
Предложение за зони за въздействие Гр. силистра

леГенда
държавна граница 
граница на землище - гр. Силистра
строителна граница на гр. Силистра, предвидена по ОУПО
граница на зона за анализ на ИПГВР гр. Силистра

население

14284

площ в ха (процент от цялата територия)

95 (11,6%)

население

-

площ в ха (процент от цялата територия)

117,43 (14,3%)

население

8 870

площ в ха (процент от цялата територия)

113,57 (13,8%)

зони за публични функции с висока обществена значимост (п)

п - ЦентъР, ПРИСтанИщен РайОн

зони с пРеоблаДаващ социален ХаРактеР (с)

с1 - СеВеР, ИЗтОК

зони с потенциал за икономическо Развитие (ик)

ик - ПРОИЗВОдСтВена ЗОна ЗаПад 1

вариант  № 1                                                ( 23154 жители; 39.7% от общата Площ ) 



Предложение за зони за въздействие Гр. силистра

леГенда
държавна граница 
граница на землище - гр. Силистра
строителна граница на гр. Силистра, предвидена по ОУПО
граница на зона за анализ на ИПГВР гр. Силистра

население

5926

площ в ха (процент от цялата територия)

82,6 (10,1%)

население

-

площ в ха (процент от цялата територия)

117,43 (14,3%)

население

8 870

площ в ха (процент от цялата територия)

113,57 (13,8%)

зони за публични функции с висока обществена значимост (п)

п - ЦентъР, ПРИСтанИщен РайОн

зони с пРеоблаДаващ социален ХаРактеР (с)

с2 - юГ 1, юГ 3

зони с потенциал за икономическо Развитие (ик)

ик - ПРОИЗВОдСтВена ЗОна ЗаПад 1

вариант  № 2                                              ( 14796 жители; 38,2% от общата Площ )



Предложение за зони за въздействие Гр. силистра

леГенда
държавна граница 
граница на землище - гр. Силистра
строителна граница на гр. Силистра, предвидена по ОУПО
граница на зона за анализ на ИПГВР гр. Силистра

население

14284

5926

площ в ха (процент от цялата територия)

95 (11.6%)

82.6 (10.1%)

население

8 870

площ в ха (процент от цялата територия)

113,57 (13,8%)

зони за публични функции с висока обществена значимост (п)

П - ЦентъР, ПРИСтанИщен РайОн

зони с пРеоблаДаващ социален ХаРактеР (с)

C1 - СеВеР, ИЗтОК

C2 - юГ 1, юГ 3 

вариант  № 3                                            ( 29080 жители; 35,5% от общата Площ )


