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Зона с преобладаващ социален характер 

Определение: Това е градска територия с преобладаващи жилищни функции. Признакът за 

интегрираност на този тип зона е обхващане на проблемите на обитаването, отчитайки 

комплексното състояние на жилищната среда - степента на изграденост и състоянието на 

техническата и социална инфраструктура, качествата на жизнената среда. 

 

Обхват: ж.к.Железник, кв. Три Чучура Север, кв.Три Чучура - юг, кв.Три Чучура, кв.Казански 

и част от територията ОРБ „Проф. д-р Стоян Киркович“ 

 

Граници: от изток от ул. „Д.Стаев” включително, ул.”Д-р Т.Стоянович” включително, от 

север ул.“Ген.Столетов” включително, по ул.“Мусала“, по ул.“Армейска” включително, бул. 

„Кап. Петко войвода” включително и по регулационната граница на кв.”3-чучура – север”, от 

юг по бул.„Георги Байданов” включително и по регулационната граница на кв.”Казански”, кв. 

„Три чучура-юг” и бул.“Цар Симеон Велики“ - “бул. „България” включително, от запад 

регулационната граница на кв. „Железник”. Зоната включва следните квартали: кв. „3-чучура 

– север” кв. „3-чучура”, кв. „3-чучура – юг”, кв.”Казански”, кв. „Железник”  

 

Площ ha % 

за града 2483 100% 

за зоната 298 12.0% 

 

Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо 

състояние елементи на градската жизнена среда 
ha % 

за града 317 100% 

за зоната 42 13,25% 

 

Високо ниво на продължителна безработица брой % 

за общината 7830 100% 

за зоната 2374 30,3% 

 

Наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове 

многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален 

способ, с потребност от обновяване 

брой % 

за града 551 100% 

за зоната 124 22,5% 
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Проблеми за решаване с ИПГВР:  

Социални: 

- високи нива на продължителна безработица 

- ниски нива на заетост 

 

Екологични: 

- лошо състояние на градски зелени площи 

- ниски нива на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници 

- сметосъбиране 

 

Градска среда: 

- ниско качество на жилищните зони 

 

Достъпност: 

- липса на меки форми на транспорт 

- липсва на екологичен и енергоспестяващ МОПТ 

- липса на интегриран МОПТ в града 
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Зона на публични функции с висока обществена значимост 

Определение: Централна градска част, централни пешеходни зони и други зони с налична 

или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, 

зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие 

на сгради - недвижими културни ценности. Признакът за интегрираност на този вид зони е 

обхващането на широк набор от проблеми, свързани с физическите и експлоатационните 

характеристики на публичната среда и тяхното отстраняване, ефектът от което ще засяга 

цялото или значителни части от градското население по отношение на качество на живот, 

екологичните и естетическите качества на жизнената среда, привлекателността на града и 

условията за стимулиране на икономически растеж. 

 

Обхват: Част от централна градска част, парк Аязмото, част от кв.Възраждане, част от 

кв.Васил Левски, част от кв.Славейков и част от кв.Гео Милев 

 

Граници: от юг бул. Славянски включително, от изток бул. „П.Евтимий” включително, от 

запад ул.”Отец Паисий” включително и от север ул. „Августа Траяна”, както и парк Аязмото 

заедно със спортен комплекс „Берое” и Станционната градина.  

 

Площи ha % 

за града 2483 100% 

за зоната 465 18,7% 

 

Преобладаващата част от сградния фонд са сгради с 

административни и обществени функции 
брой % 

за града 1889 100% 

за зоната 463 24,5% 

 

Незадоволително състояние на сградния фонд с 

административни и обществени функции 
брой % 

за града 834 100% 

за зоната 203 24,3% 

 

Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в 

лошо състояние елементи на градската жизнена среда 
ha % 
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за града 332 100% 

за зоната 172 51,8% 
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Проблеми за решаване с ИПГВР: 

Социални: 

- липса на инфраструктура за повишаване на сигурността (видеонаблюдение) 

 

Екологични: 

- лошо състояние на градски зелени площи и зони за отдих 

- ниски нива на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници 

- сметосъбиране 

 

Градска среда: 

- ниско качество на публичните пространства 

- ниско качество на публичните обслужващи зони 

- ниско качество на инфраструктурата за култура и отдих 

 

Достъпност: 

- липса на системи за интегриран МОПТ в града 

- липса на меки форми на транспорт 

- липса на екологичен и енергоспестяващ МОПТ 
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Зона с потенциал за икономическо развитие 

 

Определение: преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности  

Обхват: части от западната и източната Южна промишлена зона 

Граници: регулационните граници на западна и източна индустриална зона, разположени на 

юг от ж.п. района, кв. АПК и на юг до регулационната граница на града, без кв. „К.Ганчев” 

 

Площи ha % 

за града 2483 100% 

за зоната 267 10,8% 

 

Концентрация на икономически дейности брой % 

за града 160 100% 

за зоната 35 21,9% 

 

Наличие на техническа инфраструктура нуждаеща се от 

обновяване, рехабилитация или реконструкция 
km % 

за града 12 100% 

за зоната 1,7 14,2% 

 

Среда с нарушени екологични параметри 

ФПЧ от 

промишленост 

(тон/год) 

% 

за града 43,4 100% 

за зоната 33 75,8% 
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Проблеми за решаване с ИПГВР: 

Икономически: 

- липса на инвестиционна подготовка на територията за бизнес и строителство 

 

Социални: 

- високи нива на продължителна безработица 

- ниски нива на заетост 

Екологични:  

- замърсени вода, въздух, почви, високи нива на шум 

- ниски нива на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници 

 

Градска среда: 

- изоставени територии  

 

http://www.bgregio.eu/
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