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1.0БЩИ УСЛОВИЯ
1.1.Встъпителни бележки
Устройственото планиране на населените места е в пряка зависимост от
обществено-икономическите условия и законова уредба. Преминаването от
централизирана планова икономика към пазарно стопанство; развитието на
частния сектор в производството и обслужването на населението, респ. на
законовата уредба към частната собственост; развитието на пазар на градски
терени и др.недвижима собственост; новите принципи на самоуправление на
общините и др., поставят началото на нов етап в устройството на населените
места и нов подход при решаването на натрупаните проблеми в тях и насоки за
бъдещото им развитие.
Всеобщо е мнението, че горните фактори правят разработените до този
момент общи устройствени планове негодни за прилагане и реализация.
Условията и прогнозите, на които те са разработени вече, са коренно изменени и
контролът и управлението на населените места не може да се осъществява чрез
тях/ действащият общ устройствен план на гр.Смолян е от края на 70-те години
на миналия век/. Това в голяма степен важи за градовете в България, където се
получава основното натрупване на всички споменати фактори.
Всичко това налага изготвянето на нов Общ устройствен план на гр.Смолян
Като първа фаза на тези проучвания се явява изработеното планово
задание.
По същество плановото задание се явява методическа и информационна
основа за разработването на предварителния проект. С него се решават
следните основни задачи:
-препоръчва методическият подход за разработване на ОУП;
-определя целите и задачите на ОУП;
-осигурява основната информация за състоянието и тенденциите в
икономическото, социално, техническо и пространствено развитие;
-предоставя кратка справка за историческото състояние;
-представя регионалната структура и мястото на града в нея;

-представя актуална агрегирана информация за основните градски системи
- труд, обитаване, отдих и техническа инфраструктура;
-характеризира екологическото състояние на града и очакваните негативни
изменения;
-определя състоянието на планово-пространствената структура на града и
насоките за пространственото му развитие във варианти. Одобреният от
общината вариант става основа за разработване на ОУП;
-определя фазите и етапите за разработване на ОУП.

1.2.Изисквания към устройственото планиране
Устройството на територията във времето на прехода към свободна
пазарна икономика и демократична правова държава, са под силното влияние на
коренните промени в законовата и нормативна уредба, както в областта на ТСУ,
така и в други области на стопанството и обществения живот.
Приеха

се от законодателната

власт основни

закони,

които

имат

съществено влияние върху териториалното и селищно устройство и развитието
на населените места
Всички тези закони в основата си постановяват постулираната от
Конституцията н Република България неприкосновеност на частната собственост
и поставят изцяло нови рамки на устройственото проектиране и планиране, както
и едни съвсем различни от досегашните механизми на регулиране на процесите
на територията.
Като главна нова цел на териториалното и селищно устройство днешният
етап може да се определи като осигуряване на защита и баланс на интересите
на всички участници в устройствения процес както на юридически лица държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин.
За осъществяване на тази цел освен типично присъщите и традиционни
задачи, устройственият план следва да реши някои нови:
1.Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените
интереси. Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът трябва да
защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава

възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от
тази задача е и балансът между отделните и различни частни интереси.
2.Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на
функционалните зони и предвижданията за функционално използване на
терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато
определени

мероприятия

от

обществен

интерес

имат

търговска

привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава
възможност на всички собственици и инвеститори, включително и частни.
3.Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната
граница на града извънселищни територии при съобразяване с плана за
земеразделянето и проучванията за увредените територии - земя - негодни за
селскостопанска дейност.
4.Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската
администрация. Устройственият план трябва да бъде оперативен инструмент в
ръцете на общинската администрация за ефективно управление на градската
територия. За тази цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и
да е с възможности за бързо привеждане в съответствие с новите условия и
изискванията на конюнктурата.
Тази задача е изключително важна, тъй като в настоящия момент
процесите в икономиката и пространственото изграждане на средата са с висока
степен

на непредвидимост, даже

и в по-близко бъдеще.

Много бързо

изменящите се условия могат да направят и най-добрият план неприложим, ако
той не съдържа в себе си възможности за развитие и промяна.

1.3.Цели и задачи на общия устройствен план

Целите и задачите на ОУП-гр.Смолян произтичат от предназначението на
устройствените планове за формиране на хармонична жизнена среда в
населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и
изискванията, предявени с Плановото задание.

Посочените по-долу цели и задачи имат принципен характер и чрез тях
може да се оценят резултатите и смисъла на проектното решение. Те осигуряват
комплексния характер на устройственото решение и са ключа за контрол в това
направление.
Главната цел на Общия устройствен план на гр.Смолян, е създаването на
оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и
комплексно устройство на града в хармонично единство на урбанизираните
структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични
социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти важен устройствен фактор.
За постигането на целта на разработката, се решават следните основни
задачи:
а)определяне

на

нормативна

основа

на

териториалният

обхват

за

пространствено развитие на града до 2025 г. и неговото демографско развитие;
б)определяне на функционалното предназначение на градските терени по
структурни единици и извеждане на пространствени и социални параметри;
в)определяне на вътрешната структура на елементите на функционалните
системи "обитаване", "труд" и "отдих";
г)организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните
елементи от обслужващата сфера;
д)определяне

йерархията на структурата, трасетата на елементите на

главната комуникационна мрежа и тесните места в действието й;
е)създаване на условия за оптимизиране на масовия градски транспорт и
неговото функциониране;
ж)развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните
мрежи;
з)организиране,

диференциране

и оразмеряване

на елементите

на

зелената система;
и)създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и
опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни фактори;
к)разработване на правила и норми за прилагане на ОУП.
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В този смисъл Общият устройствен план на гр.Смолян трябва да съдържа
решения за:
1.

Структура на територията за: обитаване,

производство,

рекреация,

природозащита, природовъзстановяване, комуникация и инфраструктура.
2.

Строителните

граници

в това число

развитие,

и терените

за

при отчитане собствеността

ново

градско

на гражданите,

ограничителите и стимулаторите за териториално развитие.
3.

Строителните зони, границите им, начинът на застрояване и основни
параметри на застрояване, като: интензивност, плътност, височина и
ДР-

4.

Главната и обслужваща улична мрежа.

5.

Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура.

6.

Защитените архитектурни, културни и др.зони и обекти - паметници на
културата.

7.

Обектите за обществено обслужване от система "образование", "култура",
"здравеопазване", "спорт", култура и др., които се изграждат

със

средствата на общината и държавата и са от особена важност за
8.

Екологически мероприятия,

параметри

и изисквания

града.

за повишаване

стандарта и качествата на околната среда.
9.

Да набележи мероприятия за ландшафтно и композиционно естетическо
оформяне на града, прилежащите квартали и крайселищната територия.

10.

Да се изследват и набележат мероприятия за устойчивост на социалноикономическото развитие и съпътствуващите ги устройствени условия.

11.

Да се разработят разчети за баланса на територията и други важни
териториални показатели.

12.

Да определи зоните с висока концентрация на обекти от обслужващия
сектор със стопанско предназначение.
По същество това са основните задачи на Общия устройствен план, от

които произтичат определени изисквания за спешно решаване на някои възлови
проблеми в настоящото развитие на града.

ОУП-Смолян да се разработи за перспективен срок от 15 години, т.е.
планов хоризонт 2025 година. Урбанистичната хипотеза да се разработи с
планов хоризонт 2035 година.

1.4 Информационно обезпечение

Пълнотата на информацията по различните функционални и интегриращи
системи, е гаранция за задълбочеността на анализа и правилността на
определените за решаване тесни места.
Информационното осигуряване на проекта да се обезпечи по две
направления:
а)агрегирана

информация

за

община

Смолян

от

банка данни

на

Националната статистика в следните направления:
-обитаване - жилищен и сграден фонд;
-население - естествен и механичен прираст, възрастова структура и др.
-обществено обслужване;
-трудово незаети;
-територия по фондове и др.
и допълнителна статистическа информация
б)актуална

информация

по

отрасли

и

функционални

системи

и

планировъчни райони, представена от функционалните отдели и служби на
общинската администрация, регионалното бюро по статистика, поземлена
комисия и др. служби и институции, разполагащи с информация, необходима за
разработването на ОУП според оценката на проектантския екип и със
съдействието на общинската администрация.
Картографското осигуряване, кадастър, схеми, планове и др. е задължение
на общината.

Опорният план е основният информационен документ за

пространствената организация и функционално предназначение на територията
на града и се одобрява със плановото задание, като основа за разработване на
предварителния проект.
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Представената информация в текстовите материали към ОУП да се
придружава от данни за източника, от който произтича.
Провеждането на анкети на физически и юридически лица за нуждите на
ОУП да става съгласувано с ресорните общински служби.След завършването на
проекта, първичната информация от проведени анкети, да се предаде на
Общинската администрация.

1.5 Кратка регионална характеристика и връзки
Смолянска област е разположена в Южна България в централната част на
Родопите, на територия от 3231.8 кв. км. или 2,9% от територията на страната.
Тя има обща граница с областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград,
като на юг регионалната граница съвпада с държавната граница с Република
Гърция.
Върху голяма част от територията се простират гори - 2531 хил. дка. (70%),а
земеделските земи заемат 825 хил. дка. (25%). Средногодишната температура в
областта варира от 50 С. до 100 С. Надморската височина на областта е от 600
до 2191 м. най-висок връх е Перелик-2191 м.

В административно отношение областта обхваща 10 общини, които се
различават значително по площ, инфраструктура и социално-икономически
показатели. В областта има 242 населени места, включително 8 града, найголемите от които са Смолян, Златоград , Девин, Мадан и Чепеларе. Най-голяма
е община Смолян с население 46 323 души, а най-малка - община Борино с
население 3997 души.
Брутната добавена стойност по сектори в областта по данни към края на
2002 г. се разпределя по следния начин - аграрен сектор 23.5%, индустриален
19.9% и услуги 56.6%. През последните години се отбелязва леко завишение на
дяла на първичния сектор за сметка на намаляването на относителния дял на
вторичния сектор. Относителният дял на обработваемите земи в областта е
51.53%, което е значително по-малко от останалите области в района.
Съотношението между растениевъдство и животновъдство е 80:20. Горското
стопанство има съществено значение за областта не само поради дърводобива
и дървопреработването, а и поради страничните ползвания на горите - събиране
гъби, билки, горски плодове.
В Смолянска област се създава около 1% от промишлената продукция на
страната

и работят

функциониращите

около

1,5% от заетите лица.

предприятия

попадат

в

Значителна част от

категорията

малки

и

средни

предприятия (МСП). От общо 4555 МСП 4254 са с персонал до 10 човека.
Положителна тенденция е постепенното увеличение на степента на заетост на
работната ръка в областта, характерно за целия район. Според анализа на
социално-икономическото развитие на Южен централен район в периода 1999 г.
до 2003 г. безработицата в Смолянска област намалява от 25.7% на 20.9%,
намалява процентът и на младите безработни хора на възраст до 29 години, но
въпреки това безработицата е най-висока в района в сравнение с останалите
области. Най-висок е относителният дял и на продължително безработните.
Значителна е безработицата и сред жените.
Икономическите

анализи

показват

най-динамично

развитие

на

туристическия сектор в област Смолян, който обхваща 15.5% от легловата база в
страната и се нарежда на трето място. Само за две години, в периода 2001 2003 г. средствата за подслон са се увеличили от 70 на 213, броят на леглата от
в

5687 на 6111, а броят на нощувките от 277482 на 329256. Експанзията на
строителството в курорт “Пампорово” през последните 2 години показва
допълнително завишаване броя на леглата. Увеличаването на легловата база,
на броя на туристите и на броя на нощувките през последните години се дължи
предимно на развитието на зимния туризъм,

което е доказателство за

неравномерно натоварване, сезонна заетост и неефективно използване на
ресурсите.
От значение за развитието на туризма е пътната инфраструктура. На
територията на област Смолян има 106 km пътища от II клас, 413.9 km от III клас
и 446.4 km общински пътища или общо 999.3 km. Гъстотата на пътната мрежа е
299.3 км/1000 км2 и е под средната за страната. Областта е на едно от
последните места в страната по отношение относителен дял на първокласни
пътища,

което значително

затруднява достъпа

до

територията.

Поради

планинския характер на областта няма развит железопътен транспорт.
Основните приоритети, заложени в плана за Южен централен район и на
област Смолян са насочени към подобряване на инфраструктурата, тъй като
изоставането в нейното изграждане и реконструкция са основна пречка за
икономическото развитие.
Община Смолян е разположена на площ от 879 km2 на около 90 km южно
от град Пловдив. Тя граничи с Република Гърция на юг, с общините Лъки и
Чепеларе на север, на изток с общините Рудозем, Мадан и Баните, а на запад с
община Девин. Център на областта е град Смолян с население към края на 2004
г. 34196 жители, а към края на 2005 г. населението наброява 31988 души. Той е
разположен на двата бряга на р. Черна, което заедно с раздвижения релеф и
историческото урбанистично развитие на града определят разчленената му
структура
В състава на общината влизат 86 населени места, от които 48 кметства. По
данни от м. септември 2005 г. 22 от населените места са с население до 20
жители, а 11 са с население по-малко от 10 души.
Преобладаващата част от територията е заета от иглолистни гори, които
съставляват около 540147 дка - 63.2%, а земеделските земи са 27.1% от

територията на общината или 232127 дка. В баланса на териториите влизат още
1.9% населени места, 6.9% територии за добив на полезни изкопаеми, 05%
водни течения и площи и 0.4% територии за транспорт и инфраструктура.
Обработваемата земя е 106000 дка, от които 21000 дка ниви, 59 000 дка ливади
и 11000 дка мери и пасища. Земеделието може да се разглежда като
монокултурно, тъй като преобладаващ дял заема отглеждането на картофи.
Горският фонд включва 621011 дка., от които 470380 дка се използват за
производствени цели.
На територията на община Смолян се намират множество защитени
природни обекти -

природни резервати, поддържани резервати, природни

забележителности, защитени местности с разнообразен характер и богато
биоразнообразие. Под защита са поставени вековни гори, пещери, скални
образувания, езера, отделни растителни видове и техните съобщества.
От разнообразното

културно

наследство с най-голяма

стойност за

развитието на туризма в общината и областта са архитектурно етнографският
резерват Широка лъка, отделни паметници и ансамбли от исторически обекти,
съхраняващи ценни традиции в българската архитектура. В гр. Смолян са
декларирани над 100 архитектурни паметника, формиращи ядра с уникален
характер в Долно Райково и Устово. Сред тях преобладават жилищните сгради,
обществени

сгради,

църкви

и

училища,

съчетаващи

обеми,

структура,

пространства, материали и колорит в хармония с околната среда. Културните,
научните и образователните институции в града заедно с някои от найустойчивите културни традиции, дух и бит са огромен потенциал за развитието
на културния и образователния туризъм.
Стратегията за развитие на област Смолян (2005-2015 година) е подчинена
на визията за превръщане на „уникалните дадености в атрактивна, предпочитана
и просперираща област” посредством партньорство и целенасочени действия.
Приоритетите на тази стратегия са насочени към развитието на туризма,
екологично чистите производства и експонирането на културното, историческото
и природното наследство, като по този начин се очаква да се намали
безработицата, да се увеличи брутния вътрешен продукт, да се подобри
стандарта на живот на местните жители и с това да се стабилизира
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демографската обстановка. Водещо място в сферата на туризма се отрежда на
община Смолян. С този сектор се свързват всички останали стратегически
направления, а именно:
Подобряване на пътната, енергийната и съобщителната инфраструктура
на територията на областта и общината;
■ Повишаване на трудовата заетост и намаляване на бедността и
социалния риск чрез увеличаване броя на работните места в
обществения и частния сектор;
■ Развитие на туризма с използване на природните и културноисторическите дадености;
■ Активизиране на трансграничното сътрудничество;
■ Усъвършенстване

на

образователната

система,

обслужване и всички подсистеми на социалната

на

здравното

и пазарната

инфраструктура;
Карта на индекса БВП по области и общини

,Ц < и ссм ок н

___В исоки

__ I______
f «и яив ч средни

^#|щцнун

Н иски

1.6 Кратка историческа характеристика

Като град е създаден през1960г. при сливането на три съседни села:
Смолян, Райково и Устово. Смолян се появява на мястото на изчезналото село
Езерово, разположено сред Смолянските езера .
Името на Смолян идва от славянското племе смоляни, които живеели по
тези места. Както и да се телепортираме през епохите на неолита, енеолита,
бронзовата епоха, както и да си припомняме митовете, легендите, преданията,
както и да се ровим в прашните и пожълтяли страници на най - ранните
исторически извори, все ще се натъкваме на очевидната истина, че Смолян дали
като Аетос, Езерово, Ахъ- Челеби, Пашмакпи и пр. води началото си още от найдълбока древност. Още според античният гръцки историк Херодот Родопа била
населена с траки преди около 2500-3000 години преди началото на нашето
летоброене. Филострат описва митологичния родопски герой Рее (Рез ) като
жрец, живеел край Аетос и участвал в борбата за Троя със своята конница. За
същия Рее Омир чрез устата на Долон казва: “Аз видях неговите коне, найхубави и най-едри, по-бели от сняг, бързоноги като вихър”.Старогръцки
източници свидетелстват, че родопското светилище за Дионисий бил издигнат на
високия връх Зилмисос, а според съвременни версии днешния Карлък. С този
район се свързва и пребиваването на Орфей.
През17в.,при опита да наложат исляма турците избиват част от местното
население, други успяват да избягат в планината, а тези, които приемат чуждата
вяра се заселват покрай Черна река, там където се намира днешният град.
Новото

селище

е

наречено

Пашмакпи.

През 1936 година в около запазените развалини на старата крепост над Смолян
“Аетос” (Орел) били направени разкопки, разкрили крепостни зидове от камък и
хоросан, дебели близо два метра и старо славянско селище “Могилата”.
Като обединен град Смолян е създаден през 1960 г. чрез сливането на гр.
Смолян,

селата

административен

Езерово,

Райково

и стопански

и гр.

център,

Устово.

Смолян

е

бил

стар

Село Езерово се намирало сред

Смолянските езера, Райково било търговски център, а Устово — занаятчийски.
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА

И

СЪСТОЯНИЕ

НА

ФУНКЦИОНАЛНИТЕ

И

ИНТЕГРИРАЩИ СИСТЕМИ

2.1 Природни условия
Територията на гр.Смолян и землището му попада в източната част на
Западните Родопи. В климатично отношение съвпада с Планинския климатичен
район

от

Южнобългарската

кпиматична

подобласт

на

Континентално-

Средиземноморската климатична област . Високите планини от една страна и от
друга влиянието на

Бяло море определят особеностите на климата на

разглежданата територия. Преобладава планински климат, който е смекчен от
топлите въздушни маси, проникващи по теченията на реките. Надморската
височина се движи от 800 до 1000 м.
Температурният

режим се

проявява

в зависимост

от надморската

височина. По-добре е изразена през летните месеци, когато градиентът на
средната от месечните абсолютни максимални температури се изменя от 0,6 до
1,10оС/100 m и най-слабо през зимата, когато градиентът варира между 0,15 и
0,8оС/100 т .
Температурите са най-ниски през януари. Обикновено зимните месеци от
декември до февруари са с отрицателни температури.

В студени зими

отрицателните температури продължават до месец май. Екстремните минимуми
достигат -25 -ЗОоС през януари и февруари. Средната продължителност на
мраза е 4-6 часа.
Най-топло

е

през

месеците

юли

и август,

но

средните

месечни

температури тогава са 17,4о С. т.е. 17о-18оС. Екстремни максимуми са от
порядъка на 36,5оС и обикновенно се случват през август.
станция

I

11

III

IV

V

VI

VII

Райково

-1.3

0.1

2.8

8

12.4

15.6

17.9

Смолян

-1.5

-0.4

1.9

7.3

11.8

15.2

17.7

VIII

IX

X

XI

XII

Год

17.5

13.5

9.2

5.2

0.9

8.5

17.4

13.2

9

5.2

0.8

8.1

Вследствие на разположението на района спрямо северозападните и
западните нахлувания, които през лятото носят основните валежи у нас,
амплитудата на колебание между сезонните суми на валежите не надвишава 1012%.

Характерното за валежите в този климатичен

минимума зимен (февруари -

район е, че имат два

март ) и летен (август и/или септември), а

максимумите също са два пролетен (май-юни) и зимен (ноември-януари) поради
средиземноморското

влияние

проникващо

по

долините

на

реките.

Разпределението на валежите е следното:
Н

I

II

III

866

89

70

84

70

IV

V

VI

VII

V III

IX

X

9

62

87

61

65

102

98

83

53

50

71

88

100

860

102

88

53

55

68

94

95

937

XI

XII

го д

станция
Райково
У стово

Сезонното разпределение на валежите е както следва:
станция

зима

пролет

лято

есен

Год.

Райково

259

208

235

209

860

Устово

249

228

243

217

937

Средният брой дни с мъгла за годината е 66, които са неравномерно
разпределени през годината. Най-много мъгливи дни (13 дни) има през ноември,
по 10 дни имат февруари, март, май и септември. През останалите месеци
мъгливите дни са под 10 на брой.
Ветровете са преобладаващо със северна и северозападна посока.
Инженерно геоложки и хидроложки условия
Родопския масив има сложен литоложки състав и геоложки строеж в
резултат на неговото продължително геоложко развитие. Върху съвременния
облик на планината са оставили дълбоки следи геоложки събития. Най-стария
период от геоложката история на Родопите е започнал от архая и протерозоя и е
завършил през полезоя и от части полигоцена. В края на палеогена в дълбоките
хпътнатини се проявяват едни от най-големите вулкански изригвания по нашите
земи. Скалните формации, които принадлежат към докамбрийския метаморфен
комплекс се разкриват в северните и източни части на района, по северния борд
на Смолянския налеогенски басейн. Това са метаморфитите на Прародопската
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надгрупа и Родопската надгрупа. В разглежданата територия същите са
представени

предимно

от

дребнозърнести

биотитови

гнайси,

шисти,

гнайсошисти, лептинити и др.
По-голямата част от разглежданата територия е изградена от
палеогенски

материали.

Това

са

палеогенските

седименти,

изграждащи

северните окрайни части на Смолянския палеогенски басейн и палеогенските
риолити, изграждащи същинския планински масив.
В регионален план същата заема периферните части на Смолянския
палеогенски

басейн.

брекчоконгломератите,

Долните
а

горните

части
части

на
-

разреза
от

се

заемат

дебелослойни

от

пясъчници,

алтерниращи се с тънкослойни алевролити, аргилити и глинестокарбонатни
пачки.
Тектонски строеж:
Разглежданата територия се характеризи със сложни тектонски условия. В
структурно

отношение

територията

попада

в

югозападните

части

на

Източнородопския блок, в който са установени редица деформации, свързани с
тектонската еволюция на областта - деформации, свързани с докамбрийския
мега етап и деформации, свързани с алпийския етап.
Разглежданият район попада в северните части на Южнородопската
синклинала, върху която е наложено Смолянското структурно понижение, и в
обхвата на Среднородопската антикпинала.
Съгласно

сеизмичното

райониране

на

територията

на

България,

разглежданата територия попада в област с земетръсност в границите VIII-VII
степен по МШК.
В хидроложко отношение основните водни източници са:
Черна река е ляв приток на р. Арда. води началото си от връх Карталка в
Переликско-Преспанския дял.

Вкопава дълбока долина с малко долинно

разширение при гр. Смолян, влива се в р. Арда при Средногорци дълга е 48 km
и събира водите си от 259 km2 водосборна площ. Водите на р. Черна се

използуват за електродобив ВЕЦ „Хубча” на Бяла река, ВЕЦ „Устово”, ВЕЦ
„Райково” и ВЕЦ „Смолян”.
Река Крива река извира от м.”Превала” (1872 пл). Отначало тя тече в
югоизточна посока, но заобикаляйки възвишението Чьорната тикпа сменя
посоката на североизток-изток, след което, на запад от Смолянските езера
отново сменя посоката на течението си, този път на юг-югоизток до влизането си
в гр.Смолян, където се влива в Черна река.

2.2 Екология
Води

Водните ресурси на територията на община Смолян се формират от оттока
на повърхностните и подземните водоизточници. Наличното средногодишно
водно количество на жител за община Смолян е 9511 мЗ/жител/год.

Основните реки, протичащи през територията на общината, са: р. Черна, р.
Бяла, р. Арда и р. Малка Арда, заедно с всичките си притоци. Тези реки са част
от поречието на река Арда, която е десен приток на р. Марица.
Освен горните реки през общината протичат: р. Мугленска (Тенес дере) и
р. Широколъшка, които са десни притоци на река Въча.
Наблюденията върху качествените показатели на реките Черна, Арда,
Малка Арда и Бяла се извършват от РИОСВ - Смолян.
Формирането на оттока на реките и деретата е за сметка на валежите от
дъжд, снеготопенето и подземните води (изворите).
През последните 10-15 години се наблюдава тенденция и интерес за
изграждане на малки водноелектрически централи (МВЕЦ) на реките Арда,
Черна,

Широколъшка,

Мугленска и на притоците им, като се използва

потенциала на наличните водни ресурси за производство на електроенергия
чрез екологично чиста технология.
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На територията на община Смолян има изградени 8 броя микроязовири Пампорово, Хайдушки поляни, Горово, Барутин, Киряно гьол, Лагера, Салажа и
Опаленика. Строени са за рибовъдство и напояване и поради това са
категоризирани като водни обекти - втора категория.
На територията на общината се намират Смолянските езера.
Водоснабдяването на населените места в община Смолян се осъществява
основно от подземните води на общо 220 бр. извори.
Делът на повърхностните води (реки и дерета), използвани за питейно
водоснабдяване, е незначителен.
По физико-химични показатели водата от подземните водоизточници,
съгласно анализите на “ВиК” - ЕООД и РИОСВ - Смолян, отговаря на нормите
за питейна вода, определени с Наредба № 9 / 2001 г.

Въздух
Качеството на въздуха е последица от комбинираното въздействие на
много и разнообразни фактори. Основните показатели, определящи качеството
на въздуха в приземния слой, са нивата на суспендирани частици, фини прахови
частици, серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид,
озон, олово (аерозол), бензен, полицикпични ароматни въглеводороди и тежки
метали - кадмий, никел, живак и арсен.
Тези показатели се следят чрез пункта за мониторинг в РИОСВ - Смолян,
който е представителен за цялата територия на общината и е част от
националната мрежа за мониторинг.
Извършените имисионни измервания стойностите на всички останали
показатели не надвишават пределно допустимите концентрации (ПДК). Повисоки стойности, но без да надвишават ПДК, са измерени и за серен диоксид,
азотни оксиди и олово (аерозол).
Причината за наднормените стойности на общия прах и фините прахови
частици е опесъчаването през зимните месеци и значителните количества пясък,
оставащ по улиците и пътищата.

Завишаването

на

стойности

на

серния

диоксид

е

вследствие

на

използваните горива в бита. Увеличеният автомобилен трафик, особено през
летните месеци, е главната причина за по-високите стойности на азотните
оксиди и олово (аерозол).
Източниците на замърсяване на въздуха на територията на общината
могат да бъдат класифицирани и групирани по относителен дял както следва:
битови източници, разположени в жилищни райони;
автомобилен транспорт;
горивни инсталации за технологични нужди и отопление.
Атмосферният въздух в общината е с относително висока степен на
чистота.

Потенциалът

на

въздушния

басейн

е

висок,

не

се

създават

предпоставки за продължително задържане на вредни вещества в приземния
слой.
Почви
Земеделските

територии

в

община

Смолян

са

в

размер

на

232 172 дка, от които обработваемата земя е 113 145 дка, в т.ч. ниви - 25 326
дка, трайни насаждения 82 дка и естествени ливади - 87 737 дка.
От обработваемата земя 85 % се ползва от частния сектор.
Съгласно картата за райониране на почвите в България, община Смолян
попада в агро-екологическия район на кафявите горски почви.
Замърсяванията

относно тежки

метали,

вкисляване

на почвите

се

анализират периодично чрез изследване на почвени проби в пунктовете на
площадка КФС „Рожен”.
Наличието на заблатени почви е съвсем незначително по площ. Срещат се
само единично малки площи в района на м. Смолянски езера и м. Райковски
ливади. Няма регистрирани и картотекирани на територията на общината почви,
замърсени с пестициди, нефтопродукти и наднормено съдържание на нитрати.
Не е установено замърсяване на произвежданата селскостопанска продукция.

и

В общината основно почвите са подложени на ветрова и водна ерозия,
която е сериозен проблем, от който потенциално са застрашени около % от
наличните площи. Делът на водната ерозия е по-значителен от този на
ветровата. Предстои внедряването на математичен модел за оценяване на
площите и почвените загуби от ерозия.
Отпадъци
Основна част на отпадъците в Община Смолян са битовите отпадъци.
Системата за организирано събиране на битовите отпадъци обхваща 94.8
% от населението в общината. Големият брой населени места, високата степен
на

дислоцираност

на

селското

население

и

не

изградената

напълно

инфраструктура затрудняват разширението на системата и включването на
цялата територия на общината.
Битовите отпадъци,

събрани

на територията

на общината,

не се

преработват преди крайното им обезвреждане. Методът на обезвреждане, който
се прилага, е депонирането. Съоръжението, което се използва, е общинското
депо за битови отпадъци, отстоящо на 15 км от града, в м. Текпен дол.
Съществува разработена програма за реконструкция и модернизация на ОД ТБО
„Текпен дол”. През 2007г. стартира неговото изграждане
Освен битовите отпадъци на сегашното депо се депонират и неопасни
производствени отпадъци, както и болнични отпадъци, за които все още не е
намерена

най-подходящата

алтернатива

за

екологосъобразното

им

обезвреждане.
На територията на общината от началото на 2005г.. действа система за
разделно събиране на отпадъци, реализирана съвместно от Община Смолян и
фирма „Екопак България”АД.
Голям дял от производствените отпадъци са дървесни отпадъци, отделяни
от

дървопреработващите

предприятия,

които

се

оползотворяват

чрез

производство на брикети. По-малки са количествата на текстилните отпадъци,
образувани от шивашките и текстилни фирми. През последните година около 93
% от производствените отпадъци са оползотворени.

Опасните отпадъци са предимно утайки от галванични производства,
отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др.

Шум
Шумът в околната среда се причинява преди всичко от транспортните,
промишлените и ремонтните дейности и предизвиква възражения от страна на
населението,

особено

в урбанизираните

райони.

В община

Смолян

се

осъществява контрол за нивата на транспортния шум, промишления шум и шума
от търговски и други подобни на тях дейности от ХЕИ - Смолян и РИОСВ Смолян.
Идентифицирани

са

критичните

в

акустично

отношение

райони

в

населените места, които се наблюдават и нивото на шума се измерва в
определени пунктове. За гр. Смолян такива места са: автогара Смолян, градска
спирка на автогара Смолян, кръстовище РУГ, градска спирка “Планетариум”,
градска спирка “ОКС” и прилежащо кръстовище, градска спирка “Бункера”,
автогара Устово и кръстовище “Бар Европа” - Устово.

2.3 Демографско развитие

Населението на гр.Смолян наброява

31 922 души1, което представлява

72.5% от това на общината и 24.9% от това на областта.

1934

1946

1956

1965

1975

1985

1992

2001

2005

2007

град Смолян

7307

8255

10725

17448

28492

31295

34086

33091

31988

31922

община Смолян

33505

34959

35531

10331

48561

49227

50705

47230

44705

44032

област Смолян

90634

103484

135949

149537

155719

156900

154553

140066

131010

128200

Р България

6396711

7029349

7613709

8227866 8727771

8948649

8487317 7928901

7718750

7640238

' Данни на НСИ
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Динамика на населението за периода 2001-2007 (текуща статистика)
2001

град Смолян

33091

община
Смолян
област Смолян
Р България

2002

32712

2004

2003

32347

32110

2005

2006

31979

31988

2007

31922

47230
46232
44705
45626
45111
44420
44032
140066
137005 135029
129731
128200
133015 131010
7928901 7845841 7801273 7761049 7718750 7679290 7640238

В динамиката на населението на града се очертават два етапа:
•

Първи - от 1934 г. до 1992 г. Това е периодът на нарастване на
населението

дължащо

се

на

положително

естествено

възпроизводство, което се комбинира с положителен миграционен
прираст.
•

Втори - след 1992 г. - период на бавно намаляване с тенденция на
задържане .

Като следствие от развитието
настъпват изменения

във

на основните демографски

възрастовата структура

на

процеси

населението.

Тези

изменения се изразяват в нарастване на абсолютния брой и относителен дял на
старите хора,намаляване на генерациите в подтрудоспособна възраст при
запазване дела на контингентите в трудоспособна възраст.

Възрастова структура на населението 2001-2006 г.
2001 г.
общо
брой

град Смолян
община
Смолян
област Смолян
Р България

32929

0-14 г.
брой

4962

46794
6657
138802
21515
7891095 1181356

%

15,1

15-64 г.
брой

24982

14,2
33539
15,5
98606
15 5374224

%

65+
брой

%

2985

9,1

71,7
6598
71
18681
68,1 1335515

14,1
13,5
16,9

75,8

2006 г.
общо
брой

град Смолян
община
Смолян
област Смолян
Р България

31979

0-14 г.
брой

3990

44420
5188
129731
16155
7679290 1031915

Структурата на населението

%

12,5

15-64 г.
брой

24500

11,7
32202
93373
12,5
13,4 5322628

%

65+
брой

%

3489

10,9

7030
72,5
72,0
20203
69,3 1324747

15,8
15,6
17,3

76,6

по пол в града

е взаимосвързана с

възрастовата структура. Съотношението между мъжете и жените показва превес

на жените - на 100 мъже се падат 107 жени. За периода 2001 - 2007 г. не са
настъпили съществени изменения в структурата на населението по пол.
Естественото движение е един от основните компоненти, оказващи
влияние на динамиката на населението и неговата възрастова структура.
Естественият прираст за последните години е положителен, но механичния е с
твърда отрицателна тенденция .
Средната големина на едно домакинство е 2.77 души, докато големината
на семействата е 2.4 души.
Важна характеристика на населението е образователното равнище. За
периода 1992 - 2001 г. е налице абсолютно и относително нарастване на лицата
с висше, полувисше и средно образование, което е характерно както за страната.
Жителите с висше магистърско образование са над 10%, тези с висше
/бакалавър и специалист/ - 7%, а със средно образование са над 40%. Тази
качествена

характеристика

дава

гаранция

за

развитие

на

иновационна

над

%/,

икономика.
Преобладаващия

етност

е

български/

95

докато

по

вероизповедание палитрата е по разнородна.
По отношение на трудовата заетост и безработицата, трябва да се отчете
факта, че има значително подобряване на показателите, като за града те са под
средното за страната.

Активно население, безработица - 2001 г., 2006 г., 2007 г.
2001 г.

2006 г.

2007 г.

р-ще на
р-ще на
р-ще на
икономически безработни безработица безработни безработица безработни безработица
-%
-%
-%
активни лица

община
Смолян
област
Смолян
Р България

На

22495

4203

18,04

2162

9,61

1980

8,80

70648
3704337

19078
662260

25,33
17,52

9520
356054

13,47
9,61

8462
286980

11,98
7,75

база на направените проучвания и при отчитане на изследваните

фактори се очертават два варианта за демографска прогноза за града до 2025

година. И двата отчитат перспективите за развитие на туристическите центрове в
съседство, както и европейската реалност.
Реалистичен прогнозен вариант - 36000 души;
Оптимистичен прогнозен вариант - 38000 души
Реалистичният вариант се счита като най-вероятен за сбъдване , а
оптимистичния очертава възможните максимални отклонения. Различията на
вариантите нарастват с отдалечаване от началната дата на прогнозата.

2.40битаване и жилищен фонд

Система

„Обитаване”

е

основния

териториален

елемент

в

устройственото планиране, не само поради социалната й значимост, но паради
емкостта й по отношение на градската територия.
Тази система е в право пропорционална зависимост от броя на
населението, като влияние върху нейното развитие оказват редица качествени и
количествени показатели.
По данни на НСИ към 31.12.2007 в града има изградени 13722
жилища.
Според вида на материала, от кито са направени те се разпределят както
следва:
Стоманобетонни - 5404;
Тухлени - 6070;
Други - 2248

Паянтовите жилища са под половин процент, като за отбелязване е факта,
че повечето жилищни сгради са построени след 1970 г. Само за последните 10
години са построени 976 жилища.
Разгледани според критерия, етажност на сградите, в
намират жилищата те се разпределят:

които се

Жилища в едноетажни жилищни сгради - 480;
Жилища в двуетажни жилищни сгради - 3525;
Жилища в триетажни жилищни сгради - 2606;
Жилища в четириетажни жилищни сгради - 2221;
Жилища в пететажни жилищни сгради - 3340;
Жилища в шестетажни жилищни сгради - 762;
Жилища в седеметажни жилищни сгради - 210;
Жилища в осеметажни жилищни сгради -5 1 1 ;
Жилища в повече от осеметажни жилищни сгради - 62

Според стайността си , жилищата се разпределят в следния ред:

□□□□□□ □□ □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□
□□□□
%

-□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□

2190

15 . 9 6

3564

25.98

4008

29.20

3960

28.86

По отношение на собствеността, трябва да се отбележи факта, че над 87 %
от жилищата са частна собственост.
Съществено значение за комфорта на обитаване играе благоустроеността
на жилищата.
В град Смолян тя е следната:
Жилища
нас.

общо

места

Смолян

13 722

Благоустроеност
Ел.ток,

Ел.ток,

Ел.ток,

Ел.ток,

Ел.Водо

Ел.Водо

Ел.

Водопр.

Водопр.

Водопр

Водопр

провод в

провод в

В одоп

без

Канал.

Канализ в

Канал.

извън

жилище

сградата

ровод

благо-

парно

жилището

в

сградата

-то

извън

устр.

сградата

и канал

1020

12600

43

30

сградата
26

5

16
2

14

Средният брой лица обитаващи едно жилище е 2.3 души или всяко
семейство има жилище.
По отношение на европейският показател за жилищна задоволеност на
1000 жители се падат 430 жилища, което е над възприетия европейски стандарт
420.
Особеност за гр.Смолян е, че търсенето на жилищни терени непрекъснато
се увеличава. Поради това с проекта е необходимо да се отредят терени за
жилищно и вилно строителство.

2.5 Икономическа база
В икономическо отношение гр.Смолян се явява опорен център с локално
значение.
Анализът на стопанската дейност е извършен

на базата

на

проведена с общинската администрация анкета, както и допълнителна анализна
информация, използвана за стратегически проучвания.
Най-общо структурата и ранжирането на стопанските отрасли в
града, извършена на база зает персонал, има следния вид:
-селско стопанство,

горско стопанство

7.7 %

-промишленост

54.1 %

-строителство

38,2 %

Цифрите биха претърпели незначителна корекция, ако се вземат
предвид и формите с персонал до 10 души, които, поради големият си брой, не
са обработени.
Регистрирани са 6181 стопански субекта, от които 87 държавни, 101
общински и 5993 частни. Структуроопределящи отрасли за община Смолян са
леката промишленост, представена от текстилни предприятия, шивашки фирми,
месо и млекопреработка, предприятия за производство на хляб и хлебни
изделия.
Някои

от

по-значимите

предприятия

са:

"Арексим" ЕООД - машиностроене; "Гамакабел" АД- производство на кабели; ЕТ

"Елитекс"- шивашка промишленост; "Дюлгер" ООД - строителство; "ЗММ" ООД машиностроене; "Родопея Велев" ЕООД - млечна промишленост; "Кокоимпекс"
ООД; "Пампорово" АД.
Строителството се характеризира със затворен цикъл на производство - от
проектирането

до

крайния

продукт.

Развитието

на

дърводобивната

и

дървообработващата промишленост е съобразено с нуждата от съхранение и
поддържане на екологичното равновесие.
Наличието на свободна квалифицирана работна ръка и възможности за
затваряне на цикъла суровина-продукт, предоставя добри възможности за
инвестиции в производството на мебели. Икономиката на общината е подчинена
на

развитието

на

екологично

чисти

производства

във

всички

сфери.

Обработваемата селскостопанската земя е едва 24.6% от землището на
града. Картофопроизводството е главният отрасъл на зеленчукопроизводството
в района. Родопските картофи са добре познати с качеството си в цялата страна.
Животновъдството се развива от индивидуални собственици. Съществуват
ограничен брой средни животновъдни и птицевъдни ферми на територията на
общината.

2.6 Комплексно обществено обслужване

Това е системата, в която новите социално-икономически условия оказаха
съществено влияние.
Почти изцяло отпадна нормативната система, управлявала всички
подсистеми на общественото обслужване.
Пазарният механизъм изигра своята роля при насочването на
множество от подсистемите към новите условия на конкуренция и инициатива.
Най-общо подсистемите на общественото обслужване се разделиха на две
групи:
-първа група - подсистеми от бюджетната сфера, подлежащи на
наблюдение и параметриране. В тази група са подсистемите: образование и
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детски заведения, здравеопазване и отчасти - култура и спорт. Към тази група
са: административно и правно обслужване.
-втора група - в нея попадат подсистемите на общественото
обслужване, чиято дейност е изцяло подчинена на пазарния механизъм. Това са
подсистемите на: търговията и общественото хранене, услуги, съобщения и др.

2.6.1 Образование и детски заведения

В градът тази подсистема е представена от осем учебни заведения.
Основните параметри на системата са
1.Училища по вид:

Вид на учебното заведение

Брой ученици

Основни училища - 4

1301

Средно образователни - 4

2356

2.Брой класни стаи по видове училища

Вид на учебното заведение

Брой класни стаи

Основни училища

103

Средно образователни

130

3. Брой класни стаи на 100 паралелки

Вид на учебно о заведение

Бр. класни стаи на 100 пар.

Основни училища

169

Средно образователни

129

4. Среден брой ученици в една паралелка

Вид на учебното заведение

Брой ученици в една
паралелка

Основни училища

21.3

Средно образователни

23.3

В гр.Смолян има и три общежития, в които живеят 489 деца от други
населени места на общината и други общини от региона.
Към системата на образованието са и детските заведения. В градът
те са девет и два филиала, в които отглеждания брой деца е 1362. Към някои от
обединените заведения има яслени групи.
В града функционира и колеж - филиал на Пловдивски университет
“П.Хилендарски”.
Към подсистемата са и Народна астрономическа обсерватория и
планетариум и Обединен детски комплекс.

2.6.2 Здравеопазване
Може да се каже, че здравната реформа в България е приключена и
възприетия модел на доболнична и болнична помощ е модела, по който ще се
работи и бъдеще.
Доболничната структура на система здравеопазване в гр.Смолян е
двузвенна. От една страна ДКЦ осъществява специализираното обслужване на
жителите в сферата

на травматологията,хирургията, УНГ, очни болести,

неврология,ендокринология, кожни и други специализирани направления, а от
друга личните лекари обслужват населението на града и всички населени места
от общината
Болничната помощ се осъществява от МБАЛ - АД, която разполага с 326
легла и покрива всички сфери на този вид помощ за града и областта.
В градът функционират и два областни диспансера -

за пневмо-

фтизиатрични заболявания и за психично болни.
От голямо значение предимно за населените места от общината, които са
планински е наличието на Център за спешна медицинска помощ.
Към тази подсистема са и Социалния патронаж и Дневния център за деца и
възрастни с увреждания.
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2.6.3 Култура
Град

Смолян

е

утвърден

културен

център

на

родопския

край.Независимо от трудностите във финансирането на подсистемата, трябва да
се отбележи, че тя е в много добро състояние.
Най-масовият обект на системата и в същото време с най-стари
корени са читалищата.

В града те са четири:

НЧ "К.

Маджаров",

НЧ

"Балкански просветител", НЧ "Хр.Ботев" и НЧ "Орфееви гори ".
Другите обекти на системата са : Регионален исторически музей,
Мемориална сбирка “Лаело Наги”, Мемориална сбирка “Кирил Маджаров”,
Родопски

драматичен

театър,

Художествена

галерия,

Изложбена

зала,

Регионална библиотека “Н.Вранчев”, Планетариум и др. Към тази подсистема са
и паметниците на културата. В гр. Смолян са декларирани над 100 сгради,
имащи достойнства на архитектурни паметници. Те са групирани в няколко ядра:
Архитектурен комплекс в Долно Райково, Тиболска махала в Долно Райково,
възрожденско архитектурно ядро в кв. Устово. Освен тях има единични
художествени паметници сред които Пангаловата къща /с национално значение/,
Келевската, Хаджичоневата, Видоровската къща, Алибеев конак /с национално
значение/, Чешитска махала, Чешитска чешма, църквите “Св. Богородица”,
трикорабните базилики “Св. Никола”, ”Св. Неделя” и “Св. Дух”- с единствената в
този край дъсчена камбанария, римски и други старинни мостове, старо училище
- паметник на образователното дело в Средните Родопи и др.
От

археологическите

паметници

на

културата

особено

внимание

заслужават: Ранно византийска базилика в местността Могилата. Базиликата е
трикорабна, с тристранна абсида. Градена е с ломени камъни и кал. Установени
са два строителни етапа. Около базиликата са оформени дворни пространства.
Вътре в нея през XX в. е изграден параклис “Св. Петка”.
Крепост в местността Калето. Намира се на 6 км. северно от Смолян,
в близост до панорамния път за к. Пампорово. Площта й е около 4 дка. Разкрита
е част от южната крепостна стена, градена от ломени камъни с дебелина 1,6 м.

2.6.4 Спорт
Масовият спорт, поради липса на средства, е оставен изцяло за развитие в
училищата. За други форми на професионален спорт се разчита изцяло на
спонсори. База задоволява нуждите на града, но основният проблем е намиране
средства за стопанисването й.
Градската спортна база включва:
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Наименование ва обекта

Функцноналмо

Местопахожденне, точен

I Актзв

Номер на

I Внд на

I Застроена н

Втората група подсистеми включва:

2.6.5 Търговия и обществено хранене
Това е подсистемата, която най-бързо реагира на новата пазарна
ситуация. Новото при нея е силната лична инициатива, породена от търсенето и
предлагането.

Това

рефлектира

върху

териториалната

структура

на

подсистемата, която в известна степен е загубила йерархичният си характер.
По данни към 25.12.2007 година на територията на града действат
следните обекти на подсистемата:
Магазини за хранителни стоки - 231 бр.;
Магазини за нехранителни стоки - 82 бр.;
Заведения за хранене и развлечения - 190 бр. с места на закрито 8799 и
места на открито 1852.
Друг момент в развитието на подсистемата Търговия и обществено
хранене е честата смяна на предназначението на търговски обекти, което прави
трудно следенето на поведението на системата.

2.6.6 Битови услуги
Подсистемата “Битови услуги” почти изцяло е в ръцете на частната
инициатива. Това прави невъзможно следенето на развитието на дванадесетте
групи услуги, влизащи в подсистемата. В гр.Смолян

са регистрирани над 72

фирми, които могат да се отнесат към подсистемата. Най-масово проявление
имат дейностите, свързани с фризьорските, автоуслугите, ремонт на битова
техника, изработка на мебели, шивашки услуги и др.

2.6.7 Пощи и далекосъобщения
В тази подсистема влизат две подразделения:
-Български пощи - покрива целия набор от пощенски услуги. В града
има централна поща и 3 пощенски клона.
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-Телекомуникационните услуги са сравнително добри. От 2002
година функционира цифрова АТЦ с капацитет при първа инсталация 2048
абонатни линии, от които 1536 са предназначени за абонатите от града.
Автоматичната телефонна централа в града задоволява сегашните нужди на
обществените и частни абонати. Районът е покрит с мрежи на трите мобилни
оператора и Internet.

2.6.8.Административно-делово и финансово-кретидно обслужване

Тази бюджетна подсистема е представена от органите на областната и
общинска администрации, съдът, прокуратурата и МВР. Тази система е добре
осигурена със сградни фондове и не предявява изисквания към бъдещия Общ
градоустройствен план.

2.6.9 Туристическа инфраструктура

Инфраструктурата на туризма е от особена важност за града и
общината. Той е на трето място, с относителен дял от 10% в сектора по
показателя приходи от продажби. В него са заети 11% от всички заети в
третичния сектор. Секторът е определен като приоритетен.В общинският план за
развитие

е

записано:

"

СМОЛЯН

-

ИНТЕНЗИВНО

РАЗВИВАЩ

СЕ

ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР С ЕВРОПЕЙСКО ЗНАЧЕНИЕ". Вярно е, че секторът
ще се развива приоритетно в извънселищна територия и в други землища от
общината, но той ще оказва въздействие в икономически и социален план и на
града. Обектите на тази система са посочени в приложенията.

2.7 Техническа инфраструктура
2.7.1 Водоснабдяване
Водоснабдяване. Съществуващо положение
2.7.1.1. Външно водоснабдяване. Водоизточници
Водоснабдяването на град Смолян се осъществява основно от изворна
група “Смолянски езера”, извор “Бралото”, извор “Свети Иван” и извор “Хубча”.
Чрез външен водопровод, свързващ ПСПВ “Превала” и събирателната шахта на
изворна група “Смолянски езера”, периодично се подават допълнителни водни
количества и от водоснабдителната система “Мугла - Превала - Пампорово”.
В изворна система “Смолянски езера” се включват следните извори: “Свети
Дух - 1”, “Свети Дух - 2”, “Свети Дух - 3”, “Орлов камък”, “Баирево блато”,
“Билево”, “Студен вриз”, “Гавраилови ливади - 1”, “Гавраилови ливади - 2” и 5
броя извори, захранващи квартал Езерово. Общият дебит на горепосочените
извори варира от Q * 16 л/сек до Q * 50 л/сек. Дебитът на извор “Бралото” е от Q
«180 л/сек до Q ~ 240 л/сек. Дебитът на извор “Свети Иван” - от Q « 50 л/сек до
Q * 70 л/сек. Използваният дебит на извор “Хубча” - от 75 л/сек до Q * 140 л/сек.
Сумарният минимален дебит на горните извори е 321 л/сек.
Водните количества от изворна система “Смолянски езера” се довеждат до
град Смолян чрез гравитачен водопровод от местност Смолянски езера до
резервоарите на първа, втора, трета и четвърта водоснабдителни зони - R1 180 m3, R2 - 240 m3, R3 - 180 m3 и R4 - 400 m3. В R2 - 240 m3 чрез отделен
водопровод са включени изворите “Юмер Кехайов - 1” и “Юмер Кехайов - 2” с
общ дебит Q * 1 л/сек. Изграден е и нов гравитачен водопровод 0 260 мм ПЕВП,
свързваш СШ “Смолянски езера” с резервоар “Невястата” - 1000 m3.
Водните количества от извор “Бралото” се подават към водопроводната
мрежа

чрез

напорен

водопровод

от

помпена

станция

“Бралото”

до

разпределителната шахта “Нов център”, която разпределя водните количества
към резервоар R5 - 1000 m3 (нов център) и към резервоар “Невястата” - 2000
m3.

Чрез помпена станция “Невястата”, разположена в близост до резервоар

“Невястата” - 2000 m3, част от водата се подава към резервоар “Невястата” 1000 m3. Чрез друга група помпи и отделни напорни водопроводи част от извор
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“Бралото” се подава и към резервоар 1000 m3 за висока зона Райково и
резервоар 300 m3 за ниска зона Райково.
Приблизително /4 част от водните количества от извор “Свети Иван”
понастоящем чрез гравитачен водопровод се подават в резервоар У4 - 400 m3 квартал Устово. Другата част от водата чрез новоизградена помпена станция и
реконструкция на мрежата ще се подава за част от квартал Долно Райково.
Водата от извор “Хубча” чрез гравитачен стоманен водопровод се подава в
пречиствателна станция за питейни води “Хубча”, след което се разпределя към
съществуващите резервоари - “Пазлак” - 200 m3 (в района на ПСПВ “Хубча”),
“Хавайка” - 400 m3, “Пазлак” У4 - 400 m3, “Петровица” - 540 m3, ведомствен
резервоар завод “Комуна” - 300 m3, резервоар промишлена зона “Трандевица” 1000 m3 и по направлението за село Търън.
Общият

дебит

на

наличните

водоизточници

задоволява

изцяло

водопотреблението на град Смолян. Същите тези водоизточници ще могат да
покрият нуждите от питейна вода на новите потребители, предвидени в бъдещия
ОУП на град Смолян.

2.7.1.2. Вътрешна водопроводна мрежа
Предвид особеностите на терена и сравнително голямата дължина на град
Смолян

(обединяващ

кварталите

Смолян,

Райково

и

Устово),

водоснабдителната мрежа е разделена на следните зони:
зона “Ерезорово”, захранена от 5 броя локални извори (без резервоар);
l-ва водоснабдителна зона с резервоар R1;
И-ра водоснабдителна зона с резервоар R2;
III-та водоснабдителна зона с резервоар R3;
IV-та водоснабдителна зона с резервоари R4 и “Невястата” - 2000 m3;
висока зона “Невястата” с резервоар “Невястата” - 1000 m3;
висока зона “Нов център” с резервоар R5 - 1000 m3;
ниска зона “Нов център” също от резервоар R5;
промишлена зона “Север” от РШ “Нов център” към собствени резервоари;
зона “Станевска махала” с резервоар 250 m3, захранен от локален извор
“Станевски” с Q « 1,5 л/сек;

висока зона “Райково” с резервоар 1000 m3;
зона “Тиболска махала” с резервоар 25 m3, захранен от локален извор
“Коруев чучур” с Q * 0,5 л/сек;
зона “Дунево”, захранена от резервоар висока зона “Райково” - 1000 m3;
промишлена зона “Трандевица” с резервоар 1000 m3;
зона “Пазлак” с резервоар 300 m3;
зона “Хавайка” с резервоар 400 m3;
зона “Петровица” с резервоар 540 m3;
централна част на квартал Устово с резервоар “Пазлак” У4 - 400 m3;
зона “Горно Влахово”, захранена от локален извор “Влахово” с Q * 0,3
л/сек.
Въпреки

изброеното

зониране,

в

отделни

части

на

града

във

водопроводната мрежа се получава по-високо налягане от нормалното - 6
атмосфери.
Уличните

водопроводи

са изградени от различни

видове тръби -

етернитови, поцинковани, стоманени, полиетиленови, с диаметри от Уг" до 0 400
мм.
Общата дължина на уличната водопроводна мрежа е около 74 км, което
представлява около 70 % от дължината на уличната мрежа по сега действащия
регулационен план.
Една от причините за непълната изграденост на водопроводната мрежа е
обстоятелството, че част от уличната мрежа на града не е разкрита и тръбите
преминават през зелени площи.
Търговските и техническите загуби във водопроводната мрежа достигат до
65 %, поради силно износените и амортизирани тръби.
В момента по програма “ИСПА” с бенефициент община Смолян се изготвя
цифров хидравличен модел на водопроводната мрежа на града. Този модел ще
се използва за изготвяне на работни проекти за реконструкция и доизграждане
на около 44 километра от уличната водопроводна мрежа на град Смолян, като
финансирането е по програма “ИСПА” и държавния бюджет на Р България.
Водопроводната мрежа в по-голямата си част е остаряла, амортизирана и
с изтекъл срок на годност. Нуждае се от основен ремонт с подмяна на старите
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тръби с нов тип полиетиленови, което предстои да се реализира в близките
няколко години.

2.7.1.3. Качества на водата. Хлориране
Водата от изброените водоизточници, ползвани за водоснабдяване на град
Смолян, е с много добри качества, налага се само обеззаразяване с хлор.
Единствено водата от извор “Хубча” се третира в пречиствателна станция тип
бързи филтри. Водата се хлорира предимно ръчно, като дозирането на хлора не
е автоматично. Обеззаразяването се извършва с хлор газ и хлорна вар.

2.7.2. Канализация
2.7.2.1. Съществуващо положение
Канализационната система на град Смолян е от смесен тип. Изградена е
около 60 %. Диаметрите на тръбите са от 0 200 мм до 0 1250 мм (довеждащия
колектор). Около 70 % от отпадните води са включени в главен събирателен
канал, който ги отвежда до довеждащ колектор и чрез него в района на
новостроящата се по програма “ИСПА” градска ПСОВ Смолян.
Невключените клонове в главния събирателен канал и доизграждането на
главния събирателен канал - около 1500 м, са заложени за изпълнение през
2009 г. по горепосочената програма.
За канализационната мрежа в момента се изготвя цифров хидравличен
модел, който ще се използва и за изготвяне на работни проекти за реконструкция
и доизграждане на около 15 километра улична канализационна мрежа, като
финансирането е осигурено по програма “ИСПА” и държавния бюджет на Р
България.
Съществуващата канална мрежа на град Смолян е изградена основно с
бетонови тръби с недостатъчен диаметър - предимно 0 200 мм и 0 300 мм,
които са стари и амортизирани, тъй като са изградени преди повече от 30 години.
Необходима е подмяна на съществуващите бетонови тръби с нови, тип
полиетиленови, с по-големи диаметри, съгласно изготвящите се в момента
работни проекти за канализация на град Смолян.

2.7.3.Електроснабдяване
2.7.3.1 .Съществуващо положение
Електроснабдяването на гр.Смолян се осигурява предимно от една
подстанция 110/20 kV - Смолян, електрозахранена чрез три въздушни ел.
проводни линии

110kV „Стойките”, „Преспа” и „Миньор”. Подстанцията е

оборудвана с два силови понижаващи трансформатора 110/20kV с номинална
мощност по 40(50) kVA. Подстанцията е изградена около географският център на
града и захранва потребителите на града и съседните населени места - селата
по ардинското корито, селата Момчиловци, Соколовци и селата до Равнища и
т.н.Посредством изградените съоръжения на ниво 20kV съществува възможност
за осигуряване на аварийно захранване и от намиращите се в съседство
подстанции - „Северни родопи”и „Рудозем.
Електроразпределителна мрежа Средно Напрежение.
Разпределителната мрежа СН на територията на град Смолян е изградена
за номинално напрежение 20kV и е изградена предимно от подземни кабелни
ел.проводи, въздушни ел. проводи, Възлови станции 20kV и понижаващи
трафопостове 20/0.4 kV. Конфигурацията на мрежата 20kV е изградена по схема
„пръстен” с възможност за двустранно захранване на потребителите, като чрез
Възлови

станции

20kV

се

осигурява

автоматизирано

управление

на

разпределителната мрежа, както при нормални така и при аварийни ситуации.
Кабелни ел. проводи 20kV
Кабелните ел. съоръжения са изградени предимно със стандартни кабелни
сечения от 95мм2 до 185мм2 положени предимно в канални тръбни мрежи

в

централната градска част, а в по голямата си част са положени директно под
настилките или тревните площи извън уличната регулация.
Въздушни ел. проводи 20kV
Въздушните ел. проводни линии са изградени предимно по периферията
на града, на желязо-решетъчни стълбове за една и две тройки с проводници тип
АС-95мм2, оразмерени за механични натоварвания предимно за IV климатичен
район, съгласно картата за кпиматично райониране на България. Трасетата на
проводите

преминават

предимно

през

пресечените

горски

територии

в
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покрайнините на града от които директно или посредством въздушни отклонения
се захранват най близките трафопостове или Възлови станции.
Трансформаторни постове 20/0.4 kV
На територията

на града са въведени в експлоатация около 150 броя

трансформаторни поста с обща инсталирана мощност около 60000 kVA, като в
жилищните комплекси „Невястата”, „Нов център”, „Трандевица” са изградени
монолитни сгради за две трафокилии , а в останалата част са изпълнени
предимно като монолитни сгради за един силов трансформатор - „селски тип”
или като мачтови трафопостове. През последните две години масово се
въвеждат в експлоатация монолитни бетонови трафопостове тип БКТП 1x800
или 2x800kVA за присъединяване на нови потребители.
Електроразпределителна мрежа НН - 0.4 kV
Основната част от разпределителната мрежа НН в централната градска
част е изпълнена предимно с подземни кабели, като част от тях са разположени
в подземни канални мрежи, а друга част са положени директно под настилките и
тревните площи. Въздушната мрежа е изградена изцяло с железобетонни
стълбове

с

неизолирани

проводници

и

частично

с усукани

изолирани

проводници. Въздушната мрежа е запазена в територии с остарял сграден фонд
и крайните квартали, като на много места не се препокрива с уличната регулация
на територията.
Като цяло техническото ниво на основните ел.съоръжения е добро и
се работи по тяхното поддържане и развитие. Сегашната структура на
потреблението на електроенергията е в резултат на икономическата обстановка,
като основната консумация е предимно за битови нужди.
Електроразпределителнта

мрежа

се

нуждае

от

доизграждане

и

разширение, съгласно нуждите от присъединяване на бъдещи потребители,
което налага развитие в мрежата и изграждане на нови трансформаторни
постове.

2.8 Характеристика на комуникационно-транспортната система

Независимо

от факта,

че

има

отделно

планово

задание

за

изработване на План схема на комуникационно-транспортната система към ОУП
и тук трябва да се направи коментара, че:
Уличната мрежа на гр. Смолян е развита съобразно характерните теренни
дадености и зоните за обслужване. Общата дължина на уличната мрежа в града
е 104 км. Първостепенната улична мрежа е 23 км, включваща градската
магистрала - 5 км и главните улици -18 км („Невястата", „Първи май", „Хан
Пресиян", „Миньорска", бул. „България", ул. „Родопи", „Тракия", „Стою Шишков",
„Васил

Райдовски").

Второстепенната

улична

мрежа,

включваща

всички

събирателни и обслужващи улици.
Като цяло състоянието на изградената улична мрежа в град Смолян не е
добро и се нуждае от основен ремонт, а има и неизградени улици. По-голяма
част

от

уличната

мрежа

е

изградена

преди

повече

от
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години

и

експлоатационният срок на износващият пласт асфалтобетон е отдавна изтекъл.
Частта от градската магистрала, която е изградена през 1985 г вече се нуждае от
рехабилитация. Улиците с асфалтобетонна настилка са в изключително лошо
състояние и тяхното ежегодно изкърпване на компрометираните участъци вече
не спомага за запазване целостта на конструкцията. Очевидно тези улици се
нуждаят от основен ремонт.
Проблемът с паркирането на автомобили в града е изключително голям.

2.9 Планова готовност

По отношение на плановата готовност трябва да се отчете факта, че
повечето планове за територията на града са изготвени през първата половина
на осемдесетте години на миналия век.
Действащият Общ устройствен план е изготвен през 1976 г.
Другите действащи планове са изготвени както следва:
-

Застроителен и регулационен план - общ - 1982 г.

-

Организация на движението - 1983 г.
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Кадастрален план - 1986 г.
ЛП “Средногорец” - 1978 г.
ПЗ “Станковица” - 1985 г.
ПЗ “Трандевица” - 1981 г.
ПЗ “Ширината” -1981 г.
ЗРП кв.’’Невястата” - 1983 г.
ЗРП кв.“Петровица” - 1981 г.
ЗРП кв.”Поляне” - 1980 г.
ЗРП кв. “Райково” - 1980 г.
ЗРП кв.’’Смолян” - 1983 г.
Кадастрална карта -

3.

РАЗВИТИЕ НА ГРАДА И ПРОБЛЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА НАМЕРЯ

РЕШЕНИЕ в ОУП

3.1.Демографски проблеми
За правилното поставяне и решаване на градоустройствените задачи, от
съществено значение е точното определяне на перспективното движение на
населението на гр.Смолян.
Кои са основните проблеми пред демографското развитие на града? На
първо място това са:
-влошаващата се възрастова структура;
-намаляването

на

естествения

прираст,

като

последица

от

намаляването на населението на града и редица други предимно социалноикономически фактори;
-неясното поведение на механичното движение на населението сега
и в перспектива.
Всички тези проблеми имат отношение към пространственото развитие и
затова е особено

наложително

в рамките

на проучванията

на

Общия

устройствен план да се прецизират демографските прогнози, както и да се
набере допълнителна специализирана информация.
На етапа на плановото задание за изходни демографски параметри се
определят/
-перспективното население (оптимистичен вариант) - 38 000 души
към 2020 г.;
-перспективно население (реалистичен вариант) - 36 000 души.
Според

авторският

колектив,

целесъобразно

е

планирането

и

параметрирането на функционалните системи на града да стане на база на
оптимистичния вариант на демографската прогноза.
Не

маловажен

детайлизирането

на

проблем

е

проучванията

и този
трябва

на
да

заетостта.
обхване

В тази

посока,

перспективата

за

трудовата заетост по сектори и очакван брой работни места. Разчетите трябва
да се съобразят с очакваното ниво на безработица в перспектива - 4-5%.

За нуждите на обитаването е препоръчително да се работи със средна
големина на едно семейство 2,5 души..

3.2.Обитаване
На

основата

на

направения

подробен

анализ

на

състоянието

и

териториалното разпределение на жилищния фонд на Смолян, проектантският
колектив вижда основната задача на общия устройствен план за решаване
проблемите на тази функционална система в:
- много точно определяне на нуждите от ново жилищно строителство;
- пълна ревизия на усвоеността на жилищните територии и откриване на
вътрешните териториални резерви за жилищно строителство;
- много прецизна обосновка за нуждите от включване на нови територии в
границите на града за решаване на обитаването.

3.3.Икономика
По отношение на развитието на стопанските отрасли в града, Общият
устройствен план трябва да даде отговори и решения на следните моменти:
Промишленост
- да ревизира пространствената структура на промишлеността, като отчете
новите

икономически

реалности

и

прецени

териториалните

нужди

на

съществуващите производствени структури;
- да даде функции на неусвоените производствени терени, при отчитане на
частната инициатива и алтернативата за привличане на чужди инвестиции.

3.4.Обществено обслужване
Новото законодателство, започналата реформа в социалната сфера
-водят до нови моменти в развитието на подсистемите на общественото
обслужване. От изцяло нормативно подчинени, тяхното развитие в перспектива
ще следва един модел на задължителност само по отношение на подсистеми:
образование, здравеопазване и частично култура и спорт. Другите подсистеми
ще бъдат направлявани, но свободни по отношение на бъдещото им развитие.

24

По-конкретните и съществени изисквания които подсистемите на
общественото обслужване предявяват пред ОУП, са:
Търговия и обществено хранене - Подсистемата ще следва изцяло
пазарния модел, но ще трябва да се съобразява с определената с ОУП
йерархична структура и центрова система. Това означава, че в тези места
задължително ще се насочват обекти на подсистемата, а инициативата и
търсенето ще родят самостоятелните точкови обекти;
Битови услуги - Развитието на подсистемата в бъдеще ще се подчини
единствено на личната и фирмена активност. С ОУП ще се посочат пунктовете,
където ще трябва да се появят новите обекти на тази подсистема;
Образование - Изхождайки от състоянието на подсистемата и прогнозните
демографски разчети да се преценят нуждите от нови обекти.
Здравеопазване

- Добрата

структура

на доболничните

помощ

и

болничното заведение напълно задоволяват и перспективните нужди. Посоката
на развитие на подсистемата ще е в качествения аспект на задоволяване със
здравни услуги.
Култура - За града не са необходими нови обекти от тази подсистема.
Нуждата е от бюджетна осигуреност на част от дейностите на културните
институти, за да може да се съхрани и доразвие постигнатото. Особено
внимание в проекта трябва да обърне на средите с паметници на културата.
Спорт - С ОУП трябва да се отредят места за нови открити спортни площи.
Проблемът може да се реши и чрез осигуряване на достъп за спорт и игри в
откритата училищна база.
Административно-делово

и

финансово-кредитно

обслужване

Подсистемата разполага с достатъчно сградни фондове и не е необходимо
отреждане на нови терени за нейното развитие. Банковите институции и
застрахователни компании могат да решават своите проблеми на пазарен
принцип.
3.5.Транспортно-комуникационна система
С

предварителният

проект

на

План

схема

на

комуникационно

транспортната система към ОУП трябва да се даде йерархизацията на уличната

мрежа на града и бъдещите връзки на и републиканската пътна мрежа от високо
ниво.

3.6.Инженерни мрежи
3.6.1 .Водоснабдяване и канализация
За бъдещото решаване на проблемите на водоснабдяването на гр.Смолян
ОУП трябва да даде решение, като тези проучвания трябва да се реализират в
работна фаза.
За доразвитие на канализационната система е необходимо:
-осигуряване на всички градски части с канализация;
-изграждане на ПСБОВ

3.6.2Електроснабдяване
Определящи в макксималния товар на града ще бъдат комунално-битовите
товари, силно повлияни от участието на електрическо отопление.
Електропреносната мрежа се нуждае от доизграждане, разширение и
реконструкция. ОУП ще определи

недостига от мощности в мрежата от

трансформаторни постове.

3.7 Екология
В екологичен аспект ОУП трябва да реши следните задачи:
1.Да се определи дали има конфликтните ситуации на територията
на града, следствие от функционирането на градските структури.
2.Да

се разработи система

от екологически ограничители

на

стопанската дейност в околоградската територия.
3.Да

се

посочат

екологично

ориентирани

направления

за

усъвършенстване на функционално-планировъчната структура на града.
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3.8 НАСОКИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ - ВАРИАНТИ
Основен момент за перспективното развитие на гр.Смолян е избор на
вариант(посока) за териториално развитие. Изхождайки от състоянието на
градската структура са предложени два варианта за териториално развитие на
града в перспектива.
Вариант ”А” - линеарен
В настоящия момент град Смолян се намира в период на преобразования
и изживява преход, свързан с присъединяването на България към Европейския
съюз и усвояването на европейските стандарти и изисквания към развитието на
урбанизираната

и

природната

урбанистичното

планиране

е

среда.
да

В

тази

подготви

ситуация
градската

задачата

на

структура

за

предизвикателствата на новото развитие и да я предпази от рисковете, което
ускореното развитие носи.
Концепцията предлага развитие на градската структура предимно по
главните комуникационни оси в източно и западно направление.
Основите

задачи,

които

решава

концепцията

са:

използване

и

доизграждане на комуникацията и пълноценно усвояване на териториите
непосредствено прилежащи до нея или с удобни транспортни връзки за
обособяване на нови структури на града. За създаване на единен организъм,
съдържащ в себе си баланс между основните функции - “обитаване”, “труд” и
“отдих” се залага както на териториите вътре в регулационните граници на града,
така и на крайградските територии, усвоени в годините с частични застроителни
планове.
Планираните преобразувания на градската структура трябва да позволят
нормално функционално зониране при различните демографски прогнози,
отчитайки постепенното преминаване от постоянно обитаване към и такова с
временен характер(епизодично) и цялостно използване на териториите за отдих,
в отговор на мотото “Гостоприемство в четири сезона”.
На базата на тези разсъждения, концепцията предлага следното развитие
на функционалните подсистеми:
•

Комуникации

Предвид

териториалните

дадености,

комуникационната

система

на

гр.Смолян е развита като линеарна. С оглед пълноценното й функциониране се
залага на доизграждане на спираловидни обслужващи улици за облекчаване на
територията от автомобилния трафик и нейното обезпечаване. Общината е
възложила изработване на ПУП-ове на курортни зони, чийто комуникационни
системи, покривайки новите територии облекчават натоварването на сега
съществуващите транспортни връзки.
В по-голямата си част комуникационно налагащите се трасета следват
съществуващи такива от предишни разработки.
Препоръчително

е

за

поемане

на

нарастващия

трафик

от

ново

усвояващите се курортни ядра да се потърси вход от направление Пампорово с
директно вливане в южната тангента.
Трябва чрез нови и подобряване на техническите характеристики на
съществуващи инфраструктурни съоръжения да се осигурят повече на брой
напречни връзки между северната и южна тангента.
Осъвременяването на транспортната комуникация логично трябва да
отчете

бъдещите

натоварвания

от

автомобилните

потоци,

не

само

от

увеличението на урбанизираните територии, но и от потока за бъдещото ГКПП
“Рудозем-Елидже”.

• Труд
Една от насоките за икономическото развитие на град Смолян, в
краткосрочен и средносрочен план, е свързана с изискванията за постигане на
икономически растеж и висока конкурентоспособност. Тази насока
изисква провеждане на определена политика (вкп. и с устройствен характер)
преструктурирането на икономиката и производствените мощности и
използване на ресурсите и потенциалите на града.
Концепцията предвижда преструктуриране и конверсия на предимно
производствените зони локализирани в града. Основната задача застъпена в
концепцията е осигуряване на предпоставки за конкуретно развитие на бизнеса и
пр1вличане на нови инвеститори развиващи високо технологична незамърсяваща
производствена дейност.
26

Складовите бази раположени в територията на града запазват характера
си,

като

ще

се

търси

благоустройствени

и

повишаване

саниращи

на

качеството

мероприятия,

добра

на

средата

чрез

комуникационна

обезпеченост и възможности за развитието на зелени (буферни) клинове.
•

Обитаване

Към настоящият момент град Смолян е обезпечен с територии за
жилищни нужди. Новите терени предвидени в концепцията са насочени към
високо категорийното обитаване в урбанизирани зони на града. Благоприятни
територии за развитие на такъв тип обитаване са : териториите намиращи се
източно от пътя Смолян-Турян и Горно Смолян, изключително подходящи за
уплътняване на съществуващите жилищни зони в компактната структура на
кв.Смолян; териториите северно от ЦГЧ с усвоени вече терени с комплексно
застрояване-средноетажно са доста привлекателни и подходящи за застрочване,
с оглед южните склонове, за селища от затворен тип. В тях ще има завишаване
на зоните за обществено обслужване и ежедневен отдих, което е предпоставка
за оформяне на контактна зона и плавен преход между силно урбанизираната
градска среда и природните територии; териториите намиращи се южно от
южната тангента в кварталите Райково и Устово, отредени за озеленяване, но не
реализирани са изключително подходящи за фамилни къщи с нискоетажно
застрояване, които ще създадат подходящ силует по трасето за ГКПП»Рудозем».
Целта при застрояване на новите квартали в посока «запад-изток» е чрез
понижение на устройствените параметри да се завиши качеството на средите за
обитаване и запази специфичната форма на обитаване за високопланинските
населени места. Посредством обогатяване с нови функции на тези територии в
дългосрочен план се цели естетизация на териториите и средите за обитаване.

• Зелена система и Отдих
Зелената структура на града играе съществена пространствена роля в
урбанистичния образ на града. Опазването и доразвиването на зелените
публични пространства води до определяне характера на пространствената
структура и взаимодействието и с урбанизираните зони на града.

Подчинявайки се на урбанистичното развитие на града и допълвайки
неговата обемно-пространствена структура, зелената система на града се
определя като дървовидна с основно направление изток-запад и

клинове в

северна и южна посока.
Анализът на зелената система на града показва следната картина:
о

Зелени терени по регулация - 1361357 м2;

о

Зелени терени по опорен план - 1519277 м2;

о

Норматив - 18 м2/жител, необходимост 574596 м2;

о

Излишък - 786761 м2 по регулация, 944631 м2 по опорен план;

о

Потребност по демографска прогноза 648000 м2 (684000 м2 оптим.
вариант)

Концепцията за зелената система на града доразвива функционалното и
подразделяне като се дообогатяват онези пространствени урбанистични оси на
развитието му, които го привързват естествено в регионално-пространствен
аспект. Обвързване на крайградската с градската зелена системи. Развитие на
рекреационна зона за крайградски отдих в северна посока и обвързване с
териториите

на

курортно-туристическите

ядра.

Концепцията

предвижда

събиране на спортните дейности в градския парк и създаването на атракционен
спорно-рекреационен комплекс.
•

Обществено обслужване
Тази интегрираща система има центрови характер. Това е добър модел

за основните системи със социална ангажираност. Другите подсистеми, които се
развиват на пазарен принцип, намират своята ниша на проявление.
С оглед новите изисквания, произтичащи от стратегическите задачи за
развитие на града, приоритетно в териториите заключени между северната и
южна тангенти трябва да се предвидят терени за обществено обслужване от повисок ранг.
Територии с обслужващи функции задължително трябва да получат отреждане и
плановете на курортните ядра. Така решена системата ще може да отговори на
пазарното търсене и на потребностите на гражданите на града и временните
посетители с цел отдих или познавателен туризъм.
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Вариант ”В”

Концепцията на варианта ще се гради на тезата компактни селищни
образувания,

включващи

в своите

граници линеарно

обособена

градска

структура и утвърдени и планирани курортно туристически ядра.
•

Западно направление:

Концепцията

предвижда

активизиране

и

развитие

по

главната

комуникационна артерия, водеща към Стойките- Широка лъка -

Девин и

Пампорово-Чепеларе.
С оглед използването на благоприятните южни скатове се предвижда
усвояване на територии извън регулационната черта за високо категорийно
обитаване. Това са терени в курортно туристическите ядра Смолянски езера и
Райкови ливади. Те са контактната зона между високопланинските курорти
Перелик и Пампорово.
•

Източно направление:

Основните задачи, които решава концепцията в това направление е
сформиране на логистичен /интермодален/ терминал върху терена намиращ се
северно от Устово и източно от комуникацията Смолян-Рожен-Чепеларе.
Втората задача е приобщаване на селата Хасовица и Писаница , като
елемент на градския организъм с основна функция-развитие на селския еко
туризъм. Това ще спомогне за цялостното оживяване на обезлюдената и
занемарена крайградска зона.
•

Комуникации

Вариантът повтаря завишените критерии и постановки за развитие на
комуникационно-транспортната

мрежа

от

вариант”А”, като

се

залага

на

изграждане на нови трасета , връзки към курортните ядра, като се търси рингово
затваряне на отделни видове трасета. Една възможност за връзка на входа на
Смолян директно към южната тангента би изнесла интензивния тежкотоварен
трафик извън градското ядро и би подобрила организацията на транспорта.

Урбанистичната концепция и в този вариант залага на подобряване на
техническите параметри на съществуващите трасета и усъвършенстване на
организацията на движението в градската структура.
•

Труд

Основен

момент

в

системата

е

отреждане

на

терени

за

високотехнологични производства и интермодален терминал. В този вариант в
условията на обновяване на градската среда, териториите между северната и
южна тангента са предназначени за малък и среден бизнес, в отговор на това да
се постигне на конкурентно способност и растеж в икономическото развитие.
•

Обитаване

Моделът от предишния вариант в частта постоянно обитаване в границите
на компактния град се доразвива под формата на високо категорийно обитаване
в

извън

градска

територия

в

курортно

туристическите

ядра,

съгласно

постановките на техните подробни планове.
С цел повишаване качествата на средата в компактния град се залага на
уплътняване на жилищните зони при балансирани устройствени показатели.
•

Зелена система и отдих

Подчинявайки се на урбанистичното развитие на града и допълвайки
неговата обемно-пространствена структура, зелената система на града се
определя като такава в градска и крайградска среда.
Концепцията за зелената система на града доразвива функционалното и
подразделяне като се пообогатяват онези пространствени урбанистични оси на
развитието му, които го привързват естествено в регионално-пространствен
аспект.
Целогодишният отдих изцяло се насочва в крайградските територии ,
където намират своето логично място тематични паркове, трасета и съоръжения
на зимните спортове, места за риболов, лов и други.
•

Обществено обслужване

Концепцията залага на доразвиване постановките на системата на
обществено обслужване в новите територии. Там на пазарен принцип се
обособяват нови обществено обслужващи ядра. В своите параметри те повтарят
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в умален вид обекти от пазарните подсистеми, но съобразени със спецификата
на зоните, в които се намират.

4.ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, ВИДА И НАЧИНАНА ПРЕДСТАВЯНЕ
на ОУП-Смолян съгласно от Наредба №8

Общият устройствен план на града следва да се изработи в две фази:
-предварителен проект;
-окончателен проект.
Предварителният проект трябва да съдържа четири раздела и
Правилник за приложение на плана:
1.Раздел I - Технико-икономически условия, включващи:
а)анализ, прогноза и синтез на икономическите, социалните и
екологическите

условия

и

оценка

на

ефективността

на

устройствените

мероприятия;
б)нормативи за социално-икономическо и пространствено развитие.
2.Раздел II - Функционално-пространствена организация и баланс на
територията, включващ:
а)обстановка на функционално-пространствената организация;
б)баланс на територията с анализ на площните градоустройствени
показатели.
3.Раздел III - Опазване и възстановяване на средата, включващ
технически,

технологически,

организационни,

градоустройствени

и

други

мероприятия с програма за етапна реализация.
4.Раздел

IV

-

Предложение

за

разпределение

на

градоустройствените операции във времето (във варианти) и в съответствие с
приетите приоритети и финансови ресурси.
Правилникът за прилагане на плана следва да съдържа параметрите
и технико-икономическите показатели за отделните градски територии, особени
правила и норми за устройство и процедури по прилагане на плана, система на
управление и контрол.
Графичните материали трябва да съдържат:
1.Опорен план в М 1:5000, в който се отразява функционалното
предназначение на терените и собствеността върху тях(към Плановото задание).

2.Основен чертеж в М 1:5000, в който се отразяват:
а)съществуващите и новопредложените селищни граници;
б)съществуващите и новите терени за жилищно строителство,
разграничени по етажност;
в)съществуващите и ново определените терени за производствени
дейности, складови стопанства и обекти на обслужващата сфера;
г)съществуващите и новите терени за обекти на комплексното
обществено обслужване;
д)съществуващите и новите терени за обслужване на пътническия и
товарен транспорт;
е)елементите на главната улична мрежа с изходящите посоки, както
и съоръжения, площади и пешеходни пространства;
ж)съществуващите

и новите

терени,

съоръжения,

магистрални

трасета и елементи на инженерната инфраструктура;
з)съществуващите

и

новите

елементи

на

зелената

система,

разграничени по предназначение, в т.ч.гробищни и спортни паркове;
и)съществуващите и ново предложените зони и ядра на културноисторическото наследство и техните контактни зони;
й)прилежащата на селището територия с режимите на устройването
й;
к)терените за третиране на отпадъци;
л)техническите данни за ветровия режим, посоките на света, баланса
на територията по съществуващото положение и по проекта и техникоикономическите показатели.
З.Допълнителни планови схеми в М 1:10 000, отразяващи:
а)инженерно-хидрогеоложки проучвания;
б)комплексната оценка на територията по степен на пригодност за
развитие на функционалните системи;
в)водоснабдяването;
г)канализацията и пречистването на отпадните води;
д)електрификацията;
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Текстовите материали на предварителните проекти на ОУП се представят
в три екземпляра.
Окончателните

проекти

се

изработват

на

основата

предварителните проекти и предписанията от експертизата и съгласуванията.

на

ПРИЛОЖЕНИЯ

Капацитет на
обекта
Наименование на
обекта

Адрес на обекта, тел., факс

Категория на обекта

на
закрито

Снек-бар "Актьора"

гр.Смолян, бул. "България" 8

две звезди

52

Кафе-аперитив"Лик"

гр.Смолян,бул."България"69

две звезди

48

Кафе-аперитив "Калина"

гр.Смолян,бул."България"
гр.Смолян,ул. "Васил
Райдовски
№24 Б

две звезди

24

една звезда

36

две звезди

80

една звезда

20

Ресторант "Перла"

гр.Смолян,ул. "Соколица" 31
гр.Смолян,ул."Лиляна Димитр
ва" 1
гр.Смолян,ул."Момчил Юнак"
№8,

две звезди

50

Дискотека "Сити клуб"

гр.Смолян,бул. "България"56

две звезди

150

Кафе-аперитив

гр.Смолян,ул."Д. Благоев" 10

една звезда

30

Кафетерия

гр.Смолян,ул."Тракия" 55
гр.Смолян,ул."Коста Аврами
ков" 23

една звезда

20

две звезди

70

гр.Смолян,ул."Родопи"7

две звезди

20

гр. Смолян,ул. "Рожен"4

една звезда

20

гр.Смолян,бул."България" 86
гр.Смолян,ул."Хаджи Иван
Бечев" № 1

две звезди

24

една звезда

25

гр.Смолян,бул."България"60А

една звезда

30

Фаст-фууд "Пица-пица"

гр .Смолян,бул."България "606

една звезда

20

Ресторант "Соколица"

две звезди

150

кафе-бар"Планет"

гр.Смолян,ул."Първи май" 47
гр.Смолян,ул."Хан Пресиян"
15

една звезда

20

Кафе-бар"Плаза"

гр.Смолян, бул. "България"69

две звезди

28

Ресторант "Плаза"

две звезди

46

каравана

гр.Смолян,бул." България" 70
гр. Смолян, до МБАЛ "Бр.
Шукеров"

една звезда

20

Бистро "Панорама"

гр. Смолян, ул. Елица, № 2

една звезда

70

Фаст-фууд "Тостбургер"

гр. Смолян, бул."България", 66
гр. Смолян, ул. "Първи май"
№ 22
гр. Смолян, бул. "България"
16

една звезда

40

една звезда

32

две звезди

48

гр. Смолян, ул. "Малчика" 34
гр. Смолян, ул. "Медникарска"
№ 13
гр. Смолян, ул. "Първи май"
№ 57

две звезди

30

една звезда

20

две звезди

20

Кафе - аперитив
Ресторант"Кипарис"
Кафетерия

Ресторант"Бохеми"
Кафе-аперитив
"Оазис"
Пивница "Иваникис"
Бистро "Балканска
скара"
Кафе-аперитив"Т отал
Кафе-аперитив
"Часовника"

Снек - бар Т орски кът
Снек - бар "Темида"
Кафе - аперитив"Вита
стълба"
Кафе "Марина"
Снек - бар "Тихи"

на
открито

20
30

10

32

Кафетерия "Меркурии"

гр. Смолян, ул."Зорница", бл.
29

една звезда

20

Кафетерия

гр. Смолян, ул. "Кайнадина" 3

една звезда

12

лоби-бар"Силвър"

гр.Смолян,ул."Панорама" 8
гр.Смолян, ул. "Цар Симеон"
32
гр. Смолян,ул."Димитър Маке
донски"
гр.Смолян, бензиностанция
АДП
гр. Смолян, ул. "Н.Филипов"
16
гр. Смолян, къмпинг
"Панорама

две звезди

20

една звезда

36

една звезда

20

две звезди

45

две звезди

48

една звезда

50

една звезда

50

Каравана "Зора"

гр.Смолян, бул."България" 5
гр. Смолян,ул. "Дичо
Петров"36

една звезда

30

Кафе-аперитив "Карат"

гр. Смолян,ул."Зорница" 16

една звезда

20

Закусвалня "Карлък"

гр. Смолян,ул."Петър Берон" 1 една звезда

40

Кафене "Беклиица"

гр. Смолян,ул."Гр.Войвода"23
гр.Смолян,ул."Деспот Слав"
36

една звезда

20

две звезди

30

гр.Смолян, ул. "Пазарска"

една звезда

12

една звезда

49

две звезди

90

две звезди

40

една звезда

25

една звезда

50

една звезда

17

една звезда

50

Кафене

гр. Смолян,ул."Родопи"57
гр. Смолян,ул."Лиляна
Димитрова" № 3
гр.Смолян,ул."Никола
Филипов"
№ 14
гр.Смолян, ул."3ахари
Стоянов" № 3
гг.Смолян, ул."Д.Благоев",бл.
"Гребенец"3
гр.Смолян,ул. "Захари
Стоянов"
№ 13
гр.Смолян,ул. "Невястата"
№ 34
гр.Смолян,ул. "Миньор
ска" №81

една звезда

20

Пивница "Станевска"

гр.Смолян,ул."Станевска" 33

една звезда

16

Кафе-аперитив"Г рантс"

гр.Смолян,ул."Дичо Петров"29
гр.Смолян,ул."Ал.
Константинов № 2Б

една звезда

50

една звезда

20

гр.Смолян,м."Крива река"

две звезди

18

гр.Смолян,бул. "България" 85

една звезда

20

Кафене
Павильон
Снек-бар "АДП"
Ресторант "Катерина"
Каравана "Панорама"
Бистро

Механа "Бени"
Снек-бар"Малина"
Кафеаперитив"Маргарити"
Ресторант "Арките"

Ресторант"Макрелов"
Кафе - аперитив"Фенклуб"
Кафе - аперитив"Анета"

Кафене "Велиза"
Кафе-аперитивБелите
къщи"

Пивница "Къмпинга"
кафе-аперитив"Крива
река"
Кафене "Автогара"

Кафе-аперитив" Августа" гр.Смолян,ул."Медникарска" 9 две звезди
гр.Смолян,ул."Хан Аспарух"
две звезди
Кафетерия "Гама кабел" № 1
кафе-сладкарница
гр.Смолян,бул."България"22 3 две звезди
"Нипекс-Н"

83

10

10
10

51

40
12

8

снек-бар "Бохеми"
ресторантклуб"родопски кът"

гр .Смолян,бул."България" 14

две звезди

44

гр.Смолян,бул."България"3

две звезди

150

Кафене

гр.Смолян,ул."Първи май" 48

една звезда

12

Кафене "Камен"
кафе аперитив"Мираж"

гр.Смолян,ул. "Тракия" 54Б
гр.Смолян, кв."Устово",
ул.Пазарска

една звезда

20

една звезда

68

кафе аперитив "Коми"

гр.Смолян, ул."Соколица"46

една звезда

50

Закусвалня"РКС"
Сладкарница"Рай в
Райково"

гр.Смолян ул."Бяло море"3
гр.Смолян,
ул."К.Аврамиков"30

една звезда

50

две звезди

20

кафе аперитив"3дравец"
Кафеаперитив"! ераком"

гр.Смолян бул."България"30

две звезди

40

гр.Смолян,бул."България" 2
гр.Смолян,бул."България"
№7 А
гр.Смолян,бул."България"
№ 51
гр.Смолян,ул."Перелик" 21,бл.
29

две звезди

49

една звезда

70

две звезди

50

една звезда

20

гр.Смолян,бул."България" 23

една звезда

20

една звезда

50

Кафене

гр.Смолян,бул. "България"5
гр.Смолян,ул. "Васил
Райдовски
№71

една звезда

20

Кафе "Пчела"

гр.Смолян,ул."Родопи" 61

една звезда

18

Кафе-аперитив"Извора"

гр.Смолян,ул."Дунав"6

една звезда

20

Снек-бар "Милано"

гр.Смолян,бул."България" 22Л
гр.Смолян,ул. "Миньорска"
,№26
гр.Смолян,ул. "Перелик"
14,бл.31
гр.Смолян,кв."Устово",бл.
"Момчил"2

две звезди

146

една звезда

20

една звезда

20

две звезди

38

една звезда

20

Кафе-клуб"Ками"

Смолян, ул."Д.Петров"
Смолян, кв.Устово,
бл."Момчил"2

две звезди

30

Кафене "Ловна среща"

гр.Смолян, бул."България" 43

една звезда

18

Снек- бар"Синдикат"

Смолян, ул."Рожен"4

една звезда

60

Кафене"Еврофутбол"

Смолян Кв.Устово на пазара

една звезда

30

Снек бар "Сантея"
кафе-аперитив "Нон
стоп"
Кафене "Вики"
Кафене
Кафеаперитив"Младежки
дом"

Кафе-аперитив
Кафе-аперитив
"Сарагоса"
Снек бар "Европа"
Кафене

Кафе-аперитив"Пет Вас" гр.Смолян, ул."Туристическа"2 две звезди

25

Г остилница"Чинара"

гр.Смолян, бул."България"85

една звезда

30

Бирария
Кафе
аперитив"Финес"40

гр.Смолян, под Планетариума
гр.Смолян, ул."Миньорска"
№40

една звезда

35

две звезди

40

Снек бар"Хайдути"

гр.Смолян, бул."България"29

две звезди

64

40

30

20

33

Бистро "Ники"

гр.Смолян,ул." Невястата"№5 2

една звезда

20

Кафе-аперитив"Рубин"

гр.Смолян,ул" .Малчика"27 А

две звезди

20

Бистро"Лилия"

гр.Смолян,ул.Дичо Петров,№ 4 две звезди

100

Снек-бар "Омега"

гр.Смолян,бул.България 6

две звезди

50

Кафе-аперитив"УЮТ"

гр.Смолян,бул.България 10

две звезди

33

Ресторант "Перелик"

гр.Смолян,ул."Дичо Петров"21

две звезди

48

Кафетерия"ТИМ"

гр.Смолян,кв.Райково,базара

една звезда

кафе-бар"Юг"

гр. Смолян, бул. "България"2

две звезди

40

Ресторант"Ралнца"

гр.Смолян,ул. "Туристическа"4

две звезди

40

Кафе-аперитив"Синема"

гр.Смолян,бул."България"51

две звезди

100

Кафе-аперитив

гр. Смолян, ул."Соколица"32

две звезди

16

Кафе аперитив

гр.Смолян, бул. "България" 18
гр.Смолян,ул."Хаджи Иван
Бечев"
Смолян, ул."Шипка"7,
тел.21115
Смолян, бул."България"63
тел.32917
гр.Смолян,ул. "Перелик"№ 15,
бл.25„вх.В

две звезди

50

две звезди

18

две звезди

40

две звезди

150

две звезди

20

гр.С мо ля н,бул." България"69
ф.Смолян,ул."Васил Райдов
ски" №246,

две звезди

150

две звезди

36

кафетерия
Кафеаперитив"Общината"

гр.Смолян,ул."Заводска"№9А

една звезда

10

гр.Смолян,бул. "България" 12

две звезди

68

Закусвалня

гр.Смолян,бул. "България" 11В
гр.Смолян,до МБАЛ"Братан
Шукеров"
гр.Смолян, в МБАЛ "Братан
Шукеров"

две звезди

100

една звезда

30

една звезда

44

гр.Смолян,бул."България"77

една звезда

20

две звезди

42

една звезда

44

една звезда

48

Бирария
Механа"Конака"
Снек бар"При Даскала"
Кафе аперитив
бар -клуб"Топ-Старс"
Кафе аперитив"Байк"

Бирария "ОРБ"
кафетерия
Кафе аперитив
"ДНА"

Кафе-аперитив "Бохеми" гр.Смолян,ул"Родопи"90
гр.Смолян,ул."Коста Аврами
ков" 1а
Бистро "Парев"
гр.Смолян,базар "Райково"
Кафетерия

24
48

гостилница "Тера"

гр.Смолян,ул."Тракия" №11 а

една звезда

38

Баничарница

една звезда

9

Павильон

гр.Смолян,бул."България" 11
гр.Смолян,ул."Евридика", зад
МИП

една звезда

20

Снек-бар"Таня"

гр .Смолян,бул."България" 79

две звезди

100

Закусвалня

гр.Смолян,ул."Родопи" 128

една звезда

15

Бистро "Олимп"

гр.Смолян,бул."България" 80

две звезди

150

20

Кафетерия "Слава"
Кафе-аперитив"Мая"

гр.Смолян,ул."Братан Шукеров
№17 а,
една звезда

44
20

Кафе сладкарница

гр.Смолян,ул."Тракия" №56
две звезди
гр.Смолян,ул."Рада Казалиева"
№ 1
една звезда

Механа "Деси"

гр.Смолян,ул."Станевска" 20

две звезди

50

Снек бар "Метохи"

гр.Смолян,ул."Искра"2

две звезди

50

Кафе аперитив

гр.Смолян,ул."Перелик"9

една звезда

20

Ресторант-клуб"ИСА"

две звезди

50

Дискотека "Петерс"
кафе-аперитив
"Виктория"

гр.Смолян,ул."Деспот Слав"1
гр.Смолян,ул.Христо Ковачев"
12
гр.Смолян,ул."Дичо Петров"
№8

две звезди

50

две звезди

30

Бистро

гр.Смолян,бул."България"74

една звезда

50

Кафе аперитив

гр.Смолян,бул. "България"67

две звезди

50

Кафе аперитив"Капи"

гр.Смолян,ул. "Миньорска" 1

две звезди

30

Бар-басейн"Смолян

гр.Смолян,бул. "България"3

една звезда

20

Снек бар "Роби"

гр. Смолян,ул."Изворна" 13

две звезди

36

Снек-бар "Бяло море"

гр.Смолян,ул."Родопи"№56А
гр.Смолян,ул."Братан Шукеров
№13 в,
гр.Смолян, ул."Шумков
камък"4
гр.Смолян,ул."Шумков камък"
6

една звезда

38

една звезда

22

две звезди

50

една звезда

12

гр.Смолян,бул."България"22Б

две звезди

150

Кебапчииница
Ресторант "Езерата"
кафе-бар"Юг"
Снек-бар"Хавана
клуб"
Механа"Старата
винарна"

50

гр.Смолян,ул."Въстаническа" 1 една звезда

49
80
25

Каравана

гр.Смолян,пл."Свобода"№1
две звезди
гр.Смолян,ул."Хан Пресиян"22
тел.63268
две звезди
гр.Смолян ,бул."България"31,
тел.0888755169
една звезда

Снек бар"Дива орхидея"

гр.Смолян,ул. "Пролет" 1

една звезда

40

Кафе аперитив

гр.Смолян,ул."Кокиче"4

две звезди

32

Ресторант "Общината"

гр.Смолян, бул."България"12
гр.Смолян, кв.Устово,
ул. "Пазарска" 1

"Журналист"
Кафе-аперитив

Снек-бар "Брадърс"

10

18

20

две звезди

64

две звезди

49

Кафе-аперитив

гр.Смолян, ул."Невястата"35

една звезда

30

пивница

гр.Смолян,с Влахово

една звезда

20

бирария "При Слави"

гр.Смолян,ул.Тракия №3

една звезда

50

30

снек-бар"Клуб Венус"

бул."България"11

две звезди

99

кафетерия

гр.Смолян.ул.Заводска 9а
гр.Смолян,бул.България
№75

една

10

една

45

закусвалня ТПК"Първи май"

20

41
10

34

кафетерия

гр.Смолян,бул.България №62

една

кафе-аперитив

гр.Сморян.ул.Миньорска №58

две звезди

20

снек-бар"Ловен дом”

една звезда

50

ресторант" Кристал"

гр.Смолян.ул.Дичо Петров№16
гр.Смолян.ул.Алеко Константи
нов

две звезди

50

кафе-кпуб"Крис-Ма р"

гр.Смолян.ул.Наталия 23

една

50

снек-бар "СБА"

гр.Смолян.ул. Родопи

една

40

механа "Невяста

гр.Смолян.ул.Панорама 6

две звезди

35

кафене

гр.Смолян.ул.Пол Люкас 5

две звезди

20

ресторант

гр.Смолян,бул.България 3

две звезди

148

ресторант

гр.Смолян,бул.България 3

две звезди

80

20

кафене

гр.Смолян,ул.К.Аврамиков 5

една звезда

25

12

ресторант"Болеро"

гр.Смолян,бул.България 51

две звезди

40

8

"Луксор"

гр.Смолян,бул.България 51

две звезди

100

50

кафе-аперитив

гр.Смолян.ул."Дичо Петров"20
гр.Смолян.ул.Перелик №21
бл.29,вх.А

две звезди

45

една звезда

12

8

две звезди

58

30

сладкарница "Принц"

гр.Смолян, ул.Гимназиална 1
гр.Смолян ,ул."Кап.Петко вой
вода"

две звезди

40

10

сладкарница "Нипекс"

гр.Смолян .ул.Деспот Слав 1

една звезда

24

6

механа"Стара"

гр.Смолян,ул."Панорама"8
гр.Смолян.ул ."Възход"9,бл.Гребенец

две звезди

50

две звезди

20

гр.Смолян.ул.Момчил юнак

две звезди

32

16

ресторант"Клуб култура"

гр.Смолян , бул.'Ъългария"43

две звезди

35

15

механа"Орфееви скали"

гр.Смолян , м.Смолянски езера

две звезди

35

15

бистро"Отмора"

гр.Смолян,бул."България" 35

две звезди

50

25

бистро"Делта""

гр.Смолян.ул."Хаджи Чоньо"4

една

25

15

снек-бар

гр.Смолян.ул."Първи май”57

две звезди

20

кафе-бар”Родопи"

гр.Смолян,ул."Родопи"№99

две звезди

50

ресторант"Родопи"

гр. Смолян, ул."Родопи"№99

една

49

кафе-аперитив"Силвар"

гр.Смолян.ул."Тракия" 54 Б

една звезда

20

10

Снек-бар

м."Падалото",гр.Смолян

две звезди

20

12

снек-бар”Мистерия"

гр.Смолян ,ул."Евридика" 1

една

145

100

кафе-аперитив

гр.Смолян , ул."Арда" №1

една

20

механа"Борика"

гр.Смолян.ул."Шипка" 26

две звезди

15

кафе-бар"Родопи"

гр.Смолян.ул."Дичо Петров"3

една

20

ресторант "Руан Роял"

гр.Смолян ,ул.Пролет"10

две звезди

60

кафе-аперитив"Вики”
снек-бар "Сто гайди"

кафе-аперитив"Релакс"
механа"Петко Таковата
къща"

6

8

20

10

кафе-аперитив"клуб
архитект"

гр.Смолян,бул."България" 61

една звезда

26

20

бирария

гр.Смолян ,ул."Родопи" №103 а

една звезда 12

12

8

снек-бар
кафеаперитив"Еврофутбол"

гр.Смолян ,ул.Миньорска 3

две звезди

30

12

гр.Смолян , ул."Дичо Петров"19

две звезди

20

нощен -бар

гр.Смолян , бул."България” 69

две звезди

300

ресторант "Спартак"

гр.Смолян ,ул."Спартак"21

две звезди

60

снек-бар "Авеню"

гр.Смолян ,ул."Родопи"75

две звезди

40

снек-бар "Роял"

гр.Смолян , ул."Харит Кисьов"4

две звезди

35

20

15

8779

Наименование на
обекта
Хотел “Соколица”
Къща

Адрес на обекта, тел., факс

Категория
на обекта

бр легла

на
открито

Гр.Смолян,ул.”Първи май”47 тел.3-27-43

Една
звезда
Гр.Смолян,ул.”Перелик”6 ,тел.0301/27295 Две звезди

Самостоятелни
стаи”Палома”

Гр.Смолян ул.”Първи май”36

самостоятелни
стаи"Секвоя"
Семеен
хотел"Къщата с
трите ели"
Самостоятелни
стаи”Перла”

Гр.Смолян ул.”Студенец”25,

Две звезди

Гр.Смолян ул.’’Средногорец” 1
тел.38228,63862,64281

Две звезди

Гр.Смолян ул.”Момчил юнак”8
тел.32863, 64021

Една
звезда

57
21

Две звезди
5

8

9

Почивна станция,
Гр.Смолян ул.”Шунков камък” 1 тел
"Езерата"
69273
Самостоятелни стаи Гр.Смолян ул.”В.Райдовски”2 тел.45252
“Ети”
Семеен
Гр.Смолян ул.”Н.Филипов” 14 тел.62714
хотел”Макрелов”
Самостоятелни стаи Гр.Смолян ул.”Шипка”26 тел.85518
“Борика”
Семеен хотел
Гр.Смолян ул.”Хан Пресиян”22 тел.63268
“Вавилон”
Мотел”Крива река” Гр.Смолян мест.Крива река тел.63021
Къща и
бунгала”Гражданска
защита”
Семеен хотел”Руан
роял”
Семеен
хотел”Силвър”
Семеен
хотел”Кипарис”

Капацитет на
обекта

Една
звезда
Две звезди

6 легла

30
6

Две звезди
20
Една
звезда
Две звезди

4
21

Гр.Смолян ул.”Шумков камък”7
тел.02/96010211

Една
звезда
Една
звезда

Гр.Смолян ул.”Пролет” 10 тел. 62161

Две звезди

Гр.Смолян ул.”Панорама”8 тел.63292

Две звезди

Гр.Смолян ул”Соколица”3 1 тел.0301/
64040

Три звезди

9

20
16
21
40

35

Семеен хотел
“Катерина”
Самостоятелни
стаи”Карат”
Хотел”Езерата”
Къща “Чапов”
Семеен
хотел”Рибката”
Бунгала”Атес груп”
Самостоятелни
стаи”Спартак”
Къща”Пампоровата
къща”
Семеен
хотел’’Мартина”
Семеен
хотел”Родопи”
Самостоятелни
стаи”Маргаритов”
Семеен
хотел” Анна”
Семеен хотел
“Спортна” 17
Самостоятелни
стаи"Монте Кристо"
Самостоятелни стаи

Гр.Смолян ул.”Н.Филипов” 16 тел.88805

Две звезди

Гр.Смолян ул.”Зорница” 16 тел.25830

Две звезди

Гр.Смолян ул.”Шумков камък”4
тел.63372
Гр.Смолян ул.”Пол Люкас”5 тел.34286

Една
звезда
Две звезди

Гр.Смолян ул.”Ал.Константинов”33
тел.32367
Гр.Смолян ул.”Шумков камък”9 тел.02
9586209
Гр.Смолян ул.”Спартак”21 тел.64632

Две звезди

Гр.Смолян ул.”Добрик Войвода”9
тел.38043
Гр.Смолян ул.”К.Аврамиков”8 тел.28473

Две звезди

Гр.Смолян ул.”Гимназиална” 14 тел.2 51
74
Гр.Смолян ул.’’Първи май”37 тел.32244

Две звезди

Гр.Смолян ул.”Родопи”97 тел.21268

Две звезди

Гр. Смолян,ул.”Спортна” 17 38392

Две звезди

Гр.Смолян ул.”Спартак” 12 тел.34150

Една
звезда
Една
звезда

20
2
32
10
14
Една
звезда
Две звезди

14
8
12

Две звезди
18
20
Две звезди
7
14
8

Гр.Смолян ул.”Тракия” 11А тел.64094

6
4

Семеен хотел
"Плаза"
Семеен
Хотел"Брадърс"

гр.Смолян, бул.Бълга
рия 69
гр.Смолян, ул."Пазарска 1

къща"Рибен дар"

гр.Смолян.ул.Снежанка
№16

Две звезди

семеен хотел
"Кристал"

гр.Смолян,ул.Алеко Ко
нстантинов"

Три звезди

семен хотел "Невяста"

гр.Смолян.ул.Панорама
№6

Две звезди

7 стаи-14
легла
11 стаи,
7 ап.,34
лег
ла
10 стаи-20
легла,2
апартамен
та

гр.Смолян.ул.Шина Андреева №9

Три звезди

10

Три звезди

20

сам.стаи

гр.Смолян , ул.Момчил юнак
гр.Смолян , бул."Бълга
рия " 77
гр.Смолян,ул."Петър
Берон"

сам.стаи

гр.Смолян ,ул."В.Райдовски" 2

вила
сам.стаи

къща "Тоди”
семеен хотел "Петко
Таковата къща"
хотел "Военен клуб"

Три звезди

42

Три звезди

16

една звезда

35 легла

Две звезди
Две звезди

4 легла
6 легла- 3
стаи

м.Варадил

Една звезда

7легла

гр.Смолян .ул.Харит Кисьов" 4

две звезди

10 легла

Баланс на земята
ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И НАЧИН
№ НА ПОЛЗУВАНЕ
1
1.

2

10

11

01

26320

16169

ниви

2718
10
13351

2718
10
13351

90
7409

90

ПОЛСКИ ПЪТИЩА И ПРОКАРИ

02
03
04
05
06
07
08
09
10

НЕПРИГОДНИ ЗЕМИ
(СКАЛИ,ПЯСЪЦИ И ДР.)

11

455

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

12

96832

0

ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ

13

8843

1393

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
РАЗСАДНИЦИ
ЗЕМИ ПО §4 ОТ ЗСПЗЗ
МЕРИ, ПАСИЩА
ВИСОКОПЛАНИНСКИ ПАСИЩА
ГОРИ И ПОЛЕЗАЩИТНИ ПОЯСИ

ШИРОКОЛИСТНИ
ВИСОКОСТЕБЛЕНИ ГОРИ
НИСКОСТЕБЛЕНИ ГОРИ
ГОРИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ
ИЗДЪН КОВИ ГОРИ
КЛЕК
ГОРСКИ ПАСИЩА
ГОЛИНИ, СЕЧИЩА, ПОЖАРИЩА
ПОЛЯНИ
ЛИВАДИ
н и в и - в Т. 4. ДИВЕЧОВЪДНИ
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
ДВОРНИ МЕСТА
ГОРСКИ ПЪТИЩА
ПРОСЕКИ
ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ
КАРИЕРИ
СМЕТИЩА
СКАЛИ, СИПЕИ, ЯМИ, ПЯСЪЦИ
ИДР.
3.

3

гр. Смолян ЕКНМ 67653
Общо дка
Вт.ч.обр.земя

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

2.

ШИФЪР

НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ДРУГИ
УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ

1490
797

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ВИЛНИ ЗОНИ
ПРОМИШЛЕНИ И СКЛАДОВИ
ЗОНИ

4.

КУРОРТНИ КОМПЛЕКСИ

35
36

ЗАСТРОЕНИ ОБЕКТИ ИЗВЪН
НАС. МЕСТА

37

ГРОБИЩА И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ
ПАРКОВЕ
ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И ВОДНИ
ПЛОЩИ
РЕКИ
ЯЗОВИРИ, ВОДОЕМИ И КАНАЛИ
ЕЗЕРА
БЛАТА И МОЧУРИЩА

5.

РИБАРНИЦИ И СОЛНИЦИ
ТЕРИТОРИИ ЗА ДОБИВ НА
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И ДЕПА
ЗА ОТПАДЪЦИ

8473

38
39

286

40
41
42
43
44

134
94
46
3
9

45

0

0

0

ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ТЕРИТОРИИ ЗА ТРАНСПОРТ И
ИНФРАСТРУКТУРА

49

716

50
51

560

ДЕПА ЗА ПРОМ.ОТПАДЪЦИ

Ж.П. ЛИНИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
РЕПУБЛ. ПЪТНА МРЕЖА
МЕСТНИ И ВЕДОМСТВЕНИ
ПЪТИЩА
ЛЕТИЩА
НАЗЕМНИ ПРОВОДИ И ИНЖ.
СЪОРЪЖЕНИЯ
ОБЩА ТЕРИТОРИЯ НА
ЗЕМЛИЩЕТО

1393

370

46
47
48

КАРИЕРИ И РУДНИЦИ

6.

33
34

52
53

0

156

54
55

132997

17562

37

Архитектурни паметници на културата
Хронология
Обект
N
кв.Смолян
191 Марамова къща кв.43
ПИ 575,576
192 Сариева къща ПИ 590
193 Къща С.Присадов кв.51
194 Църква “Св.Дух”
195 Сираковата къща кв.11
ПИ 194
196 Чоковите къщи кв.80
ПИ 121
197 Конак на Брахом бей
кв.110 ПИ 1582,1082
198 Пампоровата къща
кв.134,ПИ1670
199 Църква “Св.Георги”
кв.145 ПИ1636
200 Пандалийска къща
кв.152 ПИ 146
201 Бейски мост
Кв.Устово
202 Камбуровата къща кв.4
ПИ60
203 Видева къща кв.11
ПИ616
204 Църква”Св. Богородица”
205 Калеевска къща кв.19
ПИ 264
206 Къща Петко Таков кв.44
ПИ449
207 Хаджичоневата къща
208 Църква”Св. Николай
Чудотворец”кв.45ПИ532
209 Шереметевата къща
кв.58 ПИ 767
210 Гюлева къща
211 Къща Иван и Тодор
Кирякови-Данчеви
212 Каменно здание Братан
Шукеров
213 Маза Лазар
Хаджидимитров
214 Параклис”Св.Спас”
м.Рупцовото
кв.Райково

КИН
стойност

статут

Състояние

Запаз.

1836
Възраждане
1891
Възраждане

2173/70
г.
2173/70г.
2173/70г.
2173/70
2173/70

Възраждане

2173/70

Разруш.

Възраждане

2173/70

Разруш.

Възраждане висока

2173/70

Реставр.

1858

2173/70

Добро

Възраждане висока

2173/70

Възраждане висока

2173/70

Реставр.

Възраждане

2173/70

Зап.частич.

Възраждане

2173/70

Рестит.

Възраждане

Запаз.
Запаз.
Част.рест.

Възраждане Национ.знач 2173/70
Възраждане
2173/70

Добро
Реставр.

Възраждане висока

2173/70

Реставр.

възраждане
1836

240/74
2173/70

Реставр.
Добро

Възраждане висока

2173/70

Реставр.

Възраждане ниска
Възраждане средна

1955
1955

Разруш.

1955
Възраждане Висока

1955

Възраждане Ниска

1955

Реставр.

215 Манастир”Св.Атанас”
м.Вардил
216 Къща на Мурджо
Четрафилов
217 Къща на Коста Радев
218 Къща на наел. на Коста
Ботушанов
219 Къща на Васил
Сабрутев
220 Чилингирова къща
221 Къща на
Хаджимомчилови
222 Къща на Христо
Янчевски
223 Къща на Бозукови
224 Къща на Иван Кисьов
225 Къща на Георги
Хаджи петков
226 Къща на Стою
Поповски
227 Къща на Тодор Кисьов
ПИ2160
228 Къща на Михайл
Михаилов
229 Къща на Михайл
Поповски ПИ2260
230 Къща на Райчо Радев
ПИ 2259
231 Папардови къщи
232 Тютюнев склад
233 Къща на Коста
Великински ПИ 2140
234 Къща на Атанас
печилков ПИ 2223
235 Братска чешитева къща
ПИ2205
236 Къща на Михайл
Бобутанов ПИ 2209
237 Къща на Иван Цацаров
ПИ 2200
238 Къща на Т.Чешитев ПИ
2197
239 Къща на В. Граматиков
ПИ 2119
240 Къща на Коста
Маврудиев ПИ 2143

1955
Възраждане
Възраждане

1955

Възраждане средна
Възраждане висока

26.1.55
26.1.55

Възраждане висока

1955

Възраждане средна
Възраждане

1955
1955

Възраждане

1955

Възраждане
Възраждане
Възраждане

1955
1955
1955

Възраждане

1955

Възраждане

1955

Възраждане

1955

Възраждане

1955

Възраждане

1955

Възраждане
След Осов. висока
Възраждане

1955
1955
1955

Възраждане

1955

Възраждане

1955

Възраждане

1955

Възраждане

1955

Възраждане

1955

Възраждане

1955

Възраждане

1955

Реставр.

Реставр.

38

241

Къща на Андрей
Възраждане
Хлебов ПИ 2295
242 Къща на Райчо Радев
Възраждане
ПИ 2259
243 Читалище “Балкански
Възраждане Ансамблово
просветител” ул.Родопи
значение
48

1955
1955
15/2003

Запаз.

ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН
СХЕМА НАЧИНИ НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

□□□□
□ □□ □
kN

А

1Л
\
S

>

ГРАНИЦА НА ЗЕМЛИЩЕ

ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ ■НИВИ
ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
НЕОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ
СТОПАНСКИДВОРОВЕ И ПРОИЗВ.
БАЗИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРЕНИ
ГРОБИЩА
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ И
МЕСТА
СКАЛИ, ПЯСЪЦИ И ДЕРЕТА
ГОРИ И ГОРСКИ ЗЕМИ
РЕЗЕРВАТИ
ТЕРИТОРИИ ЗА ЗИМНИ СПОРТОВЕ
ВОДНИ ПЛОЩИ И ТЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТИ КОМУНИКАЦИИ

□ □□□
□ □□□

ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН
СХЕМА ВИД СОБСТВЕНОСТ

ГРАНИЦА НА ЗЕ1М1ИЩЕ

I
I
I
I
I

1 ДЪРЖАВИА ПУБЛИЧНА
I ДЪРЖАВНА ЧАСТНА
I ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА ЧАСТНА
1 ЧАСТНА
I ЧАСТНА КООПЕРАТИВНА
ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

I

I ЧАСТНА РЕЛИГИОЗНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

I

I СЪСОБСТВЕНОСТ
СТОПАНИСВАНА ОТОБЩИНАТА
I НЯМА ДАННИ

I

ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН
СХЕМА ВИД ТЕРИТОРИЯ

ГРАНИЦА НА ЗЕМЛИЩЕ

I
I
I
I
I
I

I СЕЛСКО СТОПАНСТВО
I ГОРСКО СТОПАНСТВО
I УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
I ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
1 ТРАНСПОРТ
I НЯМА ДАННИ

ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН
ОПОРЕН ПЛАН НА ГРАД СМОЛЯН

□□□□
□□□□

------------- РЕГУЛАЦИОННА ГРАНИЦ/
гр. СМОЛЯН
------------

ТРАНСЛОРТНА
КОМУНИКАЦИЯ

ТЕРЕНИ С НИСКОЕТАЖНО
ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ
|Н

1. Автогара
2. Читалище
3. Унивориаг
4. Агенция по кадастър, хотелски
комплекс обществено обслужвано
5. Сграда МВР
6.СградаБКСиВК
7. Търговия и услуги
в. Изчислителен център
9. РИСЖОЗ
10. Пловдивски университет
11. Слгоматологична поликлиника
12. Планетариуи
13. Поща
14. Съд
15. Областна адиинистрация
16. Общината адиинистрация
17. Хотелски коилпекс
18. Галерия
19. Театър
20. РИОСВ

Ui iftUJ уТ-7 —
).

//

ТЕРЕНИ СЪС СРЕДНОИ ВИСОКОЕТАЖНО
ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ

Г

1 7ЕРЕНИС ОВЕХТИ НА
КОМПЛЕКСНОТО ОБЩЕСТВЕН!
ОБСЛУЖВАНЕ

I

I ТЕРЕНИ ЗА УЧИЛИЩА ИДЕТСК
ГРАДИНИ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J□
I
I

I РЕЛИГИОЗНИ ХРАМОВЕ
I ТЕРЕНИ В СТРОИТЕЛСТВО
I ПАМЕТНИЦИНА КУЛТУРАТА
I ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРЕНИ
I ТЕРЕНИ НА ТРАНСПОРТА
I СПЕЦИАЛНИ TB^BW!
I ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
I ЛИВАДИ
I ГОРИ И ГОРСКИ ЗЕМИ
I ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ
СКАГЧ, ПЯСЪЦИ И ДЕРЕТА
I ВСЩНИ ПЛОЩИ И ТЕЧЕНИЯ
I ГРОБИЩА

ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН
СХЕМА ПОСОКИ НА РАЗВИТИЕ ВАРИАНТ 1

□

□

□

□

□

□

□

□

ГРАНИЦА НА ЗЕМЛИЩЕ
РЕГУЛАЦИОННА ГРАНИЦА
ар. СМОЛЯН

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПЪРВИ ВАРИАНТ

ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН
СХЕМА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА ПО ОДОБРЕН РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

□ □ □ □
□ □ □ □

------------- РЕГУЛАЦИОННА ГРАНИЦА
ер. СМОЛЯН

I

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 505.379, 505.380, 505.386, 505.388, 505.391, 505.392, 505.393, 505.395, 505.396, 505.405,
_______ 505.1099, 505.1110, 504.406, 504.394____________________

□

ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

Извадка № 001

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЦДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 505.1179, 505.1266, 505.1267, 505.1278, 505.1279

505.1019s

1505.47k
505.478

505.617!

505.1020

505.474

505.479

505,473
505.1267
>05.461
505.480

v
i505.41

163 505.41

Ю5.483

505.1006
505,486

505.471

305.46;
505.462
505.1179
505.520

I

W5.519J305.5L

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

Ю5.521
>05.522

505:517

505.526
505.506 "
505.502

\ Ш ЛШ ЯВЩ Е
505/515 / 7

/ \

505.514

505.509

505.420
Извадка № 02
505.5121

505.530
505.528.

М 1:1 000

I

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН

kN
'л /
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д
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 505.1304, 505.1311 (част), 505.1312(част), 505.1313(част)

\

F

S

гтгттггттптттп

505.5ГЗ
505.526
505.50(
5 0 5.50 2 N

505.51

505.509

училищ е

ш
Ю4.6177
505.503

ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

>05.531

505.1311

505.510

3©SS£«sE®

505.511

Извадка № 03

М 1:1 000
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ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНА ЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 505.1304(част), 505.1305(част), 504.1089(част)

lN

W

Г'=
и \
\!К

S

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 505.634,636,637,638,639,640,641,646,647,648,649,1027,1039,1068,1325*

503*617
505.618 х

50576174

505.651,

505.1270
505.115i

505.65,
505.615
505.1039

РакоЬски

505.615■

505.6;

505.1027
505.6i

505.645
505.644

505.642
505.649

505.6W
504.708
I

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

505.646
(Co)
505.640

505.1325

505.639,

505.635

МОЛИТВЕН, д о м

505.637

a

505.648
505.636

505.638

*

505.634

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

ЯВАНЕ

ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

505.723

505.7i

505.724
Извадка № 05

За^чШЕЛЕНх

505.7
505.63)

М 1:1000

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 505.6133, 505.6228(част)

kN

a

J

V
w— ^

%

\У
S

ч

ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

Извадка № 07

М 1:1 000

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН

W

*

и4

ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 505.627, 505.628, 505.631, 505.632 (част), 505.5092(част), 505.6126

5

I

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

И звадка № 08

М 1:1000

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 504.1801 (част), 504.1802(част), 504.1803, 504.2021, 504.6007

504.162(
504.1619

504.1618

13ЕЛЕНЯВАН

504.6004
504.2373
504 176)

504.171
"Перелик"-A,

504.2350^

504.1738,
504.171

504.1737

504.51
504.6007'
504.234$.

504.174,

1К "Първи мап
504.1730

504.1734<

i04.1729

504.17р8,

□
504.1802

ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

504.175j

14.1756

:04.180;

§г&.

*

Ю4.1747

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

504.2021
504.1722
504.17;

504.1805

n. 1720
Извадка № 09

5D4.5071

M 1:1 000
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ТЕРЕНИ C РЕАЛИЗИРАНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН
РЕЖИМ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
1 м и м № д « 8 ^ а е « и я а в га ю в и з а и м а 1 1 и в я 5 з я и а б я й № й п niinnn i i t f 'П Г 1"| и ш гм п и s a g g f m ■ ш р и г м я м т и г
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 504.1687, 504.1716, 504.1719, 504.1723, 504.6004, 504.6009, 504.6011 ( части)*

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

И звадка № 09а

вв

I

/
504.6066

I-----1ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

*

-'г/S'

504.1959

ЗА И МО ТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

504.1931

504.2317

1,1
504.2351

504.1950

'/,/

У
504.1947

504.1948

т-тт
504,2274

504.2275

504.1946

))\ \ 1
/ /И
.504.1944

504.6161
504.199'

504.2314

Извадка № 1 0

М 1:1 000
шш&вшяшташш

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 504.2489, 504.2492, 504.6076(част)

504.6043
504.2308

ш
504.2309

504.6212

504.14

504.2488

504.1487

504.1488

mm®*
ЗЕЛЕНЯВАНЕ
504.6076

I || J 504.2489

Wii П// ■
504.6266
ггггптгптггггп

504.6074

р. Черна

I

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

Ш 111IIIПШХШ

504.5051

-ул. ”П е т ’т-р нррпй!

504.6078

504.6079

Извадка № 1 1

М 1:1000

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН

aJ

lN

W

. /1

ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 504.2479, 504.6042(част)

I

\
S

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

Извадка № 1 2

М 1:1000

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 504.2379, 504.2380

504.1135

104.1174
5i

504.1160
504.118,

504/119?

504.1181

504.1200

504.1184.
504.11115

504.1186/
504.1189.,

Шл1аноВ
504.1191
5 d lB l2 8 f04-128P 5041128-

14.506,

^ци-оа^а1

504.501

i504.231
504.1296

504.2380

□

х - л Луксор

ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

504. J4j
504.505,

504. J4.

504.1401
504.140,

i-ff

504.50i

504.14;

Извадка № 1 3

504.1404

М 1:1 000

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН

kN

W

ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 504.1318, 504.1322 и др. *

Y \
И\
ri

s

□

*

ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

И звадка № 1 4

М 1:1000

м и д в яам н м ш flW fc

ж а я и в ж » а м и ю с я в а я и « ^ ^ |* » и в ^ ш м а ^ и » ^ ж ю и я а а » и — я в а п д а м в а д ж и г о е м ^ ж — м т а аи и ш я ед м аа м б д аи в ч и ю а а я м м и —
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ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ *

щежи п и
1ЛЕНЯ

АКОТЕА ФЕСТрЙАНТ
503.194 \ \
1

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

У ч и т е лс к и

ит
ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

ЗА УЧИЛИЩЕ ЕСПУ ’’ИВАН ВАЗОВ'

У чилит е

X Е И и СПОРТТШ^
.ФОШАЦИОНЕН ЦЕНТЪ.

Извадка № 1 5

М 1:1 000

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 503.149, 503.6270, 504.1334(част)
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ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

лнтриум
ПЛАНЕТАРИУМ

I

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН
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I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
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ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 50.96, 503.70(част), 503.6271 (част)
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I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

И звадка № 1 7

М 1:1000

ТЕРЕНИ С РЕАЛИЗИРАНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН
РЕЖИМ ЗА ПРОМЯНА ПРЕНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
W
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 503.28, 503.29, 503.30, 503.31, 503.63, 503.90, 503.6268*

S

I

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

*

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

Извадка № 1 8

М 1:1 000

ТЕРЕНИ С РЕАЛИЗИРАНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН
РЕЖИМ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
W

И4

ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 503.32, 503.34, 503.61, 503.62, 503.64, 503.65, 503.66, 503.67, 503.5218, 503.5219, 503.5220, 503.5221
______________________ (части) и др. *_______________________________________________________
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I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

*

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

Извадка № 1 9

М 1:1000

ТЕРЕНИ С РЕАЛИЗИРАНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН
РЕЖИМ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 503.58, 503.59, 503.60, 503.68 (части)*

□

ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

Извадка № 20

М 1:1000
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ТЕРЕНИ С РЕАЛИЗИРАНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН
РЕЖИМ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 503.56, 503.58, 503.6290 (частиу

□

ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

И звадка № 2 1

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 505.634,636,637,638,639,640,641,646,647,648,649,1027,1039,1068,1325*
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I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

505.1081
i
•
505. 7\

505.78 ;

505.7t 4

505.683
•

505.671

505 781

*

505.78

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

У 505.69\
505.1194-

BAHE

505.1261
505.78R.

Извадка № 23

505.760

M

1 :1 0 0 0

: 3=_^П Е Ш Н А

МЕДИЦИНСКА ПОМ'

|зЕ Л Е Ш рН Е -------- - 503.234

/

I

КРЪЖНА БОЛНИЦА

ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

Извадка № 22
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ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 502.1009, 502.1010

I

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

Извадка № 24

М 1:1 000
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ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 502.1111,502.1114, 502.1115, 502.1116, 502.1117, 502.1118, 502.1119, 502.1120, 502.1121,502.1124,
502.1125, 502.1128, 502.1129, 502.1130, 502.1131, 502.1132, 502.1133, 502.1169, 502.1170, 502.1171, 502.9615 ( части)________
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ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

озеленяване

площ адка

Извадка № 25

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 502.1138, 502.1139, 502.1140, 502.1141, 502.1142, 502.1147, 502.1148, 502.1151, 502.1152, 502.1153,
502.1154, 502.1155, 502.1159, 502.1160, 502.1161, 502.1162, 502.1163, 502.1254, 502.1256, 502.1258, 502.9618( части) *

50211136

502.101
502.1139
502. i m
502.9610
Ю2.1138
502.1148

.502.11Z&\ 502.1118

rnzrm
t ItI il'iti IT
~i111

.о^еленаБ анег
502. lh

502.1170

озеленяване

50211f

[еленяВане

502.11В7 5
502.1160.

)2.9Ш

502.1151

озеленяване

502.1L

/

ii 41

502лШ^Гж /

I

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

502.11,
502.1162

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

502.1155
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Извадка № 26

502.1254
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ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 502.1080, 502.1083, 502.1084, 502.1085, 502.1094, 502.1095, 502.1097, 502.1100, 502.1101, 502.1102,
502.1104, 502.1113 (части)*______________________________________________________________________________
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ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

ЗА И МО ТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРА ФИЧНИЯ МА ТЕРИАЛ

И звадка № 2 7

М 1:1000
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 502.2168, 502.2171, 502.2172, 502.2178 (части)*
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ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН

I

IТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

*

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРА ФИЧНИЯ МА ТЕРИАЛ

И звадка № 28

М 1:1

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 502.2467, 502.2607 (части)*
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I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

*

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

И звадка № 29

М 1:1000
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ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 502.2327(част), 502.2333, 502.2347, 502.2349, 502.2350, 502.2354, 502.2355, 502.2356, 502.2357, 502.2358, 502.2359, 502.2360, 502.2381 (час ),
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502502.2382, 502.2383, 502.2384, 5052.2385, 502.2386, 502.2387, 502.2388502.2390 (част), 502.2391 (част) *

I

I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

*

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

Извадка № 30

М 1:1000

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 502.2366, 502.2367, 502.2368, 502.2369, 502.2371, 502.2372, 502.2373*

S

Г I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

*

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

И звадка № 3 1

М 1:1000

ОТШГ

501.1279

502.2541

Булгарплод

501.1278

Булгарплод
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I ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

501.1303

501.1311

501.1312
ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРА ФИЧНИЯ МА ТЕРИАЛ

502.2542
502.2544

502.2554

502,9501.

М 1:1000

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 501.1307 и др.*

501.1290

501.1350

□

ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН
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501.1307

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРА ФИЧНИЯ МА ТЕРИАЛ

О ^леняване
501.1339

Извадка № 33

М 1:1000
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ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЩЦНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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ИЗВАДКА ЗА ИМОТ №№ 501.1346’
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ТЕРЕНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО
РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ИМОТИТЕ С ЛИПСВАЩ
ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР
ВАЖИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО ПО
ГРАФИЧНИЯ МАТЕРИАЛ

Извадка № 34

М 1:1 000

ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СЪС ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА
ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУП СМОЛЯН
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