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Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал” 
 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на 

агломерационен ареал ”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита,  че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представената концепция за пространствено развитие на град Сливен към 2020 
г. е изготвена за целите на подкрепата на определената Визия за развитие на град 
Сливен в периода 2014 – 2020 г., базирана е на анализите и предвижданията на 
действащия Общ устройствен план на град Сливен и е изготвена за целите на 
разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, предмет 
на настоящия проект. 

Основната цел на ОУП на град Сливен е превръщането му в устойчив 
източноевропейски град –елемент от мрежата на средните европейски градове. 

Тази цел е в основата на представената в ОУП пространствена концепция за 
развитието на града, която произтича от виждането, че градското развитие и 
преструктуриране успешно може да се насочва чрез формиране на опорен скелет, в 
който да се залагат опорни точки и ядра, стимулиращи определени процеси и 
насочващи развитието в балансирана посока.  

Специфичното пространствено-ландшафтно разположение на Сливен – в 
полуотворена на югоизток долина и притиснат в южните склонове на планината на 
подхода към Еленския и Котленския проход, вече е изчерпало териториалните резерви 
за развитие в този ареал. В южна посока обширната, неуплътнена и в процес на 
стагнация и преструктуриране производствена зона „запушва” развитието към 
равнината.  

Затова се предлага естественото радиално-лъчево развитие на града в източна и 
югозападна посока да се балансира чрез активна градоустройствена ос на юг, в посока 
към бъдещата връзка с магистрала „Тракия”, която да създаде пълноценно лице на 
града на юг.  

Предложеният с ОУП търговски-делови и развлекателен център в зоната на 
гарата ще даде опората и ще оформи връзката между централната зона на града и 
формиращата се делова, търговска и бизнес зона в южна посока. 

Този делови център е обвързан с предложение за транспортен пробив на запад, 
който ще създаде комуникационната връзка с терените на кв. “Асеновец” и ще ги 
направи достъпни, както и ще улесни връзките със селата на запад и в подножието на 
Стара планина.  

Тази връзка ще позволи изваждането на тези терени от “сянката” на 
досегашната непривлекателност и ще позволи пълноценното им – и дори престижното 
им жилищно  усвояване – особено в по-високата част, в близост до Клуцохор. В по-
ниската им част се предвижда комплексно жилищно строителство за социални нужди, 
както и терени за разполагане на учебни заведения. 

В западна посока се планира развитие, което се обединява в общо парково 
пространство със съществуващия парк “Хамам баир”. 
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В северозападна посока, в зоната на “Боаза” се предлага създаване на 
“Исторически индустриален парк”, на базата на съществуващите фабрики от края на 19 
и началото на 20 век, някои от които с качествата на архитектурно наследство и 
ситуирани в обкръжението на великолепната природна среда. Този парк ще 
ревитализира по специфичен начин този традиционен лъч в развитието на Сливен. 

С изброените предложения се цели градът да придобие значими опори и ядра 
за развитие както в ниската си, южна част, така и на изток и запад. 

В източна посока селищното образувание „Изгрев” се предлага да се запази със 
статут на вилна зона с частично постоянно обитаване. По същество това е един втори 
Сливен, в който се реализира по спонтанен начин устойчивата традиция на сливналии 
за обитаване в индивидуална къща с двор, на този етап предимно като второ жилище 
(лятна къща) в среда със значително по-висок екологичен комфорт. Изключително 
благоприятните ландшафтни характеристики на тази зона (наклони, изложение, 
ослънчаване) както и великолепният широк обзор на юг към Тракийската равнина в 
последните години обуславят повишена строителна активност и тенденция към 
формиране на зона с резиденциален характер. Забавеното канализиране на този 
процес и мащабността на територията поставят остро въпроса за нейното 
структуриране и разчленяване с подходяща улична мрежа. 

В предложеният модел на зониране и структуриране се търси запазване на 
спонтанния и живописен характер на средата, с ниски показатели на застрояване – с 
оглед запазване на привлекателността на зоната. 

На юг за промишлената зона - се предвижда нейното разчленяване и 
преструктуриране с оглед изискванията на пазарната икономика. Поради нейната 
рехавост е възможно прокарването на зелени клинове и ивици, които подпомагат 
създаването на модерния и образ.  

Предвидената по този начин схема за пространствен модел на града е 
пространствено уравновесена лъчеобразна структура, по икономичен начин 
осигуряваща естествените вектори на развитие на града.  

Основната цел в предложената Устройствена концепция за развитие на града е 
чрез различните идеи за опорни ядра и оси на развитие да възстанови 
пространственото равновесие в града и да предпостави неговото усъвършенстване и 
включване в бъдещите мрежови модели на урбанизация на регионално и национално 
ниво. 

Предвид изложените предвиждания на ОУП за пространственото развитие на 
град Сливен и като основа на процеса за идентифициране на конкретни проекти за 
реализиране на стратегическите цели на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие могат да бъдат формулирани следните изисквания по 
отношение на предстоящото идентифициране на проекти за реализация на ИПГВР: 
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 проектите, допринасящи за подобряване на средата на живот и 
общественото обслужване в кварталите Сините Камъни и Дружба следва 
да отчитат необходимото развитие на връзката между градската 
територия и селищно образование Изгрев (източни вилни зони); 

 проектите, допринасящи за подобряване на средата на живот и 
общественото обслужване в кварталите Сините камъни, Българска, Ново 
село, Кольо Фичето, Република следва да отчитат необходимото развитие 
на връзката между градската територия и северните вилни зони 
(Хисарлъка и др.) 

 проектите, допринасящи за подобряване на средата на живот и 
общественото обслужване в квартал Комлука следва да отчитат нуждите 
от запазване на „старата” част на градската територия и наличието на 
специфични улични фронтове, както и връзката между града и Природен 
парк „Сини камъни”; 

 проектите, допринасящи за подобряване на средата на живот и 
общественото обслужване в квартал Клуцохор следва да отчитат нуждите 
от запазване на „старата” част на градската територия и наличието на 
специфични улични фронтове, както и предвижданията за 
„историзирането” на Производствена зона „Боаза”; 

 проектите, допринасящи за подобряване на общественото обслужване в 
Промишлени зони Изток и Юг следва да отчитат необходимото развитие 
на връзката между градската територия и южната ос на комуникации по 
посока пътната връзка с Автомагистрала „Тракия”; 

 проектите, допринасящи за подобряване на общественото обслужване в 
Промишлена зона Запад следва да отчитат необходимото развитие на 
връзката между градската територия и оста на комуникации по посока 
пътната връзка с кварталите Речица и Сливенски минерални бани. 

 


