ос: Карлово – Пловдив – Смолян – Рудозем, както е представено на следващата
илюстрация:

Национални оси на урбанистично развитие в обхвата на Южен централен район
(източник: НКПР, НЦТР)
Националните урбанистични оси и йерархията на връзките между населените места,
определящи селищната мрежа на полицентричния модел, в който Пловдив е съществен
регионален фактор, определят на следващите две териториални нива (групата общини в
обхвата на РУС и активната зона на агломерационния ареал на община Пловдив) група от
микрорегионални връзки.
Микрорегионални и локални оси на урбанистично развитие
На микрорегионално ниво националната йерархична мрежа от връзки между населените
места се конкретизира в осем микрорегионални връзки, част от тях се разполагат върху
двете национални оси на урбанизация. Всъщност изграждайки полицентричния модел върху
връзките между селищата, част от тези връзки са физическата реализация на
урбанизационните оси. Йерархичните връзки между населените места се реализират като
функционален комплекс по инфраструктурите и подкрепят полицентричния модел, а
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урбанизационните оси на развитие се реализират на високо ниво чрез агломерационните
ареали, а на локално ниво чрез локалните агломерационни ареали и с локални
урбанизационни оси на развитие, които освен инфраструктурите имат реално териториално
изражение и създават линеарни урбанистични структури в локалния агломерационен ареал.

Микрорегионален полицентричен модел в обхвата на РУС (разработка на изпълнителя)
Микрорегионалният полицентричен модел се реализира с връзките Пловдив – Съединение
(тази връзка функционира вече и е отразена и подчертана в ОУПО Съединение – т.е. там оста
е в процес на реализиране с изпреварващ урбанизационен процес – индустриална линеарна
зона по трасето за Пловдив, като тази в връзка Съединение е краен възел); Пловдив – Труд;
Пловдив – Садово; Пловдив – Куклен; Пловдив – Стамболийски; Пловдив – Перущица –
Кричим и Пловдив – Асеновград и Пловдив – Садово.
На локално ниво в локалния агломерационен ареал тези връзки конкретизират геометрията
си, както е представено на следващата илюстрация. На това ниво са представени и
локалните урбанизационни, които физически териториално развиват по тях териториални
урбанизационни оси, т.е. те вече са не само инфраструктурно, но и зонално стабилизирани.
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Чрез полицентричния модел и локалните урбанизационни оси на развитие се регулира
тенденцията за пространствено развитие на Пловдив и полюсите на развитие по съответните
направления от позицията на опазване на ценните земеделски земи и принципа на
недопускане на непрекъсната урбанизация.
На следващата илюстрация е представена конкретната геометрия на връзките в
полицентричния модел в компактното ядро и локалния агломерационен ареал и локалните
урбанизационни оси на развитие, които са реализирани физически чрез изпреварващи
планирането урбанизационни структури.

Полицентричен модел и локални урбанизационни оси в локалния агломерационен ареал
(разработка на изпълнителя)
Осите от трите нива (национално, микрорегионално и локално) са взаимно обвързани.
Освен че се конкретизират на по-ниското териториално ниво, с физическата си реализация
осите на урбанизация от по-ниско ниво изграждат националните оси и реализират
полицентричния модел. При тази физическа реализация трасетата на тези връзки
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преминават радиално и през пръстена населени места в съседните на Пловдив общини,
които изграждат устойчивия урбанистичен модел на града.
Локалните урбанизационни оси на развитие са ключов компонент от пространствения
строеж на самата Концепция. Те обхващат територии от съседните общини и са именно
зоните, които трябва да се планират на междуобщинско ниво.

Макропространствено зониране

Макропространственото зониране на територията на община Пловдив включва глобални
територии като: защитени природни територии, земеделски територии, компактни
урбанизирани територии, територии с дисперсна урбанизация и смесени зони.
Прилагането на полицентричния модел на локално ниво, отчитането на стабилизиращия
пръстен населени места около Пловдив и агломерационния ареал извеждат приоритетни
макротеритории, зони и оси, както следва:
• Зона на дисперсна урбанизация върху земеделските земи в югозападната част на
общинската територия, която се застроява с правила и ограничители без да натоварва
общината с неефективни инфраструктурни проекти;
• Разработка на надлъжна вътрешна урбанизационна ос по река Марица. Тази
концепция е различна от досегашните опити околните територии да се приобщат към
реката, а всъщност мероприятия по реката (инженерни и урбанистични) следва да я
обединят и по обратен път тя да влияе върху съседните територии. В историята на
Пловдив реката не е била градообразуващ, а е била ограничителен и транспортен
фактор, градските структури за разлика например от градовете по Дунав никога не са
имали лице към реката;
• Зоната на компактна урбанизация се подкрепя в посока на разкриване на резервите,
тъй като тя далеч не е постигнала параметрите по ОУП с изключение на единични
случаи на нарушение на устройствените показатели (независимо, че в ОУП е завишен
с 25% показателят за КИНТ при зоните с преобладаващо застрояване с малка
височина в нарушение на норматива по Наредба №7!);
• Концепцията приема, че в перспектива урбанизацията ще се развива в равновесие на
вариантите „А“ и „Б“ на ОУП Пловдив, като действат и двете тенденции. Това се
изразява териториално в комбинация от ортогоналната и радиална урбанистични
структури;
• Особеност на развитието в южна посока на урбанизацията се явяват компактните
ядра на кварталите Прослав и Коматево. Явявайки се класически затворени структури,
които могат да нарастват само чрез наслояване, те се явяват краен пункт в развитието
на урбанизацията на югозапад. Тази посока е единствената в община Пловдив , по
която не възникват урбанизационен натиск извън територията на общината;
• Главните оси на индустриална експанзия съвпадат с предложените локални
урбанизационни оси на развитие, които обхващат територии от съседните общини;
• Във връзка с урбанизационните оси на развитие в рамките на общината се
преструктурира центровата система на общината, като приоритет се дава на
периферните „филтриращи“ центрове, където да се насочат големи обслужващи
обекти и зони, за да се избегнат катастрофални решения от типа на застрояването на
Марково тепе;
• Концепцията обръща особено внимание на свързващите елементи на микросредата
като благоустрояване, зелени оси, интегриращи се с велоалеите, локални пешеходни
маршрути, мрежа от локални микроцентрове в публичните пространства,
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регулирането на зелените площи в жилищните комплекси, които са същинският
стандарт на жизнената среда и за които следва да се разработват цялостни
инвестиционни проекти. Системата на инвестиционните проекти в публичната среда
следва да бъде задължителна част от изменението на ОУП и част от програмата за
реализация. Ключова задача на изменението на ОУП е точната оценка за проектната
готовност и за границите на проектите. Няма друг планов документ, който може да
изведе хипотеза за това.

Макрофункционална структура на община Пловдив съгласно КПРО (горе) и легенда(долу)
(разработка на изпълнителя)
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Концепцията предлага модел на урбанистично развитие с консервативен характер, който
подкрепя сегашните тенденции на развитие. Следването на процеса на естествена
урбанизация е по-добрия начин на овладяване на тези територии, при условие, че се
разработят правила за допустимост за застрояване към изменението на ОУП Пловдив.
Наличието на нови икономически зони, функциониращи около компактното ядро, но
неразделно свързани със структурата на пространството на община Пловдив, изисква
глобална преоценка на предназначението на досегашните традиционни индустриални зони
в града, които отдавна са загубили функциите на първоначалната си структура. Като крайно
решение следва да се разработи при изменението на ОУП вариант, при който те стават обект
на цялостна или частична конверсия и се трансформират в компоненти на жилищната зона
или на отдиха.
Всички изброени макроструктурни принципи, прогнозните части на съответните
функционални подсистеми, прогнозните части на транспортно-комуникационната
инфраструктура и на техническите инфраструктури представляват структурната рамка на
изменението на ОУП Пловдив, насоки за което са представени в следващия раздел на
документа.
По отношение на структурната териториална единица, в която се решават комплексни
проблеми на територията на локално ниво, Концепцията поддържа модела на ОУП с
устройствени модули, които следва да се актуализират съгласно промените в
макропространственото зониране, което е предложено в насоките за изменение на ОУП.
Управлението на този процес не е чисто устройствен проблем. Цитирайки кмета на Пловдив
„Ние в момента се опитваме да компенсираме тесните граници на Пловдив, с дейности,
които извършваме на други територии. Примерно проекта за новото Голямоконарско
шосе е дейност на територията на община Марица, но ние лобираме за този проект и
реално го движим. Околовръстният път пък попада в зоната на община Родопи,
Асеновградско шосе също. Така, че работим по начин, който да минимизира факта, че
тези територии административно не са към община Пловдив, но пък законът вече ни
дава право да пуснем градски транспорт до другите общини, което е още едно
предимство за пловдивчани, а и за населението на съседните общини, пътуващо до
Пловдив“. Очевидно е, че политическата рамка на Концепцията е очертана в правилна
посока, остава планирането да я реализира на устройствено ниво.
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Дейности по интегрираното планиране за градско възстановяване и развитие

Интегрираното градско планиране е основна концепция на европейската регионална
политика и основен инструмент за реализиране на Концепцията. Разработеният и одобрен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие покрива три зони за въздействие
съгласно ограниченията на МРРБ. Допустимо е обаче тези зони за въздействие да се
увеличат като брой и да се актуализират границите им, при условие, че тази част от плана се
съгласува с Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ към МРРБ.
Предложението на Концепцията е зоните за въздействие да станат четири, а сегашните зони
за въздействие да променят границите си в територията, определена с ИПГВР като зони на
влияние около зоните на въздействие. В границите на новите зони се предлага пакет нови
проекти, както е показано на следващите илюстрации. Зоните за въздействие по ИПГВР са
неразделна част от Концепцията за пространствено развитие. Допълнително е предложена
нова зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие около гара Филипово.

Предложение за актуализация и допълнение на зоните за въздействие по ИПГВР (горе) и
легенда (долу)(разработка на изпълнителя)
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Действащи и нови проекти в действащите и разширените зони за въздействие са показани
на следващите илюстрации.
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Изменението на зоните за въздействие по ИПГВР цели тяхната обвързаност, демонстрирана
на илюстрация № 79. Изменението на ИПГВР трябва да бъде неразделна част от
изменението на ОУП, като се съгласува по време на процедирането му с Управляващия
орган на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Приоритетни проекти по ОПР 2013 – 2020 г. и „Пловдив 2019“
Проектите по тази точка са приоритетни за града за първата половина от срока на действие
на Концепцията (до 2020 г.). Преобладаващият брой от тях е съгласуван с ОУП, но това че са
приоритетни ще се отрази върху програмата за реализацията му. Реализацията на тези
проекти може да изисква по-широка рамка от непосредствената им локализация и това
също следва да се отчете при изменението на ОУП и синхронизирането му с подробните
устройствени планове. В ОПР са отразени одобрените проекти по ИПГВ.
Проекти по ОПР 2014 – 2020 г.
Проектите по ОПР са разпределени в шест теми и са разделени на комплексни проекти и
проекти и са представени в Приложение 1. ОПР отразява всички действащи проекти по
ИПГВР
Проекти, свързани с Пловдив 2019
Домакинството на Пловдив като Европейска столица на културата през 2019 г. се базира на
пакет проекти, които трябва да се реализират през този период и да създадат устойчивост на
културната инфраструктура на града и впоследствие. Пловдив 2019 предполага разработката
на проектите да се реализира по програмни платформи и клъстери, извадка от които е
представена в следващата таблица. Както и при проектите по ОПР за някои проекти
пространствената локализация ще се определи с изменението на ОУП. Ако определянето на
локализацията изпревари одобряването на това изменение и действащия план съответства
на намерението, за тази локализация изменението на ОУП ще се отнася само до програмата
за реализация. Значителна част от тези проекти са териториално идентифицирани и следва
да се визират при изменението на ОУП и синхронизирането му с подробните устройствени
планове в случай че се наложат промени във връзка с реализацията на тези проекти, които
са приоритетни за града и задължителни за домакинството му през 2019 г.
Вид
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

Наименование на проекта
Мултифункционално съоръжение (спорт и култура)
Регионален природонаучен музей
Античният театър (ремонти на вход, сцена и мултимедийна обиколка)
Съвременна мобилна зала за култура
Планиране и ремонт на зоологическата градина
Ремонт на Баня „Старинна“ (седалище на Центъра за съвременно
изкуство)
Цялостно обновяване на парк „Дондуков“
Кино „Космос“
Разкопки на оставащите части от Римския стадион – втори етап
Разкопки на археологически обекти
Тютюневи складове

Стойност
в евро
3149558
265000
511292
995000
1857012
500000
613551
100000
409033
460164
1000000
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Вид
2
2
2

Наименование на проекта

Подобряване на зоните за отдих на Сахат тепе и Бунарджика
Текущ ремонт на исторически къщи (обществени) в Стария град
Реконструкция на историческите павирани тротоари и художествено
осветление в Стария град + подземната инфраструктура
1
Реконструкция на Концертна зала в сградата на централния площад
1
Адаптиране на обществените пространства под Одеона за артистични
дейности
1
Реконструкция и обновяване на откритите пространства на
Художествената галерия
1
Създаване на ресурсен център за междукултурни и туристически
дейности
1
Инвестиции в района на квартал „Столипиново”
2
Изграждане на информационни и градски точки за ориентация
2
Реконструкция и ремонт на зоната на площад „Централен“
2
Парк „Лаута” – зона за отдих
ОБЩО:
Вид: 1: културна инфраструктура, 2: градска ревитализация

Стойност
в евро
300000
600000
500000
500000
200000
350000
150000
500000
75000
2750000
92000
15877610

Индикативна таблица по проектите на Пловдив 2019 и свързаните с тях компоненти на
средата (източник: община Пловдив)

4. НАСОКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ПЛОВДИВ
Стратегическото планиране на пространството заедно с общия устройствен план е процес.
Този процес има дискретен, прекъснат характер по отношение на начина на процедиране
(изменения на ОУП, междинни оценки при стратегическите документи). Този процес обаче
има непрекъснат характер по отношение на мониторинга и поддържане на публичността и
възникването на изисквания за актуализация и изменения на третиране на общинското
пространство чрез взаимодействието на трите опорни точки на местната демокрация –
гражданските структури, бизнеса и политиката.
Концепцията за пространствено развитие на Пловдив се разработва в условията на действащ
Общ устройствен план, който е специфичен: той е едновременно ОУП на община и на град.
Същевременно всеки общ устройствен план е отражение на специфичната инвестиционна
обстановка. ОУП Пловдив е разработен в период със стихийна инвестиционна активност в
обстановка на неоправдан с реални показатели икономически растеж. Коригирана от
кризата, инвестиционната активност в Пловдив се нормализира и това е именно онази
промяна на социално-икономическата обстановка, която допуска изменение на ОУП.
Насоките по този раздел следва да се отразят в задание по чл. 125 от ЗУТ, като за целта се
ползват и графичните материали в цифров вид към Концепцията.
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Мотиви за изменение на ОУП Пловдив

Мотивите за изменение на Общия устройствен план на Пловдив са ясно дефинирани в
решение № 191, взето с протокол № 11 от 4 юни 2015 г. на Общински съвет Пловдив (виж
Приложение № 2).
Допълнителен аргумент е записаната в самия ОУП императивна препоръка ОУП да се
преразгледа в периода 2015 – 2017 г.

По отношение на териториалния и тематичния обхват

Териториалният обхват на този етап на планирането в България не може да надхвърли
територията на община Пловдив, още повече, че община Марица има одобрен общ
устройствен план. Община Родопи обаче предстои да разработва такъв и синхронизацията с
тази община е задължителна. Териториалните параметри на изменението на ОУП Пловдив
обаче в аналитичния комплекс следва да се изчисляват в агломерационната рамка, особено
по отношение на подсистема „Труд“, като ползването на информационните ресурси на РУС
може да спомогне значително за това.
По отношение на мащаба на изменението на ОУП Пловдив следа да се има предвид, че
промените в стратегическото планиране спрямо 2005 г. са толкова значителни, че
изменението на ОУП не трябва да засегне отделни пунктове, а да направи цялостна ревизия
на плана в рамката на постановките на Концепцията за пространствено развитие.

По отношение на структурното развитие

След влизането действие на ОУП през 2007 год., през 2008 и следващите години
Министерският съвет одобри за територията на община Пловдив следните защитени зони по
Европейската екологична мрежа Натура 2000:
• “Марица Пловдив” код BG 0002087;
• “Рибарници Пловдив” код BG0002016;
• “Река Марица” код BG0000578;
• “Река Пясъчник” код BG0000444.
Необходимо е ОУП да бъде приведен в съответствие с разположението, ограниченията, и
правилата за ползване на тези зони.
Едно от най-съществените изисквания към актуализацията на ОУП е това за коренна преоценка на заложените в него предвиждания за териториално разрастване на градската територия. Необходимо е да се изключи всякакво по-нататъшно трансформиране на все още
запазените модули от висококатегорийни земеделски земи в урбанизирани територии. Тази
необходимост произтича на първо място от същността на висококатегорийните земеделски
земи като невъзобновяем и жизнено важен природен ресурс. На второ място е
обстоятелството, че усвояването на нови територии за урбанизация изисква огромни
инвестиции за осигуряването им с комплексна техническа инфраструктура, инвестиционен
потенциал с какъвто общината понастоящем не разполага, а няма и да разполага в
обозримо бъдеще. Това ясно показва анализът на прилагането на ОУП през първите три
години след одобряването му. Програмата за реализацията му за този период е изпълнена
едва 10-15 %. За необходимостта от тази преоценка говори обстоятелството, че към 2006 год.
показателят за селищна територия на жител е 158.5 м2/жител, а в проектното предложение
нараства на 195.4 м2/жител, т.е. увеличението е с 23.4 % или с около 40 м2/жител. Това става
за сметка на включване в урбанизираните територии на празни терени, които с нищо не
подобряват стандарта на жителите на града.
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Ограничаването на териториалното разрастване на града предполага интензификация на
използването на вече усвоените територии. Задача на ОУП е да разкрие конкретните
резерви за такава интензификация, които най-общо казано се съдържат в
неоползотворените общински терени, в значителните неусвоени или изоставени терени в
производствените зони, в изнасянето на някои обслужващи обекти на образованието и
здравеопазването, а защо не и на търговията на територията на съседните общини, в
прилагането на реалистични, а не на максималистични градоустройствени показатели,
естествено при съобразяване на изискванията за здравословна и чиста градска среда.
Поради обезсилването с новата система на планиране на Районната устройствена схема (на
групата общини Пловдив, Марица, Родопи, Куклен и Садово), е необходимо общинското
ръководство да инициира съвместни действия със съседните общини, за създаване в техните
действащи или предстоящи за изработване общи устройствени планове на конкретни
териториални възможности за локализация на подлежащи на изнасяне от града обекти и
дейности.
На преоценка подлежи в определен смисъл и въведеното с ОУП устройствено зониране на
територията. Става дума за това, че заложеното в плана устройствено зониране е силно
удребнено като териториални модули и с изключително развит набор от модификации. В
този си вид то затруднява адаптирането на устройствените решения към конкретните
условия на териториите и изменящите се потребности. Това е разгледано по-подробно
надолу в този документ.
Много важно е актуализацията на ОУП да се основава на изцяло обновена изходна информация, осигурена с активното съдействие на общинската администрация и осигуреното от
нея съдействие на специализираните централни ведомства. Задължителен елемент на
изходната информация да бъде точното установяване на степента на прилагане на всеки
един от действащите ПУП, респ. достигнатата изграденост, която ще влияе трайно върху
устройствените показатели.

По отношение на функционалните системи

Обитаване
Изискванията към ОУП по отношение на системата на обитаването са следните:
• Съобразяване данните от преброяването през 2011г.;
• Преразглеждане потенциала на територията в компактното ядро и преосмисляне на
териториалното разширение на гр. Пловдив върху висококатегорийна земеделска
земя. При определяне на потенциала на територията за поемане на обитаващо я
население да се отчитат не само жилищните територии, но и смесените
многофункционалнални (Смф) и други нежилищни територии, в които е допустимо
жилищно строителство;
• Повторно изследване на действащите ПУП на всички град¬ски части, следвайки
схемата на показания пример за Модул Ц-7 в Анализа на реализацията и прилагането
на Общия устройствен план на гр. Пловдив – подсистема „Обитаване” от арх. Надка
Георгиева;
• Изготвяне на подробен баланс на територията на жилищната зона с прилагане на
ресурсово съобразени показатели и отчитане на устройствените характеристики на
съществуващото застрояване;
• Обвързване на устройственото зониране в жилищна зона с правила и нормативи за
прилагане на плана.
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Социална и бизнес инфраструктура
Система на образованието
По отношение на системата на образованието изискванията са:
• За да се покрие недостига от 110400 кв.м терени за детски градини е необходимо да
се подходи диференцирано към отделните райони, поради различните условия в тях,
както и да се търсят гъвкави форми за разполагане на детски заведения;
• При прогнозиране на необходимостта от нови детски градини и ясли да се отчита не
само номиналният брой деца, но и необходимото увеличение на обхвата на децата,
като се съобразяват и алтернативните детски заведения;
• Специално внимание да се отдели на създаването на условия за преминаване към
едносменно обучение в училищата, особено в случаите, когато в една сграда са
настанени две училища;
• Необходимо е да се прецени кои/какви средни общообразователни или
професионални учебни заведения би било целесъобразно за се устроят в съседните
на Пловдив общини;
• Да се предложат адекватни и своевременни функционално-пространствени
структури, с които да се отговори на изключително голямото нарастване на броя на
студентите;
• Да се проучат потребностите от развитие на училищата по изкуствата и се предвидят
съответни устройствени решения.
Система на здравеопазването
Изискванията по отношение на системата на здравеопазването са:
• Необходимо е да бъдат предложени по райони теренни решения за покриване на
недостига от детски ясли, който продължава да е налице, въпреки изграждането на
допълнителни такива заведения през последните години;
• Необходимо е пълноценно да бъде използвана базата на 17-те общински здравни
заведения, които разполагат с достатъчен капацитет;
• За да се отговори на предстоящото извеждане на неспецифичните функции от
болничните заведения за активно лечение, следва да се предложат на съседните
общини Родопи и Куклен възможни локализации за заведения за долекуване и
рехабилитация. За целта би могла да се използва и част от нефункциониращата база
на образованието и на други социални обекти – общинска или държавна собственост;
• Поради липсата на територията на града на възможности за разкриване на нови
структуроопределящи здравни обекти, които изискват осигуряване на голямоплощни
терени, е целесъобразно някои специализирани здравни заведения (болницата за
психично здраве и др.) да бъдат локализирани извън пределите на пловдивското
землище с ориентация към склоновете на Родопите.
Система на социалните дейности
Към устройственото планиране на системата на социалните дейности изискванията са:
• Съобразяване разработените съвместно с отдел „Хуманитарна и социална дейност”
на община Пловдив виждания за реализиране на коренната промяна в социалната
политика на държавата – пренасочването й към общините и въвеждането на
принципно нови форми на социални услуги. И по-специално относно новите видове
социални услуги за приоритетните целеви групи, включително иновативни услуги,
междусекторни „смесени” услуги – медико-социални, образователно-социални и т.н.
(виж Приложение № 19 към Анализа на реализацията и прилагането на одобрения
ОУП на Пловдив на тема Социална инфраструктура от арх. Димитър Драгнев);
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• Териториалното насочване на социалната инфраструктура, ориентирана към лицата и
контингентите в неравностойно положение и на най-уязвимите групи от тях
(възрастни, самотни хора, хора с увреждания и др.), да бъде в среда, която да дава
възможност за интегрирането им с останалото население – в очертанията на
жилищните зони, при възможност в териториите за отдих.
Система на търговията и битовите услуги
Изискванията към устройственото планиране на системата на търговията и битовите услуги
са:
• Да се отчита агресивността на търговската дейност към добрите места в града и
опасностите, които носи тя;
• Разполагането на широкоплощни търговски обекти, изискващи огромни паркинги да
бъдат насочвани към периферни и незастроени зони, ориентирани в близост или на
входно-изходните магистрали, при съобразяване на изискването за опазване на
висококатегорийните земеделски земи;
Система на културата
Изискванията към устройственото планиране на системата на културата са две:
• Изграждане на Голяма Концертна зала или Дворец на Културата със зали за 2 и 3000
и повече места, в които да се осъществява само културна дейност;
• Реализиране на възможностите, които богатото културно-историческо наследство на
града предлага за формиране на вътрешни маршрути и пътеки в града.
Общи устройствени изисквания към системата на общественото обслужване
Общите устройствени изисквания към актуализацията на ОУП по отношение на всички
подсистеми на общественото обслужване са:
• Да се определят структуроопределящите обекти и приоритетни места, влияещи върху
комплексното обществено обслужване на града;
• Съгласувано с ръководствата на съседните общини да се предвиди насищане с обекти
на обществено обслужване от високо йерархическо ниво около града в села и
стопански локализации, за предизвикване на центробежни връзки с градското ядро;
• Насърчаване линеарните разширения от обслужващи обекти по осите на по-важните
входно-изходни магистрали, особено в посока север-юг;
• За създаване на нови по-мащабни обслужващи градски структури, съчетани с
обитаването, да се включат по-големите специални терени.
Във връзка с това Концепцията предлага изменение на центровата система, както е показано
на следващата илюстрация (тя е извадка от графичния пакет към Концепцията).
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Предложение за изменение на центровата система към ОУП Пловдив (горе) и легенда
(долу) (разработка на изпълнителя)
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Подсистема „Труд“
По отношение на производствените зони изискванията към актуализацията на ОУП са:
• Промяна в структурата на Производствени зони „Юг” и „Изток” с осигуряване на
терени със самостоятелно отреждане и устройствен режим за социална
инфраструктура, озеленяване, спорт и др.;
• Запазване основната характеристика на производствени зони „Север” и „Тракия” за
развитие на ИТ и нови високо технологични производства, при осигуряване на
ефективна зеленина, и отразяване терените на НКЦ, както и трансформиране на част
от тях в жилищни (особено в производствена зона „Север”);
• Оптимизиране на формираните зони за производствено-складови дейности и
обслужване със съответни устройствени характеристики и режими по направление на
главните входно–изходни пътища и магистрали в обхвата на жилищните зони и
землището на града;
• Максимално запазване терените на опитните полета и научните Агро-институти като
се промени предвиждането за развитие и разширение на транспортнокомуникационната система за сметка на институтите („Марица”, Овощарски и др.).
Комуникационно-транспортна система
Като изключим изискващата се преоценка на предвижданията на действащия ОУП, в посока
намаляване на площта на предвидените за урбанизиране територии, както и на очакваните
промени във функционалното предназначение на определени градски територии,което
изисква да се постигне на ново обвързване между устройствената структура и
комуникационно – транспортната система, специфичните изисквания към измененията на
ТКС към ОУП са разгледани в отделна точка на този раздел.
Подход към извънселищните територии
При актуализацията на ОУП отношението към извънселищните територии трябва да се
изхожда от разбирането, че тези територии са проблемни и, че тяхното по-нататъшно
устройство изисква прилагането на подходи, съществено различаващи се от досегашните.
За да се прекрати по-нататъшната хаотична урбанизация на извънселищните територии, е
необходимо да се прекратят промените на предназначението на земеделските земи за
неземеделски нужди, докато общината не екипира подходящо и изцяло с инфраструктура
съответните участъци, предвидени от ОУП за усвояване, за да стимулира създаването на
компактна, а следователно и ефективна урбанизация. С оглед на това е препоръчително да
не се разработват заложените в ОУП модули като подробни устройствени планове, защото
след одобряването им те само ще насърчават по-нататъшната хаотична урбанизация по
досегашния модел на протичане на процеса.
Правилата за прилагането на ОУП следва да бъдат актуализирани като се допълнят с
регламентация по следните проблеми:
• Въвеждане на ограничителни условия от функционален, локализационен и
количествен характер за случаите, когато е допустима промяната на предназначението на земеделски земи;
• Установяване на механизъм за етапно усвояване на нови терени при одобрен ПУП за
новоурбанизирани територии, който да избегне хаотичното им раздробяване;
• Задължително прилагане на чл.16, ал.1 на ЗУТ във всички случаи на първа регулация,
вкл. за територии с неприложена първа регулация.
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Необходимо е да бъде разработен комплекс от ландшафтноустройствени мероприятия,
насочени към култивиране на ландшафта на извънселищните територии в общинските
граници, както и обвързването им с аналогични решения за териториите на съседните
общини.

По отношение на устройствените зони и устройствените модули

В действащия ОУП на община Пловдив, устройственото зониране е разделено по
функционални системи и допълнително степенуване на нормативните показатели по
видове застрояване. Прави впечатление фрагментарността на зонирането, което довежда до
подробност отговаряща по-скоро на подробното устройствено зониране, характерно за
фазата ПУП. Информационната основа на
ОУП, недостатъчната проученост на
инвестиционните намерения при този вид планове и липсата анализ на действащите ПУП,
не дава достатъчно информация за такава прецизна диференциация на зоните.Липсата на
цифров идентификатор на съответната УЗ, в наредба №8 към ЗУТ той в числителя над вида
УЗ, води до мисълта че в ОУП „с разбиването“ на зоните се цели тяхното териториално
„адресиране“. Цифровият идентификатор ще е още по-необходим при подробните планове,
когато детайлното нормиране ще е необходимо и оправдано.
Принципът на устройственото зониране заложен в Наредба № 7 на МРРБ допуска смесване
на функциите в една устройствена зона и нейната идентификация зависи от
преобладаващата функция на застрояването. Това прави необосновано създаването на
жилищна зона Жс1 – „жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване с
допълнителни специфични изисквания“, която допуска изграждането на обекти на
социалната структура при спазването на устройствени параметри. Във всяка жилищна зона е
допустимо изграждането на всякакви обекти, които не влошават средата на обитаване. Така
че горното отделяне на такъв тип зона е излишно.
Регламентирането на устройствена зона / УЗ/ -Жм1- „ жилищна зона с преобладаващо малко
етажно застрояване на нови жилищни терени по предвижданията на ОУП“ с детайлни
нормативни характеристики , предопределя решението подробния план . Записаните
показатели следва да са част от „Правилата и нормативите за прилагане на ОУП“. Това прави
тази УЗ излишна. Достатъчно е показателите на Жм- „жилищна зона с малко етажно
застрояване“ да включват и тези на Жм1, а с ПУП да се определят подзоните на Жм.
Особено впечатление за излишна фрагментарност правят традиционните жилищни
квартали, в които от съответната жилищна зона се отделя устройствената зона- Смф –
„смесена многофункционална зона“ в нейните разновидности. Функционалните
характеристики и дейностите, които са развити или се предвиждат в тези квартали не
противоречат на това те да се впишат в характера на жилищна зона ,според цитираните погоре съображения. Зоната Смф е неясно териториално отделена и очевидно се отнася за
тези части от кварталите, които са прилежащи на първостепенната улична мрежа и поради
това са характерни с обслужващи дейности в партерите и в отделни сгради. Тази
характеристика на въпросните сгради по никакъв начин не налага тяхното отделяне от
жилищния характер на квартала.
В друг случай , когато тези нежилищни дейности са преобладаващи за квартала , то целия
квартал трябва да има тази устройствена зона . В изготвените и приети ОУП в страната , УЗ
Смф се прилага за територии с подчертано нежилищен характер и най-вече за линеарни
съсредоточия на обслужващи дейности характерни за вторични центрове. В тези случаи и
височината на застрояване и плътността са по-големи от съседни жилищни територии,
защото се има предвид екраниращата роля по отношение на транспортния шум. При тази
функционална характеристика УЗ- Смф е подходяща за вторичните градски центрове с
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линеарна и линеарно–точкова структура както е възприето в ОУП. Така разновидностите на
УЗ –Ц: Ц1;Ц2;Ц3 ще отпаднат . Централна зона ще остане традиционния център. За
специализираните центрове , както и за обслужващите и извън градски територии центрове
- „филтри“ - също елементи на центровата система, може да се създаде подходяща зона
Соо-„смесена обществено обслужваща“ с подчертано обслужващо значение.
Вече отбелязахме, че когато е необходимо да се разграничават детайлно УЗ или такива с
еднакви функции, но с различни характеристики и с различни нормативни показатели.
Нормално е разделянето на подзони с нюансни разлики в харатеристиката да стане при
повече информация и по детайлни проучвания в подробния план.
Необосновано и нелогично е и отделянето на устройствена зона СОП – „смесена
обслужващо-производствена зона“ и Соп1 – същата но с преобладаващи складови функции.
Нормативните показатели са много близки, а функционалните характеристики на
устройствените зони са напълно еднакви. Устройствена зона със завишени проценти за
озеленяване, може да задоволи и изискванията към СМФп.
Това се отнася и за отделянето на устройствена зона Пп – „предимно производствена“ и
такава Пп1 „….с преобладаващи складови функции“. Нормативните показатели са напълно
еднакви, а функционалните характеристики с минимални разлики и поради това зоните са
необосновано разделени.
Поради изказаните по-горе съображения в последващата актуализация на ОУП е желателно
обобщаване на горните устройствени зони. На нивото на ОУП е достатъчно да се използват
близки до крайните стойности нормативни показатели, като в нормирането на зона се
включат по-широк набор от тях , а конкретизирането стане с последващите планове, при
условия записани в „Правилата и нормативите за прилагането на ОУП“.
Следващите две илюстрации показват предложението за изменение на устройствените
модули и за изменение на устройствените зони.
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Предложение за изменение на устройствените модули в ОУП във връзка с глобалната
структура на Концепцията и промените в зоните за въздействие на ИПГВР (горе) и
легенда (долу) (разработка на изпълнителя)
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Предложение за изменение на устройствените зони в ОУП Пловдив (разработка на
изпълнителя)
По отношение на устройствените зони и съпоставката им с действащите ПУП и измененията
им да се отстранят противоречия по отношение на конкретни несъобразности в отделни
територии като например „Гаганица“, терените източно от спортна зала „Строител“ и други.

По отношение на културното наследство

Прогнозата за развитието на НКН се основава на оценката на степента на изпълнение на
действащия ОУПО в частта му, отнасяща се за културното наследство, и възможностите за
пълноценната реализация на този план в актуалната обстановка, относно:
• привеждане на плановите предвиждания в съответствие с актуалното специално
законодателство (Закон за културното наследство, 2009 г., с изм. и доп.);
• възможностите за реализация на политиките в сферата на пространственото
развитие, очертани в стратегическите и планови документи за регионално развитие
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на ниво община и на по-високите териториални нива, при съобразяване и с
предвижданията на РУС.
Прогнозата специфицира и мерки, насочени пряко към реализацията на проекти, свързани с
изпълнението на инициативата „Пловдив – културна столица на Европа 2019“, както и към
реализацията на допълнителни проекти с финансиране от европейските фондове, от
общинския бюджет или в условията на ПЧП, които биха допринесли за по-пълноценното и
успешно изпълнение на нейната програма.
В така очертания контекст е необходимо да се предприеме следното:
Актуализация на ОУПО в съответствие с разпоредбите на Закона за културното
наследство
Анализът на предвижданията на ОУПО в частите му, отнасящи се за културното наследство
показва, че няма основание за изискване за качествено преосмисляне на заложената
прогноза. С оглед по-ефективна реализация е необходима актуализация на плана чрез
привеждането му в съответствие с актуалната обстановка и законодателство, а именно:
• В аналитичната част да се включат актуални данни и допълнения относно обектите на
културното наследство, техните статут и състояние, както и по отношение ресурсите
за развитие на системата, предвид номенклатурата по чл. 6, чл. 42, чл. 47 от ЗКН и
съобразно междувременно настъпилите промени в регистъра, новите разкрития на
археологически ценности и оценките на текущия мониторинг. Да се идентифицират
културните ценности в риск и застрашени културни ценности, съгласно чл. 49 от ЗКН.
• В прогнозната част да се включат обосновани предложения за привеждане на статута
на защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство в
съответствие с разпоредбите на ЗКН, в т.ч.: мотивирано предложение за определяне
на статут по ЗКН на територията на „Старинен Пловдив“, доколкото статут
„архитектурно-исторически резерват“ не съществува по този закон; обосноваване на
необходимостта от определяне на статут на археологически резерват по чл. 48, ал.2,
б.д) от ЗКН в обхвата на компактната територия с наличие на археологическо
наследство в града;
• се доразвие мрежата на културните туристически маршрути и информационно
обслужваща инфраструктура, на база междувременно развитите в общината практики
и възможностите за разширението им на регионално ниво в съответствие с
предвижданията на РУС., Стратегия и план за устойчиво развитие на туризма в
Пловдив 2014-2020 г. и др.
Други изисквания по отношение пространственото развитие на системата културно
наследство
• за реализация предвижданията на ОУПО и в съответствие с предписанието от
протокол № 2/2007 г.на ЕС на НИПК (сега НИНКН), относно внасяне в
Специализирания експертен съвет към министъра на културата (СЕСОНКЦ) за
разглеждане на предложението за вписване на Пловдив в Списъка на световното
наследство от Комитета за Световно наследство към ЮНЕСКО, община Пловдив да
предприеме изпълнение на процедурите по чл. 67 от ЗКН
• във връзка с изпълнението на предвижданията по предходната точка, да се инициира
пред компетентния орган по ЗКН провеждане на процедура за поставяне под
юридическа защита на територия извън границите на историческата зона „ФилиполТримонциум – Пловдив“ (определена в ОУПО като „буферна зона“).
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По отношение на зелената система и отдиха
Показатели за оценка ефективността на системата
При формирането на количествените параметри на зелената система да се определят три
показателя:
• Ниво на озелененост – определен от процентното съотношение между всички видове
територии (урбанизирани) на града. Чрез този показател може да се определи
екологическата ефективност на зелената система, тъй като включва най-голямо
количество територии, заети с висока дървесна растителност (вегетативен обем) на
зелената система, пряко влияещ върху комплексното екологично зониране на града).
• Степен на озелененост – определен от съотношението между сбора от видове
озеленени територии, отнесен към броя жители.
• Рекреационна задоволеност- определен от съотношението между зелените площи за
отдих и общо ползване, отнесени към брой жители.
Забележка: Първите два показателя да се оптимизират в посока увеличаване, като се
прибавят неизползувани до сега резерви от зоните за обитаване, труд и центровата система.
Показатели и устройствени зони на ФПС “ЗССО “ в ОУП
При актуализацията на ОУП да се заложат показатели за озеленяване с по-високи граници. В
жилищните територии да се увеличат площите с високи параметри на озеленяване с цел
повишаване качеството на средата за обитаване. Да се намери баланс между показателя
“рекреационна задоволеност” и прогнозния брой жители.
Насоки за развитие на ФПС “ ЗССО“ в плановото задание
Необходимите изменения на ОУП-Пловдив по отношение на зелената система, които трябва
да се извършат при предстоящото проектиране са съсредоточени в:
• териториите за природна защита – защитени територии и зони по “Натура 2000” –
съобразно заповедите за тяхното обявяване, плановете им за управление и другите
стандартни формуляри.
• зоните обозначени в плана със сигнатура Зса и (Тса), които на практика са терени за
спортни съоръжения за високо спортно майсторство.
• терените за гробища Зг (Тг)
• териториите, предвидени за ново жилищно строителство съобразно концепцията за
система “Обитаване”.
• териториите, предвидени за производствено–складови и други смесени дейности –
напр. бивши производствени зони, съобразно концепцията за система “Труд”.
• териториите, обект на общественото обслужване и социалната инфраструктура.
• териториите за речни и водни площи (реки, дерета, канали и др.) сервитутните им
зони могат да поемат и някои функции на отдиха или да се включат като елементи на
зелената система.
• терените, отредени за озеленяване, спорт и отдих в случаите на реституции.
• терените за спорт и атракции - да се отложат обектите на спорта от квартално,
районно, градско и надградско ниво, като се разграничат обектите за масов спорт и
тези за високо спортно майсторство.
• териториите от ФПС “Зелена система, спорт и отдих” - да се отложи и категоризира
картотекираната зеленина.
• земеделските територии - да се преценят възможностите на някои от тях за
приобщаване към зелената система.
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• сервитутните зони на елементите на ТИ и след оценка на възможните връзки със
зелената система.
• обектите с отрицателно екологично и естетическо въздействие - да се предвидят
санитарни зелени пояси към тях.
• да се осигури непрекъснатост в териториалното и пространствено развитие на
зелената система на територията на Община Пловдив и в продължение – на
териториите на съседните общини за участие в общата схема и активно въздействие
върху екологичните процеси и за осигуряване пространствени връзки на обектите за
спорт и отдих.
Изисквания към елементите на отдиха
В предстоящата актуализация на ОУП-Пловдив да се съблюдава следното:
• Като компонент в градското развитие, отдихът да се подчини на общите стратегически
тенденции на ОУП, отнасящи се до структурни единици, приоритетни направления и
вътрешен баланс. Същината на системата “Отдих“ да се изрази в:
• Отвореност на системата без ограничаване на функционалните сфери, защото отдихът
може да се практикува на различни места, с многообразие на форми и дейности.
• Съхранение на природните елементи с развитие, подчинено на принципи от
ландшафтните, екологичните и функционалните изисквания и зависимости за
устойчиво развитие.
• Търсене на интеграционни връзки между природните и антропогенните компоненти,
насочването им към тематични форми на отдиха и различните видове туризъм с
налични ресурси и възможност за организация.
• Постигане на интеграционни връзки и съвместяване на отдиха с територии и режими
на КИН.
• Използване зелената система като основен териториален потенциал, притежаващ
многостранни активности.
• Териториалното и пространствено развитие на отдиха да заложи по-голямо внимание
на тематичните паркове като среда за отдих.
• Териториално-пространственото развитие на системата да осигури непрекъснатост и
смислово тематична обвързаност в съподчиненост с обектите от съседните
територии, планирани в РУС.

По отношение на транспортно-комуникационната система

Да се моделира прогнозната „Комплексна транспортна инфраструктура на Пловдив” при
Актуализацията на ОУП-Пловдив, заедно с транспортните потоци върху нея.
Да се извърши транспортно райониране, изхождайки
както от спецификата на
съществуващата и прогнозна териториално-функционална структура на града, така и от
обхванатите външни урбанизирани територии, заедно с прогнозираните изменения на тези
структури.
План-схемата на КТС да се състави, като интегрална част на актуализирания Общия
устройствен план, като се постигне пълно обвързване между устройствена структура и
комуникационно-транспортна система, както по отношение на общата устройствена
концепция, така и по отношение на конкретните устройствени решения по всички
регионални оси на привлечените съседни територии, което означава, че Комуникационнотранспортната система ще се третира в разширен териториален обхват – като покрива
изцяло т.н. урбанистично гравитационно поле на Пловдив.
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За разработване на План-схемата на КТС да се използва съвременен софтуер, за планиране
на големи градове, който за Пловдив трябва да се използва с неговите широки
възможности.
Да се изработи „Етапен план в Актуализацията на ОУП-Пловдив” за етапна реализация на
основните трасета на ПУМ-Пловдив.
Да се изработи "Идеен проект S-бан мрежата”
Идеята за S-Bahn или „бързият градски трамвай” не е от днес. Тя е заложена още в
разработката на Общия устройствен план на Пловдив от 1985 г. Потвърдена е още в ОУППловдив 2007 г. и още по-категорично в Районната устройствена схема на Пловдив от 2011 г.,
която моделира цялата активна зона около Пловдив.
За Пловдив се предлага „Бърз градски трамвай”, т.е. електрорелсов транспорт на широко
междурелсие. Трасетата на съществуващата жп - мрежа в Пловдив и околностите е готова,
автономна, има капацитет да се трансформира и да се организира нейната експлоатация.
Създавайки бърз електро-релсов транспорт, той ще стане гръбнак на цялата транспортна
инфраструктура на масовия обществен транспорт на Пловдив и около него. Основните посоки
на регионалните връзки на града, т.е регионалните оси на развитие са трасетата Голямоконарско шосе, Карловско шосе, Пещерско шосе, Асеновградско шосе, Рогошко шосе.
Всички те се препокриват и са свързани със съществуващи жп трасета, които излизат от града,
обикалят, като свързват и производствените зони, например Южната индустриална зона, ИЗ
„Тракия”, самия жилищен квартал „Тракия”, и т.н.
Разработване на План за паркиране в гр. Пловдив
План за паркиране в гр. Пловдив се предлага да се разработи като самостоятелна задача, в
контекста на актуализацията на ОУПО Пловдив. Чрез изготвянето на този план и въвеждане на
мерките, предвидени в него, за живеещите в града ще се установят редица ползи, като се
постигнат следните цели:
• Ограничаване на придвижването с коли чрез ограничаване на скоростта, контрол на
достъпа и др.
• Осигуряване на места за паркиране
• Разработване на политики за паркиране
• Регулиране на уличното паркиране и ефективно прилагане на разпоредбите за
паркиране
• Изграждане на извънулични паркинги, при доказване на социална и икономическа
целесъобразност
• Въвеждане на системата Park and Ride („Паркирай и се вози") като част от стратегията
за справяне с натоварения трафик по главните маршрути
• Аргументиране на политики за определяне цените на обществените паркинги.
Изменението на ОУП следва да третира предложения с ОПР проект под номер П4.14.
„Модернизиране на тролейбусния парк и контактната мрежа“, заложен в темата „Жизнена
среда и свързаност“.

По отношение на правилата, рамковата програма и етапния план
Относно Правилата и нормативите за прилагане на ОУП
Към изменението на ОУП задължително следва да се разработят Правила и нормативи за
неговото прилагане, каквито не са одобрени заедно с ОУП през 2007 г.
Обобщавайки различните норми в ЗУТ, Наредба № 7 и Наредба № 8 в сила е следното:
• Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО са задължителни;
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•
•
•
•

Те се изработват и одобряват едновременно с плана;
Те принадлежат към прогнозната част на плана;
Те се изработват съобразно местните и регионалните характеристики на териториите;
Те трябва да съдържат:
o условията, при които може да се изменя планът;
o задължителните изисквания към подробните устройствени планове;
o допустимите натоварвания на териториите;
o показателите и нормативите за устройство и застрояване.
Относно Рамковата програма за прилагане на ОУП
Рамковата програма за прилагане на ОУП Пловдив предлага 17 структурни програмни теми,
към които се разработват 71 специализирани програми. Очевидно това надхвърля
административния капацитет и на много-по-голяма община от Пловдив. Освен това редица
програми нямат нищо общо с прилагането на ОУП, те са част от административноуправленския комплекс на общинската администрация.
Положителното в рамковата програма е, че тя поставя ключовият въпрос за мониторинга,
публичността и актуализацията на ОУП, както и обвързването на този програмен комплекс с
принципите на стратегическите документи към 2009 г. (това е годината на разработка на
Рамковата програма).
Този раздел е задължителен за всички стратегически документи и стандартно следва да се
нарича „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при
реализацията на Общия устройствен план“.
Така тази дейност ще обвърже ОУП с националния стратегически комплекс.
Дейността по мониторинг на Общите устройствени планове частично е уредена с чл.127 ал.9
от ЗУТ: „Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за
изпълнението на общия устройствен план на общината, съответно на населеното място или
селищното образувание, и прави предложение за изменение на плана, ако такова се
налага“.
Относно Етапния план за реализация на ОУП
Етапният план следва в краткосрочен план да отрази приоритетните проекти по ОПР, ИПГВР
и Пловдив 2019. Особено съществено е програмата да даде точна констатация за проектната
готовност и ако няма такава да оцени какви са необходимите времеви ресурси за да се
покрият с планиране териториите на приоритетните проекти.
Етапният план трябва да даде по отношение на тези приоритетни проекти и преценка за
комплексност на средата.
Етапният план се изработва подобно на индикативната таблица към стратегическите
документи, за да се синхронизира с тях Общия устройствен план на Пловдив.

5. СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АГКК
АГРС
АПИ
БАВ
БВП
БДИБР
БДС

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Автоматична газорегулаторна станция
Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ
Българска асоциация по водоснабдяване
Брутен вътрешен продукт
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
Брутна добавена стойност
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ВиК ЕООД
ГРС
ГРАО
ГД ГРАО
ГИС
ГПОД
ДМА
ДФЗ
ЗАВ
ЗБР
ЗЗТ
ЗКН
ЗРР
ЗСПЗЗ
ЗУО
ЗУТ
ЗШОП
ИАГ
ИАОС
ИПГВР
КВС
КИНТ
КК, ККР
КПРО
МК
МОПТ
МОСВ
МРРБ
МЗХ
НИНКН
НКН
НКПР
НТП
НСИ
НЦТР ЕАД
ОПРР
2007–2013 г.
ОПРР
2014–2020 г.
ОПР
ОСР
ОУМ
ОУП
ОУПО
ПДЗС
ПЗП

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
Газоразпределителна станция
Гражданска регистрация и административно обслужване
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“ към МРРБ
Географска информационна система
Генерален план за организация на движението
Дълготрайни материални активи
Държавен фонд земеделие към МЗХ
Зона на активно влияние
Закон за биологичното разнообразие
Закон за защитените територии
Закон за културното наследство
Закон за регионалното развитие
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Закон за управление на отпадъците
Закон за устройство на територията
Зеленина за широко обществено ползване
Изпълнителна агенция по горите към МЗХ
Изпълнителна агенция по околната среда към МОСВ
Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Карта на възстановената собственост
Коефициент на интензивност на застрояването
Кадастрална карта, кадастрална карта и кадастрални регистри
Концепция за пространствено развитие на община
Министерство на културата
Масов обществен пътнически транспорт
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на земеделието и храните
Национален институт за недвижимо културно наследство
Недвижимо културно наследство
Национална концепция за пространствено развитие
Начин на трайно ползване
Национален статистически институт
Национален център за териториално развитие
Оперативна програма „Регионално развитие“
Оперативна програма „Региони в растеж“
Общински план за развитие
Областна стратегия за развитие
Обслужваща улична мрежа
Общ устройствен план (на град с неговото землище)
Общ устройствен план на община
Площи в добро земеделско състояние (допустими за подпомагане)
(терминология на ДФЗ)
Постоянно затревени площи (терминология на ДФЗ)
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ПУМ
РЗПРН
РДГ
РПМ
РПР
РУС
ФПС
ЦГЧ
ЮЦР

Първостепенна улична мрежа
Район със значителен потенциален риск от наводнения
Регионална дирекция по горите към ИАГ
Републиканска пътна мрежа
Регионален план за развитие на район от ниво 2
Районна устройствена схема
Функционална подсистема
Централна градска част
Южен централен район от ниво 2
***
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