
 
 

1. Зона с преобладаващи социални функции – територията в следния обхват: 

от ул. Хан Аспарух на север до о.т. 4516,  

по западната граница на имот 918.162 до о.т. 267,  

от о.т. 267 по ул. Хан Аспарух до регулационната граница на града,  

по протежението на северната регулационна граница на града до о.т. 

1735,  

по протежението на ул. Грудьо Войвода, по ул. Хан Пресиян, по ул. 

Студентска до о.т. 2340,  

от о.т. 2340 през о.т. 2344 до о.т. 2356,  

от о.т. 2356 до о.т. 2368,  

от о.т. 2368 до о.т. 2445,  

по границата на имот 917.713 до о.т. 2024, от о.т. 2024, през о.т. 5042, 

през о.т. 2565, по ул. Дичо Петров,  

от ул. Дичо Петров, през ул. Бузлуджа, до ул. Хан Аспарух,  

по западната граница на имот 918.686 и 918.21 до ул. Кокиче,  

от ул. Кокиче до ул. Дичо Петров,  

по продължението на ул. Дичо Петров до ул. Хан Аспарух. 
 

Обновяване и естетизиране на жилищните комплекси и повишаване 

качеството на живот, работа и отдих 
 

 



 
 

 

2. Зона на публични функции с висока обществена значимост - територията 

в следния обхват: 

на изток от околовръстна магистрала до о.т.  300;  

от о.т. 300 до о.т. 303;  

от о.т.  303 по регулационната граница до южната граница на имот 

918.295.;  

от южната граница на имот 918.295 до ул. Хан Аспарух (включително);  

по ул. Хан Аспарух до ул. Дичо Петров;  

по продължението на ул. Дичо Петров до о.т. 359;  

от о.т. 359 до о.т. 113;  

от о.т. 122 по западната граница на имот 918.21,  

от западната граница на имот 918.686 до ул. Хан Аспарух;  

по ул. Хан Аспарух (включително) до ул.Бузлуджа;  

от ул. Бузлуджа до ул. Дичо Петров;  

по продължението на ул. Дичо Петров до о.т. 2391;  

от о.т. 2391 до о.т. 2373,  

от о.т. 2372, до о.т. 2371, о.т. 2363, о.т. 2367, о.т. 2356, о.т. 2344, о.т. 

2341, по улица Студентска, по протежението на улица Студентска, по ул. Хан 

Пресиян до ул. Грудьо Войвода до ул. Хан Пресиян; 

По протежението на ул. Хан Пресиян (вкл.) до ул. Бор;  



от ул. Бор до ул. Христо Смирненски, по протежението на ул.  Христо 

Смирненски до о.т. 1294,  

от о.т. 1294 до ул. 1-ви май;  

по протежението на ул. 1-ви май (включително) до западната граница 

на имот 915.209;  

От западната граница на имот 915.209, по северната граница на имот 

915.267 до ул. Възраждане,  

по протежението на ул. Възраждане до ул. Константин Иречек,  

по протежението на ул. Константин Иречек до о.т. 1161.  

от о.т. 1161 до о.т. 1162, по северната и западна граница на имот 915.247 

през западната граница на имот 915.248 до о.т. 1192 

от о.т. 1192 до о.т. 1190, 

от о.т. 1190 до о.т. 1197 

от о.г. 1197 до о.т. 1200  

по ул. Васил Априлов до ул. Миньорска,  

от ул. Миньорска до о.т. 1323,  

от о.т. 1323 до о.т. 1331,  

от о.т. 1331 до о.т. 1344,  

от о.т. 1344 до о.т. 1355 по имотните граници,  

от о.т. 1355 до ул. Капитан Петко Войвода (включително),  

по продължението на ул. Капитан Петко Войвода до ул. Бор,  

от ул. Бор по уличната регулация (пешеходен подход)  до ул. Димитър 

Благоев,  

по протежението на ул. Димитър Благоев до о.т. 1652,  

от о.т. 1652 до о.т. 1654,  

от о.т. 1654 до ул. Петър Берон,  

от о.т. 1668 по регулационната граница до о.т. 1907,  

от о.т. 1907 през о.т. 1905, през река Черна, до западната имотна 

граница на имот 934.214,  

от западната имотна граница на имот 934.214 до ул. Пенчо Славейков,  

от ул. Пенчо Славейков по протежението на ул. Димитър Благоев, до 

о.т. 1614,  

от о.т. 1614 до о.т. 2607,  

от о.т. 2607 до о.т. 1580,  

от ул. Спартак, през ул. Спортна до ул. Димитър Благоев,  

от ул. Димитър Благоев до бул. България,  

от о.т. 2393 до о.т. 2416 по имотната граница до о.т. 2406,  

по протежението на ул. Полк. Серафимов (включително) до ул. 

П.Р.Славейков (включително),  

от ул. П.Р. Славейков до о.т. 2426,  

от о.т. 2426 по имотната граница до река Черна ,  

по протежението на река Черна до околовръстна магистрала. 

Модернизиране на публичните пространства и значимите градски обекти, 

развитие на човешките ресурси и иновациите 



 

 
 

3. Зона с потенциал за икономическо развитие - територията в следния 

обхват: 

от ул. Братан Шукеров на запад,  

по източната граница на имот 926.391, до ул. Братан Шукеров,  

на североизток по границата на имот 926.6 до река Черна, до о.т. 870,  

от о.т. 870 през о.т. 874 до о.т. 827, по ул. Васил Райдовски на север по 

ул. Цар Калоян до регулационната граница на града,  

по регулационната граница на града на изток, югоизток и юг до ул. 

Братан Шукеров.  
 

 

Обновяване на инфраструктурата, стимулиране на частния бизнес и 

развитие на кадрови и технологични ресурси 
 


