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Определение на понятието:
Цялостното разположени и взаимообвързаността на 
основните селищни елементи, формират плановата 
структура на урбанизираната среда.

I. Фактори, влияещи върху формирането на плановата 
структура на населените места

1. Природни
 релеф на терена
 геоложка структура на почвите и подпочвени води
 микроклимат и ослънчаване
 Локални климатични специфики – валежи, ветрове и др.

Приложени графични примери:

Фиг.1 - Монт Сен Мишел – план, фотография и перспективно изображение; източник: „Градоустройство“ – част 1, 
Ковачев, А., Pensoft, 2003г; източник: maps.google.com; източник: http://abcplanet.com/most-visited-places-in-france
Фиг.2 – Габрово – сателитно изображение; източник: maps.google.com;
Фиг.3 – Велико Търново – сателитно изображение; източник: maps.google.com;
Фиг.4 – Сливен – сателитно изображение; източник: maps.google.com;



Фиг.1

Средновековният град Мон-Сен-Мишел е 
типичен пример за организиране на 
селищната структура, в съответствие с 
особеностите на терена – силно изразен 
хълмист релеф и ограничена територия, 
поради островния характер.



Фиг.2



Фиг.3



Фиг.4



2.  Антропогенни (в резултат от човешка дейност)
 обществено-икономически условия
 материално-технически прогрес
 развитие на главната комуникационна и транспортна мрежа
 система на общественото обслужване
 Възможност за етапност на развитието(разширение) и 
изграждането на населените места и техните структурни 
елементи

Определение на понятието:
Функциоално зониране – разделяне на територията на селищата 
според функционалното й предназначение



II. Обща планова структура и функционално зониране на 
селищата
1. Основни функционални зони според функцията
 Обитаване – жилищни зони
 Производство – промишлено-производствени зони
 Складиране – складовологистични зони
 Транспорт – транспортнокомуникационни зони и линейни 
трасета

 Отдих – зони за рекреация
 Централни зони за разполагане на обекти на общоградското 
обществено обслужване (първоначално започват да се 
обособяват в големите и много големите градове)

2. Атинска харата – 1933г. – формулиране на трите „базисни“ 
дейности в града – труд, обитаване и отдих. Последващи 
тенденции в развитието на планиране на селищата.

3. Ревизия на „Атинските“ принципи за функционалното 
зониране на урбанизираните територии



III. Основни структурни форми на населените места
1. Компактна структура
 Форма с правилен геометричен контур – кръг или квадрат
 В равнинен терен
 Централно разположено ядро на обшественото обсужване и/или зона 

труд, с периферия от единици на зони за обитаване и зони за 
рекреация

 Преобладаващо приложение на радиално-кръгова улична мрежа
 Основен недостатък е ограничеността на развитие на селищния 

център, в следствие  на което се получава отдалеченост на 
новоразвиващите се зони в периферията

 Предложение „Доксиадис“ за нарастване на селища с компактна 
структура

Приложени графични примери:
Фиг.5 – Схема на антични градове с компактна структура - източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., Pensoft, 
2003г; 
Фиг.6 – Схема на градоустройствения план на Тяндзин – Китай - източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., 
Pensoft, 2003г; 
Фиг.7 – Схема на градоустройствения план на К – ираков – Полша - източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., 
Pensoft, 2003г; 
Фиг.8 – Виена – сателитно изображение; източник: maps.google.com;
Фиг.9 – Будапеща – сателитно изображение; източник: maps.google.com;



Фиг.5
1- кастелацо в Северна Италия; 2- индийско село от средата на I-то хилядолетие сл.Хр.; 3- жилищна 
крепостс Кой-Крилган-Кала, древен Хорезъм; 4- крепост – Дания Хв.сл.Хр.; 5- индийско село; 6- град 
Топрак-Кала, дервен Хорезъм; 



Фиг.6



Фиг.7



Фиг.8



Фиг.9



2. Некомпактна (разчленена, разпръсната) структура
 Неправилна гометрична форма
 Терени със сложен релеф – полупланински и планински
 Затруднено комуникационно обслужване на населеното място
 Често срещан проблем е невъзможност за хомогенно разположение 

на центрове за обществено обслужване

Приложени графични примери:
Фиг.10 – Схема на планова структура на Прага – Чешка Република - източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., 
Pensoft, 2003г; 
Фиг.11 – План на гр.Канбера и сателитно изображение на града - източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., 
Pensoft, 2003г; източник: maps.google.com;
Фиг.12 – Общ устройствен план на гр.Бургас - източник: http://www.oup-bourgas.org/



Фиг.10

1- историческо ядро 
на града;
2- вътрешен 
град(урбанизирана 
градска територия);
3- развиващи се 
райони;
4- структурообразу –
ващи природни 
клинове;
5- главни градски 
центрове;
6- главни артерии в 
урбанизираната 
градска среда;
7- планировъчни оси 
на развиващите се 
райони;
8- граници на града;
9- граници на 
изменение на 
пространствената 
структура;



Фиг.11



Фиг.12



3. Линеарна структура
 Развитие на селището в две противоположни направления – ленейно
 Терени по протежение на реки, долини, крайбрежни зони или главни 

комуникационни артерии
 Основен недостатък е при бъдещо нарастване, увеличаване на 

комуникационните връзки, между отделните зони на населеното място
 Теоретично предложение на инж.Сориа-И-Мата
 Основни разновидности – паралелна, редуваща се и гребеновидна 

структури
 „Екуменополис“ на К.Доксиадис – „град направен от целия свят“, 

концепция за сливане на световните градове в линейна структура
 Теоретични предложения на арх.Н.Каменов – „верига“ и „сандвич“
 Вариации на линеарни структури В.Островски
Приложени графични примери:
Фиг.13 – Фрагмент от застрояване на вилна зона край Мадрид, автор инж.А.Сори-И-Мата, 1882г - източник: 
„Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., Pensoft, 2003г; 
Фиг.14 – Проектно предложение за линеарно развитие на гр.Волгоград, автори – братя Веснини, 1930г и сателитно 
изображение на града, сега - източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., Pensoft, 2003г; източник: 
maps.google.com;
Фиг.15 – Варианти на линеарни структури(по  В.Островски) - източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., Pensoft, 
2003г; 
Фиг.16 – Схема на линеарна структура на града.Арх.Н.Каменов - източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., 
Pensoft, 2003г; 
Фиг.17 – Развитие на крайбрежните градове – Япония – източник: http://www.greenstone.org/greenstone3/



Фиг.13



Фиг.14



Фиг.15

А – успоредно разполагане на зоните;
Б – последователно разполагане на зоните;
В – „Гребеновидно“ разполагане на зоните;
1- жилищни територии;
2- производствени територии;
3- зелени площи и зони заотдих;
4 и 5 – транспортни артерии;
6- обществени центрове;



Фиг.16

1- Принципна схема на 
линеарна структура „врига“;
2- Принципна схема на 
линеарна структура 
„сандвич“
Според арх.Каменов



Фиг.17



4. Комбинативни структури
 Неправилни геомтрия на формата
 Позволяват безпроблемно вписване в разнообразни по тип на релефа, 

терени
 Вариации за развитие – звездообразна и решетъчна структура
 Сателеитни образувания

Приложени графични примери:
Фиг.18 – Схема на Едуард Хауард за наглийски „град-градина“ като сателитен град - източник: „Градоустройство“ –
част 1, Ковачев, А., Pensoft, 2003г; 
Фиг.19 – Проект за изграждане на сателитни градове около Москва, арх.Шестаков, 1921-1924г. - източник: 
„Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., Pensoft, 2003г;;
Фиг.20 – Сателитни градове покрай Лондон, Англия – източник: maps.google.com , 
http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_town ; 
Фиг.21 – Сателитни градове покрай Торонто, Канада – източник: maps.google.com , 
http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_town ; 
Фиг.22 – Сателитни градове покрай Чикаго, САЩ – източник: maps.google.com , http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_town ; 



Фиг.18



Фиг.19



Фиг.20



Фиг.21



Фиг.22



IV. Общи теоретични предложения за планово и 
териториално развитие на населите места

V. Градоустройствени резерви и териториално 
нарастване

1. Териториални резерви
2. Функционални резерви – за увеличение на капацитета на 

техническата и транспортната инфраструктура
3. Структурни резерви – дублиране на структурни елементи на 

града и/или създаване на възможност за такова дублиране
4. Видове териториално нарастване на населените места
 Непрекъсната развитие на всички зони
 Прекъснато развитие
 Комбинирано развитие

Приложени графични примери:
Фиг.23 – Схема на генералния план на гр.Бразилия, арх.Л.Коста и арх.О.Нимайер - източник: „Градоустройство“ – част 
1, Ковачев, А., Pensoft, 2003г; 
Фиг.24 – Варианти на териториален ръст на Париж - източник: „Градоустройство“ – част 1, Ковачев, А., Pensoft, 2003г;
Фиг.25 – гр.Стара Загора , сателитна снимка – източник: maps.google.com;



Фиг.23



Фиг.24

1 – концентричен ръст н аграда;
2 – формиране на градове-сателити;
3 – преобладаващо развитие на 
няколко направления;
4 – създаване на втори град –
„успореденЮ Париж
5 – разрастване по системата 
„Доксиадис“
6 – линеарно развитие на града



Фиг.25


