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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
I. Общи положения
В своята същност устройственото планиране на населените
места е пряко зависимо от обществено-икономическите условия и
законова уредба. Промените от социален и икономически аспект в
България през последните три десетилетия - преминаването към
пазарно стопанство, развитието на частния сектор в производството и
обслужването на населението, възстановяването на собствеността по
реституционните закони, развитието на градски терени и друга
недвижима собственост, 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.

II. Обосновка и основание за разработване
Целта на всеки общ устройствен план трябва да 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, които са важен
градоустройствен фактор. Същият следва да определи така насоките за
пространствено развитие на града и прилежащите му територии, че да
реализира следните градоустройствени принципи:
- единство на градската територия, постигнато посредством
обединяващото действие на транспортната система и социалния сервиз
(общественото обслужване);
- относителна самостоятелност на отделните градски структури и
възможности за затваряне на пълния жизнен цикъл (живеене, труд,
отдих) за определена част от обитателите им;

- включване на традицията и историческите тенденции във
функционалната и пространствена структура и продължаване на
положителните от тях и в бъдеще;
- отчитане на природните условия и ресурсите на територията;
- използване и доразвиване на тенденцията към развитие на
еднофамилното застрояване в периферните градски зони;
- устройствена подкрепа на положителните процеси на
територията на града и околоградската зона и подтискане и отслабване
на негативните процеси.
Всичко това, както и някои пропуски по отношение отразяването в
насоящия ОУП на гр.Сливен на одобрени и влезли в сила преди
неговото действие подробни устройствени планове и неотчитане на
възстановената по реституционни закони собственост, го правят труден,
а в много случаи и невъзможен за прилагане.

III. Обхват на разработката
Настоящия проект за изменение на "Общ устройствен план на
град
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кв."Асеновец". Той е изготвен на основание чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ и
техническо задание от Възложителя. Като изходни данни са използвани
също действащия общ устройствен план, предварителния проект на
комуникационна

схема

от

1995

г

за

кв."Асеновец",

актуалната

кадастрална карта и влезлите в сила подробни устройствени планове за
тази част от града. Към настоящият момент това е първото допуснато
изменение на общия устройствен план на град Сливен. В него не се
предвиждат промени в "Схемата на комуникационно-транспортната
система

на

гр.Сливен",

"Схемите

на

инженерните

мрежи"

и

"Правилника за прилагане на ОУП". В обхвата на разработката не
попадат паметници на културата.

Квартал „Асеновец“ е с обща площ от около 1700 дка.
Теренът граничи от север-северозапад с кв.“Клуцохор“, от

изток с

бул.“Банско шосе“, от запад и юг с територии по Параграф 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ - местностите „Баш чардак“ и „Гюнюза“. Западната и южната
регулационна граница на квартала е и външна регулационна граница на
гр.Сливен. За кв.“Асеновец“ има одобрен със заповед №269/16.04.1983г.
регулационен план, който съдържа основно улична мрежа. Този план е
изготвен при стари социално-икономически изисквания и към настоящия
момент е неприложим. За квартала има изработен и приет през 1995г.
предварителен проект на застроителен и регулационен план, като с него
са обособени квартали с УПИ, които са с разнообразно предназначение,
но за някой от тях необходимостта вече е отпаднала. За територията
има разработени и одобрени частични изменения, като план-извадки по
чл.133 от ЗУТ, през различни години. Имотите в този квартал са
собственост на физически и юридически лица, на общината и
държавата, като в обхвата на зоната има значителен брой имоти,
възстановени по реституционните закони. Имотните граници на терена
не са материализирани навсякъде. Територията е слабо застроена със
сгради за производство, обществено обслужване, складова дейност,
жилищни сгради и други. Важни обекти в този квартал са парк „Хамам
баир“ с паметника в него, Сливенският женски затвор, Професионалната
гимназия по електротехника и електроника "Мария Склодовска - Кюри",
както и Клуцохорският гробищен парк. Действащият ОУП в частта за
кв.“Асеновец“ е само частично съобразен с влезлите в сила преди
неговото действие ПУП и изменения на ПУП и не е съобразен с
възстановената по реституционни закони и друга собственост, което
възпрепятства инвестиционните намерения на собствениците на имоти.
В същото време и с план от 1976 г. кв. "Асеновец" е замислен като
жилищен квартал, представляващ западно разширение на града,
останал нереализиран и до днес. Всичко изброено до тук налага и
въпросното изменение на ОУП, като то ще бъде и основа за последващо
разработване на подробни устройствени планове - ПУР и ПРЗ за
отделните квартали и имоти.

IV. Проектно решение
Предложеното проектно решение за изменението на общия
устройствен план в частта за кв."Асеновец" е резултат от изследване на
възможностите за обособяване на
съобразно

влезлите

в

сила

конкретни устройствени зони,

подробни

устройствени

планове,

възстановената собственост на отделните имоти, контакта между
отделните зони и не на последно място наличието на антропогенните и
природни особености.
В действащия ОУП за кв."Асеновец" са обособени следните
устройствени зони:

В този си вид и с предвиденото разполагане на зоните, ОУП има
стегнат и структуриран вид, който обаче не отчита изцяло изтъкнатите
по-горе аргументи, водещи до нуждата от неговото изменение собственост,

действащи

устройствени

планове,

природни

и

антропогенни особености.
В предложеното изменение на ОУП за кв."Асеновец" са
предвидени следните устройствени зони:

Съобразно правилата за прилагане на действащия ОУП и
предвидените в него устройствени зони, в настоящото изменение се
правят следните предложения:
 Жилищни зони

- Премахват се предвидените жилищни

зони Жс и Жм1, като те отстъпват място на зона Жм3 Малкоетажна жилищна зона със свободно и свързано
застрояване с висока плътност и интензивност.
 Смесени зони - Премахва се предвидената зона Смф1,
като вместо нея се предвижда появата на зона Смф2 Производствена зона за частична конверсия към
обществено-обслужващи

и

незамърсяващи

производствени дейности.
Цялостно се увеличавт жилищните територии в обхвата на
разработката, което в най-голяма степен отговаря на тенденциите за
развитие на кв."Асеновец" и е съотносимо към градоустройствените
концепции от по-ранни години. Смесената мултифункционална зона се
предвижда основно като "буферна"

такава, разположена между

жилищната зона и терените с по-специално предназначение като
затвора и мемориалния парк. Изледвана е собствеността на имотите,
както и всички разработени за територията подробни устройствени
планове. Отчетени са техните отреждания и устройствени показатели
при избирането и обособяването на предложените устройствени зони. В
същото време премахването на някои от съществуващите зони, в които
се предвижда застрояване, има отношение към запазенето на всички
горски територии с иглолистна дървестна растителност, като част от
зелената система на града, осигуряваща екологичната, естетическата и
рекреационна среда, така необходима за развитието на човешките
функции. Тази зелена система, осъществяваща връзката между
отделните елементи и устройствени зони на градския организъм с
окръжаващата го природна среда. Същата, която е и важно средство за
подобряване

на

микроклимата

и

хигиенните

условия,

както

организиране на отдиха на населението.
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