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5. ИЗБРАНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
5.1. Общо описание
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив предлага три зони на
въздействие – “Първа градска част” като зона с преобладаващ социален характер, “Гладно поле“ като
зона с потенциал за икономическо развитие и “Централна гара“ като зона на публични функции с
висока обществена значимост.
Всяка от зоните за въздействие е придружена от зона на влияние, в която в резултат на реализацията
на проектите и програмите в зоните за въздействие ще настъпят съществени подобрения в качеството на средата и ще се повиши инвестиционният интерес. Зоните на влияние са териториално близки
и образуват стабилна глобална структура, покрита от интеграционни политики.
Същевременно трите зони имат свързани ефекти спрямо глобалната градска структура. Близостта им
усилва това влияние, а на териториите им се намират ключови транспортно-комуникационни елементи.
Следващата карта илюстрира избраните зони за въздействие и зоните на влияние:

Този документ е създаден в рамките на проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.
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Следващата карта показва избраните зони за въздействие и зоните на влияние в близък план:

5.2. Подробно описание на зоните за въздействие
5.2.1. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер
НАИМЕНОВАНИЕ: „ПЪРВА ГРАДСКА ЧАСТ”, обозначена в приложените карти като Ж9
ГРАНИЦИ: от запад – ул. „Иван Перпелиев”, пл. „Възраждане”, ул. „Митрополит Панарет”, ул. „Цар
Иван Шишман”, бул. „6-ти септември”, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, мост на р. Марица към ПанаТози документ е създаден в рамките на проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.
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ира; от север – южната граница на Международния мострен панаир (бул. „Марица-север”); от изток мост на р. Марица през остров „Адата”, бул. „6-ти септември”, бул. „Източен” и от юг – бул. „Княгиня
Мария Луиза”.

Ключовата археологическа територия в зоната „Източната порта”

Този документ е създаден в рамките на проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.
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Характерен изглед от зоната
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Обща площ: 111.9 ха,
Нето жилищна площ: 42.3 ха
Бруто жилищна площ: 86.4 ха
Устройствена зона по ОУП: Жс, Жг, Смф3, Ц, Смфп, Зоз, Зос, Ззс
Перспективен брой обитатели: между 10 и 12000 души
ПРЕДЛАГАНА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИПГВР: зона Ж9 със следните устройствени показатели:
Пл (средно за зоната) 25-50%, Кинт 1.5-2.5; 20-50%
ОПИСАНИЕ
Зоната представлява разнороден по състав, характер, функционална и физическа изграденост територия, която има няколко изключителни особености, които я правят особено подходяща за намеса,
възстановяване и развитие, със силен синергичен ефект върху значими централни градски територии.
Територията е в непосредствена близост до АИР „Старинен Пловдив”, като осигурява два от трите
подхода към резервата, контактува с Централна градска част и съдържа на територията си антични
паметници с уникално значение за културно-историческото наследство на града. Едновременно с
това, територията е разположена по поречието на р. Марица и включва в себе си остров „Адата”.
Живущите в зоната са с разнороден етнически състав: преобладаващо българи, но със значими групи
турско, циганско и арменско население. В избраният район се намират и единствените за града
Пловдивска духовна семинария и Център за социални услуги. Не на последно място, зоната попада
изцяло в обхвата на ПУП Първа градска част – Север и Юг, което позволява доразвиване на исторически заложени идеи и разработки.
Основен проблем в избраната зона, който ИПГВР ще решава е интеграцията на територията на „Хаджи Хасан махала”, както към градския организъм като цяло, т.е. „отваряне” на територията за житеТози документ е създаден в рамките на проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.
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лите на Пловдив чрез създаване на нова или запазване на съществуващата улична мрежа, изграждане на нова инфраструктура, интеграция на квартала към Архитектурно-историческия резерват Старинен Пловдив, така и изграждане на хомогенна жилищна застройка съгласно правилата и нормите по
ЗУТ, експониране на античния слой, като цяло - изграждане на среда, чрез която малцинствени групи
да намерят своята социализация.
Друг основен проблем на избраната зона, който ИПГВР ще решава е „включването” на реката към
пълноценната градска тъкан. Градообразуващият в миналото фактор – р. Марица да намери своето
силно присъствие във функцията – рекреация за градския жител, чрез изграждане на атракционен
комплекс на остров „Адата”, свързването му към южния и северен бряг посредством пешеходни
мостове, търсене на нови функции за Панаира, както и за злополучните шлюзове на изток от острова.
Решаването на тези проблемни места за зоната има значение не толкова за нея, колкото за града
като цяло.
5.2.2. Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие
НАИМЕНОВАНИЕ: СПЕЦИАЛЕН ТЕРЕН В КВАРТАЛ „ГЛАДНО ПОЛЕ”, обозначена в приложените карти
като П11
ГРАНИЦИ: от югозапад – ул. „Богомил”; от запад – ул. „Лев Толстой”, от север – ул. „Генерал Радко
Димитриев”; от изток – „Д-р Георги Странски” и от юг – бул. „Санкт Петербург”

Този документ е създаден в рамките на проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.
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Спътникова снимка на зоната

Общ поглед към зоната
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Обща площ: 77.5 ха,
Нето жилищна площ: 1.4 ха
Бруто жилищна площ: 21.7 ха
Устройствена зона по ОУП: Жс, Ц1, Смф3
За целите на ИПГВР следва да се допълни с устройствена зона Пс
ПРЕДЛАГАНА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИПГВР: зона П11, представляваща високотехнологична
производствена зона със следните устройствени показатели:
Пл < 80%; Кинт < 1.5; озеленяване > 20%

Този документ е създаден в рамките на проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.
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На база свободната, незастроена площ на територията, в зоната може а се изгради между 600 000 –
650 000 м2 разгъната застроена площ.
ОПИСАНИЕ
Зоната е застроена периферно по булевардите „Санкт Петербург” и „Освобождение” с общественообслужващи сгради (третичен сектор) – магазини за промишлени и хранителни стоки като „Метро”,
„Технополис”, „Била”, „Лидъл”, МОЛ „Галерия”.
Заедно с това на територията се намират и сгради на научни институти и филиали на БАН, а в непосредствена близост до зоната се намират: Изчислителният център, научно-развойни институти, както и
Аграрният Университет. В контактната територия на избраната зона за въздействие попадат 3 училища, Административният център на Район „Източен” на Община Пловдив, ново придобитата сграда от
Община Пловдив - на кръстовището на улиците „Шести септември” - „Освобождение” и „Мария Луиза”, в която сграда ще бъдат настанени общински служби от общоградско значение като „Градска
мобилност” и др.
Теренът е в непосредствена близост и пряк визуален контакт с входно-изходната артерия на Пловдив
– Цариградско шосе, а оттам към АМ „Тракия” и по бъдещата източна тангента към района на Родопите. Зоната е в добра инфраструктурна обезпеченост и с много добри екологични показатели. Свободната територия е в близост до централната градска част и с отлични комуникационни връзки,
която я прави изключително перспективна за изграждане на характерното за зоната научни, високо
технологични модули, в преориентацията на промишлеността от „производство на стоки” в „избор на
технология за производство на стоки”, т.е. друго ниво на икономическа активност. Не халетата за
машинно производство е приоритета, а изграждане на интелектуални инкубатори за развитие на
технологии. Това може да се постигне с изграждане за ареала на Южен централен регион на научен
град (science city), за чието правилно функциониране е необходимо да се започне на празно място.
Привличане на научен потенциал може да стане само с изграждане на атрактивна, модерна среда,
която да привлече научен потенциал (напр. Силициевата долина, Церн и др.).
5.2.3. Зона за въздействие на публични функции с висока обществена значимост
НАИМЕНОВАНИЕ: РАЙОНЪТ ОКОЛО ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА, вкл. ж.п. ареала и прилежащи територии,
обозначена на приложените карти като О8
ГРАНИЦИ: от запад – Коматевски възел; от север – бул. „Христо Ботев”, ул. „Кавала”, ул. „Д-р Никола
Ковачев”, бул. „Васил Априлов”, ул. „Велико Търново”, ул. „Одрин” и ул. „Цанко Дюстабанов”, ул.
„Авксентий Велешки” и бул. „Христо Ботев”; от изток – бул. „Найчо Цанов” и бул. „Санкт Петерсбург”
с надлеза над ж.п. ареала; от юг – ул. „Бачо Киро”, ул. „Кукуш”, ул. „Димитър Талев”, ул. „Калиакра” и
ул. „Академик Петър Динеков”.

Този документ е създаден в рамките на проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.
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Поглед към североизточната част на зоната

Поглед към югоизточната част на зоната

Този документ е създаден в рамките на проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.
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ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Обща площ: 79.5 ха,
Бруто жилищна площ: 2.2 ха
Устройствена зона по ОУП: Смфп, Ц, Зс, Зос, Зоз
ПРЕДЛАГАНА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИПГВР: зона О8 със следните устройствени показатели:
Пл (средно за зоната) <50%, Кинт 1.5-2.5; 20-40%
ОПИСАНИЕ
Зоната представлява най-общо транспортният ареал на гр. Пловдив, съдържащ: действащата Централна ж.п. гара, две от трите най-големи автогари, осигуряващи повече от 70% от превозите, терена
на бившата сточна гара, понастоящем частен с тенденция за застрояване с обществени функции, 6
мощни транспортни артерии: бул. „Хр. Ботев”, „Коматевско шосе”, ул. „Н. Цанов”, бул. „Руски”, бул. В.
Априлов”, бул. „Македония”. Този транспортен ареал, осигуряващ пътникопотока извън града, едновременно с това е физическа пречка за вътрешноградския транспорт като разрушава или затруднява вътрешноградските транспортни връзки. Този парадокс изисква подход, който да интегрира
двете различни орбити в организъм, действащ синхронно и кохерентно в единно цяло. Близостта на
зоната до летище Пловдив повишава значението й в регионален контекст. В зоната попадат и обществено-обслужващи обекти – магазини – „Била”, „Бриколаж”; административни сгради – на ЖП управление, както и на фирми с терени в района. Тук се намира и сграда на бившата цигарена фабрика
(тютюнев склад), чието адаптиране за нови функции би намерило модус за решаване на проблема с
този вид сгради, с които контактната територия изобилства. Това е зона, за която няма цялостен
действащ Подробен устройствен план, или има само частични такива.
Предизвикателството за зоната е решаване на този транспортен възел, като се осигурят изключително важните за града транспортни потоци в посока север-юг (под жп ареала), изток-запад - с израждане на южната тангента с необходимите комуникационни развръзки. Наред с това зоната има потенциал за изграждане на обществено обслужващи сгради, офиси, хотели, както и богато озеленени
терени, попадащи в сервитута на ареала, които да повишат положителните екологични характеристики на зоната. Зоната на влияние в контекста на града на тази зона за въздействие на ИГПВР би се
разпростряла на север до централния площад, на юг – до ул. „Щип”, на изток до бул. „Цар Борис III
Обединител” и на запад – „Коматевския възел и ул. „Модър”. Всъщност, решаването на транспортните връзки в зоната е от ниво на въздействие за целия град.

Този документ е създаден в рамките на проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Пловдив, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.

