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Сдружение за изследователски практики е основано през 2004 г. и е доброволно, независимо сдружение
на лица, които имат интереси в областта на провеждането на изследователски дейности за
сътрудничество във връзка с дейности в сферите на образованието, младежта, околната среда,
гражданските права и свободи и наблюдението на политики.
Анализът е част от проект „Общностно планиране за Борисовата градина като част от уникалната
идентичност и европейска значимост на София“ на Сдружение за изследователски практики реализиран в
партньорство с район Средец и финансовата подкрепа на Столична община чрез Програма Европа.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за изследователски практики и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Столична община и Оператора на Програма Европа.
Автор:
ланд. арх. Бояна Василева
Редакция:
д-р Вера Стаевска (ръководител проект)
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Увод
В периода юни – ноември 2016 г. се реализира проектът „Общностно планиране за Борисовата градина
като част от уникалната идентичност и европейска значимост на София“ от Сдружение за
изследователски практики в партньорство с район Средец и финансовата подкрепа на Столична община
чрез Програма Европа. Проектът имаше за цел да запознае гражданите с особеностите, културноисторическата ценност и предложенията на наградената устройствена концепция за подробен
устройствен план (ПУП) и проектът за ПУП на местност парк „Борисова градина“ изготвена от „Ковачев
архитекти“ ЕООД и да набере идеи от обществеността за бъдещото развитие и ползване на парк
„Борисова градина“. Обобщените препоръки на гражданите от общностното планиране са събрани с цел
да улеснят проектантите, разработващи ПУП на парк „Борисова градина“. Приемането на ПУП,
разрешаващ очертаните в доклада въпроси, е управленската гаранция за осигуряване на възможности
публичните функции на парка реално да се изпълняват. Екипът на проекта препоръчва изпълнителите
проектанти на ПУП и възложителят – НАГ СО - да се запознаят с доклада от общностното планиране, за
да може проектът на ПУП да се разработи спрямо нужди на общността и обществените обсъждания да не
повтарят вече дискутирани теми, с което ще се улесни приемането на ПУП, нужен за пълноценното
ползване на Борисовата градина като част от уникалната идентичност и европейска значимост на София.
Проектът за ПУП за парк Борисова градина не беше изготвен по време на проекта (юни 2016 – ноември
2016 г.), въпреки подписания договор между Столична община и „Ковачев Архитекти“ ЕООД (договор №
НАГ-1374/08.01.2016 г.). Проектът за ПУП е възложен със срок на изпълнение 175 дни, но поради
необходимост от набиране на допълнителни данни от страна на Възложителя (Столична община) и
подаването им към проектантския колектив, проектът за ПУП не бе наличен за обсъждане по време на
изпълнение на настоящия проекта.
При съществуващото положение към момента, проектът „Общностно планиране на Борисовата градина“
събра препоръки към бъдещия ПУП на парка въз основа на устройствената концепция на проектантския
екип1, спечелила конкурса на Столична община през 2015г. 2 Поради факта, че проектът за ПУП все още не
е изработен, и наличен за експертна дискусия, планираните по проекта фокус групи за обсъждане на
гражданските предложения от експерти на районните администрации, Направление „Архитектура и
градоустройство“ на СО, НПО, архитекти и други заинтересовани страни, отпаднаха като дейност с
решение на Програмния съвет на Програма Европа. Настоящият доклад обобщава само гражданските
препоръки към бъдещия проект за ПУП, взимайки като изходна точка устройствената концепция на
„Ковачев архитекти“ ЕООД, спечелила конкурса на СО през 2015 г., която се явява основата на бъдещия
ПУП.
1
2

http://borisova.zelenizakoni.com/sites/default/files/odobren%20ideen%20proekt%20Kovachev%202015_0.pdf
http://borisova.zelenizakoni.com/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA
%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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Очаквания към настоящото устройство
Изрично условие в договора за възлагане на изработване на проект на ПУП парк „Борисова градина“ е
проектирането да се извърши като се спазва заданието, одобрено с Решение № 417/18.07.2013 г. на СОС,
препоръките на Журито от проведения конкурс и да е на базата на представената устройствената
концепция3.
Основана цел на проекта на ПУП според заданието на СО за конкурса от 2015г е да намери устойчиви
решения на следните устройствени проблеми: 1. Максимално да се запази замисълът на парка като
общоградски и рекреационен, като същевременно се защити статутът на резервата с охранителните му
зони и декларираните лесопаркови зони – паметник на градинското и парково изкуство. 2. Създаване на
условия и предпоставки за изработване на инвестиционни проекти за паркоустройство и благоустройство
на цялата територия на парка и на контактните му зони, заедно с подходите към тях. 3. Прилагане на
действащия ОУП.
Основните препоръки от протокола на журито4 на конкурса на СО от 2015г са:
1.

Да не се допуска ново строителство на сгради;

2.

Да не се допуска никаква намеса в резерватната част на парка

3.

Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка

4.

Да се премахнат от резерватната част всякакви заведения и неприсъщи сгради

5.

Да се предвидят нови пешеходни и велосипедни връзки между различните части на парка

6.

Да се подобри сигурността

Настоящият анализ на общественото мнение по проект „Общностно планиране за Борисовата градина“
се извърши въз основа препоръки, подадени чрез писма в пощенска кутия до арт-инсталацията
ситуирана в парк Борисовата градина на Езерото с лилиите и подадени он-лайн чрез попълване на анкета
и

подаване

на

коментари

по

теми

и

функционални

зони

в

уеб-базирана

карта

(www.borisova.zelenizakoni.com) на проекта на Устройствена концепция за ПУП на парк „Борисова
градина. Мненията се събираха в периода 02.09.2016 г. - 10.10.2016 г.
Общо гражданските препоръки в рамките на проект „ Общностно планиране за Борисовата градина“
са 413: получените коментари на уеб-сайта са 90 броя по темите, 103 броя по онлайн картата на зоните
на устройствената концепция и 208 броя попълнени он-лайн анкети с въпроси, обобщаващи акцентите на
устройствената концепция5, в пощенската кутия (към инсталация а с карта на устройствената концепция
до „Езерото с лилиите“) са подадени 12 броя писма.
3

4
5

Гл. I, чл. 1 от Договор №НАГ-1374/08.01.2016 г. с предмет „Избор на изпълнител за проект на ПУП на основание
резултати от конкурс за концепция за изработване на ПУП на Парк „Борисова градина“ в гр. София“
http://borisova.zelenizakoni.com/sites/default/files/protkol_juri_korekcia.pdf
В Приложението може да разгледате формуляра на он-лайн анкетата.
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Проектните дейности за общностно планиране показват, че предложенията и коментари на гражданите
не показват съществени конфликти със спечелилата конкурса на СО от 2015 г. устройствена концепция
на "Ковачев Архитекти" ЕООД и препоръките на журито на конкурса, върху които ще се основава
бъдещият ПУП на парк "Борисова градина".

Визия на он-лайн карта на устройствената концепция

Основните препоръки на гражданите са в посока:
1. Категорично недопускане на автомобилен трафик и паркинги в парка (което е и препоръка на журито)
2. Нужда за опазване на биоразнообразието и съхраняване на дивата природа в парка (което би могло да
се осъществи чрез екологосъобразната стратегия за опазване и възстановяване на растителността в
лесопарковата част, която според препоръките на журито проектът за ПУП трябва да детайлизира)
3. Конкретни нужди от свързване на велосипедни и пешеходни маршрути в парка и връзки между послабо посещаваните части в парка (това е и една от задачите, поставена от заданието на конкурса за
устройствена концепция)
От гледна точка отделните приоритетни теми на ПУП според заданието и препоръките на журито, можем
да обобщим следните резултати от общностното планиране:
Сигурност


Най-широко разпространеното нарушение на обществения ред според гражданите е
неправилният автомобилен трафик;



Най-често място на наблюдаваното нарушение на обществения ред е около стадионите;



Респондентите са дали и отговор на това как според тях може да се подобри сигурността в
горската част на парка: най-много отговори е събрало предложението за инсталиране на
осветление, както и осигуряване на патрулираща охрана (конна и/или вело полиция);



Конкретни коментари, формулирани от граждани, наблягат на проблема с футболните хулигани
(„ултраси“), които се появяват по време на фуболни мачове.

Автомобили и паркинги
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В унисон и с препоръките на журито на СО към устройствената концепция, мнозинството граждани
(78%) не желаят да се изграждат нови паркинги;



Най-коментирана от всички зададени теми, обобщени изказванията се обединяват около: да се
следва концепцията за забрана на автомобили в парка;



да се подпомогне ползването на обществен и велосипеден транспорт;



въпреки категоричното противопоставяне на изграждането на паркинги и входове за автомобили
към парка (каквито предложения има в устройствената концепция), гражданите са склонни да се
съгласят на подземен паркинг при автокъща „Капитолия“, предвиден от устройствената
концепция, спечелила конкурса от 2015 г.

Велоалеи и велосипедна инфраструктура
Всички посочени пресичания (базирани на становище на сдружение „Велоеволюция“, оценено като
високо експертно от журито на конкурса и препоръчано за бъдеща референция на проектантите) са
одобрени от повече от половината запитани. Най-много подкрепа имат опциите:
1) „нови велосипедни рампи в подлеза при "Полиграфическия комбинат",
2) „велосипедно пресичане на кръстовището на Орлов мост“
3) „велосипедно пресичане на кръстовището на бул.”Драган Цанков” и бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви“.


Най-малко подкрепа има предложението за изграждане на охраняеми велопаркинги в парка.



Важна препоръка е да се отделят велосипедния и пешеходния трафик на ключови места, като
пресичания на улици и връзки между частите на парка.



Гражданите не считат, че е необходимо изграждане на изрични велотрасета в лесопарковата част,
като се опасяват, че всяка намеса би довела до ненужна сеч и предпочитат запазването на парка
като максимално близък до дивата природа.

Връзки между различните части на парк „Борисова градина“
Гражданите акцентират върху следните теми за целите на бъдещото устройство на парка:


нужда от свързаност между Борисова градина и другите паркове и градини (Южен парк, Княжеска
градина),



опасност от пресичане на основни артерии – бул. П.К. Яворов, Симеоновско шосе.



пешеходни оси на парк Борисовата градина извън основната ос в централната част на парка –
нужда от успоредна на бул. П.К. Яворов ос, улесняваща достъпа и ползването на частта на парка
между парк-хотел Москва, София Ленд и гара „Пионер“



пешеходна пътека на бул. Ст. Михайловски



пресичания на бул. Симеоновско шосе – например, при Гара Пионер/алеите на Ловен парк и
кръстовището бул. Вапцаров и Симеоновско шосе;
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пресичания на бул. Драган Цанков (поне 2 брой)



пресичания на бул. П. Яворов - необходими са реконструиране на текущия тунел и/или
построяване на надлез/екодукт6 и поне още 1 надлез/екодукт на кръстовището с Драган Цанков

Важно е да се акцентира на предложението връзките да бъдат проектиране с оглед намаляване
конфликтите между пешеходния и велосипедния трафик и улесняването им – без надлези или
подлези, налагащи забавяне и слизане от велосипедите, което би довело до нарушения и опасност от
пътни инциденти.
Биоразнообразие
Устройствената концепция, спечелила конкурса на СО от 2015г, върху която ще се базира бъдещият ПУП,
идентифицира „влошено състояние на санитарното състояние на растителността най-вероятно поради
намалени грижи и непровеждани мероприятия“, а препоръките на журито от конкурса включват
изработване на „екологосъобразна стратегия за опазване и реконструкция на растителността в
лесопарковата част, която да осигури запазване на биологичното разнообразие“ и „ програма за
конкретни мерки, която да гарантира поетапно обновяване на растителността в лесопарковата част“
Важно да се има предвид, че гражданите имат опасения към всяка намеса и изискват строга обосновка и
контрол над „обновяването“ – т.е.

сечите – на територията на парка. Очакваните от ПУП

екологосъобразна стратегия и мерки за обновяване трябва да съдържат убедителна система за
прозрачност и контрол с оглед обществената чувствителност по темата.
Най-важното за управлението на биоразнообразието според гражданите е лесопарковата част да остане
възможно най-дива с минимална намеса (80%).
Важни препоръки са запазването на историята на лесопарка и възможността за провеждане в него на
образователни и научни дейности, базирани върху наличното биоразнообразие

– „да се изготви

прецизна дендрофлористична инвентаризация на Борисовата градина, както на парковата част, така и в
лесопарка. .... да се изследва дендрофлористичното богатство и да се включи например в един
"пътеводител" за градината.“
Мнозинството мнения застъпват тезата за запазване на така съществуващия парк. Гражданите изказват
съмнения за нови застроявания в парка:



„Искаме си дивата гора със свободен достъп където и в момента хората спортуват активно, но
безплатно и сред природата.“



„Зоната няма нужда от паркинги и зали, освен от осветление и алеи.“



„Да не се строи пейнтбол център.“



„Нека се запази по-дивата част на парка. Това е част от очарованието му. В Плитвичките езера в
Хърватска от парка не се изнася нищо, падналите дървета и клони се оставят в екосистемата.;
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Екодукт - широк озеленен надлез
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Дивата част на парка трябва да остане непокътната“

Мъх върху паднало дърво в лесопарковата част

Есенно обагряне на лесопарковата част на парка

Строителство и презастрояване
Настоящото състояние на парк "Борисова градина" според препоръките на журито на Столична община
при оценката на конкурса за устройствена концепция включва презастрояването като проблем. Една от
препоръките на журито е да не се допуска ново строителство на сгради в парка.
Според данни на екип "Кали" (един от проектантските екипи-участници в конкурса от 2015г):
"Съществуващото застрояване в парка значително надвишава допустимите параметри по ОУП (особено в
историческата част), като за спортните обекти е около 270%, а за парковата част около 150% (изчислено
спрямо площта на съответния ПИ и общо за зоната). "
Визията на устройствената концепция от 2015г, върху която ще се разработи ПУП, по отношение
презастрояването предвижда:


Освобождаване на градината от несвойствени обекти



Функционално „разтоварване” на резервата от неприсъщи за характеристиката му обекти и
елементи

Конкретни предвиждания се отнасят до конната база и част от обектите на „Спортна София“
Важно е да се има предвид, че концепцията предлага това „разтоварване“ да се извърши чрез
преместване на обекти към по-слабо застроени части на парка, към което обаче има съпротива –
гражданските препоръки настояват слабо застроените части да не се застрояват и да не се запълват с
нови обекти, включително спортни.
Всеки втори (60%) от гражданите счита, че е необходимо да се премахнат част от съществуващите в парка
сгради. Всеки четвърти (24%) смята, че това не е необходимо. Част от конкретните предложени за
премахване сгради:
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Стари постройки негодни за ползване (6 бр.);
Сградите около първата пипиниера в парка (до групата секвои и гимнокладуса) с изключение на високата
къща, която може да бъде реставрирана и преустроена в музей (2 бр.) 7;
Автокъща Капитолия (11 броя);
Стадион ЦСКА (7 бр.);
Ресторантите изобщо (4 броя);
Само новото строителство, тези които са изградени след 89 г.;
Заведенията за хранене около езерото Ариана (7 бр.)
Ресторант "Весело село" (8 бр.),
Конната база (2 бр.);
Капанчета, сергии и всякакви нахвърляни без концепция търговски обекти по целия парк (1 бр.);
Маймунарника (2 бр.);
Колодрума (4 бр.);

Вход на парка откъм Орлов мост, езерото Ариана

Собственост и спорни обекти
Най-общо мнението е, че входът на парка е претрупан от заведения, сергии и рекламни пана. Гражданите
искат стилен подход към парка, жив плет откъм булевардите, с едно подходящо вписано заведение и
възможен информационен павилион. Отдаването на тези места трябва да се извършва без лишаване от
собственост на общината и държавата, чрез прозрачни и ограничени във времето концесии или
публично-частни партньорства.
Конкретни граждански мнения за спорните обекти, към които устройствената концепция, спечелила
конкурса на СО от 2015 г. има конкретни предложения за промени, можете да видите в обобщените
данни в следващата част от доклада – обектите включват ресторант "Весело село", конната база, гара
"Пионер", резерватната част и сградите на Дендрариума, бар "Маймунарника", къпалня "Мария Луиза",
стадион "Юнак", Телевизионната кула, инфо център „Зелената памет на София“ и автокъща „Капитолия“.
Спортни обекти
Малко повече от половината (58%) граждани са против премахване на спортни обекти от охранителната
7

Става въпрос за сградите в обхвата на резерват „Дендрариума“
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зона. Твърдо за премахване е всеки четвърти отговорил (25 %). Описани са от 17 % от гражданите и
конкретни обекти:


стадион ЦСКА (19 бр.);



комплекс "Спортна София" (4 бр.)



къпалня "Мария Луиза" (3 бр.)



колодрум (9 бр.)



тенис кортове откъм кв. Изток (3 бр.)



закрита зала бадминтон (2 бр.)



тези с по-малка посещаемост (2 бр.)



големи спортни обекти нямат място в парка (1 бр.)



НС Васил Левски (2 бр.)

С оглед данните за презастрояване и гражданските препоръки, ПУП би трябвало да потърси начин за
освобождаване на парка от излишни спортни обекти, както гласи и визията на устройствената концепция,
спечелила конкурса на СО през 2015г. Важно е да се има предвид, че според гражданските коментари,
такова освобождаване от спортни обекти не трябва да се осъществява чрез преместването им в по-слабо
посещавани части на парка, за които се препоръчва оставянето им „ Както са“, за безплатно публично
ползване и без застрояване. Реално голяма част от лесопарка се ползва от граждани за свободно
спортуване – бягане, колоездене - и няма нужда от специална инфраструктура за целта.
Тоалетни
Проблемът е значим за гражданите, като препоръките са към достъпни откъм цена и физически подход
нови съоръжения, както и ползване на вече съществуващите в парка, но неизползвани сгради.

История на парка и цели на устройствения му план
Парк „Борисова градина“ е публично пространство, ключово за уникалната идентичност на София. Парк
„Борисова градина“ е и най-стария градски парк в София. Изграждането му е започнало още през 1884 8 г.
въз основа на проект на швейцарския градинар Даниел Неф. Първоначално се изгражда Рибното езеро
(днес Езерото с лилиите), засаждат се акациеви дървета и се оформят цветни лехи. През 1886 г. градината
става с площ от 30 ха и се извършват множество залесителни мероприятия. През 1889 г. се изгражда
езерото Ариана, както и инфраструктурата за напояване на градината от р. Перловска. През 1906 г. Йосиф
Фрай изготвя втори план на градината, който доразвива идеите на Даниел Неф. През същата година въз
основа на ситуационен план (инж. Калчев) и лесокултурен план (инж. Байкушев) са залесени терените
зад Духовната семинария до Ловния парк и под Погребите до Драгалевската река. По това време
ежегодно в парка се организират изложби на градински цветя, а в близост до входа на градината се
8

Подробна информацията за историята на парк „Борисова градина“ може да бъде прочетена в Заданието за
изготвянето на Устройствена концепция за парка. Тук е дадено кратко обобщение.
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построява павилион за продажбата им, който генерира големи приходи за общинския бюджет. През
периода 1906-1934 г. са изградени множество спортни обекти: Колодрум (1931 г., от Първо българско
колоездачно дружество), спортно игрище (1922 г. от футболен клуб А.С. 23, на мястото на комплекс
„ЦСКА“), с доброволен труд се изгражда стадион „Левски“ (1924 г., на мястото на днешния НС „В.
Левски“), игрище „Български Тенис клуб“ (1924 г.), национален стадион „Юнак“ (1930 г., на мястото на
руините на ледена пързалка „Юнак“), детско лятно игрище (на мястото на комплекс „ЦСКА“). Тогава
увеличаването на спортните терени не е посрещнато от всички с одобрение. През 1934 г. с конкурс е
избран и назначен за управител на отдел „Градини и паркове“ Георги Духтев. Той приема и доразвива
идеите на Даниел Неф и Йосиф Фрай. По негови проекти стотици декари залесена, но неблагоустроена
територия на градината се паркоустрояват. Голяма част от главните алеи са настлани със стари тухли и
вар. През 1939 г. е открита лятната къпалня „Мария Луиза“. Броят на бюстовете-паметници се увеличава и
част от градината се превръща в открита галерия на произведения на знаменити български скулптори.
През 1946 г. започва изработката на генерален план за реконструкция на градината и превръщането й в
парк за култура и отдих, с ръководител – арх. Делчо Сугарев. Името й е променено на „Парка на
свободата“. През периода 1946 – 1972 г. се извършва строителство и парка се превръща в такъв какъвто е
днес. През 1992 г. паркът е преименуван на „Борисова градина“. Оттогава до днес няма
паркоустройствени нововъведения, но спортната зона е с по-големи размери и са открити няколко
самостоятелни обекти за обществено хранене и нощен живот, както и такива, обслужващи спортните
съоръжения.

Парк Борисова градина, Алеите с кестените

Парк Борисова градина, свободно разполагане на пейки

Приблизителната площ на парк „Борисова градина“ e 343 ha, сходна с площта на Central Park (341 ha9) в
Ню Йорк. По данни на МРРБ10 Борисовата градина е и паркът с най-голяма площ в София. По-долу са
разгледани площите на големи паркове със сходно значение в други столиците на Европа: Булонски лес в
Париж е 846 ha, парк Монсанто в Лисабон е 900 ha, Каса де Кампо (най-големият парк) в Мадрид е 1722,6
9
10

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park
http://www.regag.eu/info?id=1&spr=2
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ха, Хайд Парк11 (един от най-големите) в Лондон (253 ха), парк Максимир в Загреб е 316 ха, ТиерГартен в
Берлин е 210 ха.

ТиерГартен, Берлин
Максимир, Загреб
Хайд Парк, Лондон
Каса де Кампо, Мадрид
Монсанто, Лисабон
Булонски лес, Париж
Central park, Ню Йорк
Борисова градина, София
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На територията на парка има два резервата на градинско-парковото изкуство: резерват „Борисова
градина“ и резерват „Дендрариума“. Към двата резервата има охранителни зони. Има паметници на
културата – изкуствено залесяване – 3 броя с режим на защитена територия за опазване на културноисторическото наследство – паметник на парковото и градинско изкуство, без режим на резерват.
Анализът обобщава ключови задачи пред бъдещия ПУП, като съпоставя за всяка една от темите:
1. изискванията на заданието на конкурса от 2015г за разработка на устройствена концепция;
2. препоръките на журито, оценило устройствените концепции през 2015 г и
3. препоръките на гражданите, събрани от проекта през 2016 г.

11

http://www.europeanbestdestinations.com/top/best-city-parks-in-europe/
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Схема на границите на резервата „Княз Борисова градина“ и „Дендрариум“.
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Обобщение на гражданските препоръки по теми
Сигурност
Тема №1, която изниква в съзнанието на мнозина е сигурността 12. В обширната Борисова градина, за
съжаление, има немалко инциденти, станаха и няколко убийства. Освен възможните активни и
организационни мерки – като различните видове охрана, контрол при организирането на събития и т.н. –
има и такива мерки за сигурност, които трябва да залегнат още на етап проектиране на ПУП със своите
отговори КЪДЕ и КАК – като осветление, наблюдение, видимост, режим на достъп.

Будка на охраната при Езерото с лилиите

1. Задание към Устройствената концепция:
Намиране на решения за безопасна и пълноценна среда за отдих (парково обзавеждане – осветление,
обществено обслужване със заведения за хранене и напитки и с тоалетни и др.)
2. Изискванията на Протокол на журито относно сигурността:



Да се изготви стратегия за подобряване и повишаване сигурността на парка;



Да се изработят конкретни мерки за повишаване на сигурността в лесопарковата част.

3. Гражданските препоръки към ПУП Борисова градина
Анкетата
В он-лайн анкетата са дадени 3 въпроса, касаещи сигурността. Най-широко разпространеното нарушение
на обществения ред според гражданите е неправилния автомобилен трафик. Всеки втори респондент е
наблюдавал публично уриниране и вандализъм и чупене на инфраструктура. Всеки четвърти респондент
е наблюдавал агресия между посетителите в парка. Една малка част от хората (8%) не са наблюдавали
нарушения на обществения ред. За други нарушения са посочени: извършване на непристойни действия
(мастурбация, есхибиционизъм, проституция – 4 бр.); изхвърляне на отпадъци (10); унищожаване на
гнезда на чухали чрез изсичане на стари дървета, късане на растителност, вдигане на шум („музиканти“,
концерти), агресивни кучета, футболно хулиганство, незаконна сеч. Най-често място на наблюдаваното
12

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/01/10/2673657_park_na_ujasite_ili_malko_danni_za_borisovata_gradina/?
showform=loginsuccess&login=social&provider=facebook#_=_

14

нарушение на общетсвения ред е около стадионите (81%), всеки трети счита, че е в по-малко населените
и гористи места. Явно респондентите тясно свързват нарушенията на обществения ред със събитията,
които се организират в стадионите (мачове, концерти и т.н.). По-малко населените и по-гористи места
също създават предпоставка за нарушения на обществения ред. За други места с нарушения са посочени:
Езерото с лилиите след 22:00 часа, около заведенията (5 броя), в частта покрай тенис кортовете
„Академик“ (нарушения на автомобили, 12 отговора), уриниране – навсякъде, спирка алея Яворов,
бивша лятна читалня, около Маймунарника и Весело село, спортни обекти, централна урбанизирана част.
Респондентите са дали и отговор на това как според тях може да се подобри сигурността в горската част
на парка: най-много отговори е събрало предложението за инсталиране на осветление, както и
осигуряване на патрулираща охрана (конна и/или вело полиция). 42 процента от анкетираните смятат, че
е удачно да се обособят повече места с пейки, беседки, детски и спортни площадки като така се увеличи
посещаемостта и съответно по-естествен начин се намали изолираността и несигурността на
лесопарковата част.
Какво трябва да се направи за по-голяма сигурност в горската част на парка?
Отговори

Брой отговори

Брой
отговори %

Да се обособят места с пейки, беседки, детски и
спортни площадки

87

42%

Да се инсталира осветление по алеите

151

73 %

Осигуряване на охрана, дежурства на конна
и/или вело полиция

150

72 %

Друго

21

10 %

Наблюдавали ли сте нарушения на обществения ред в парка?
Отговори

Брой отговори

Брой
отговори %

Не

18

8.65%

Да, агресия срещу посетители

52

25%

Да, вандализъм и чупене на инфраструктура

105

50 %

Да, публично уриниране

106

51%

Да, автомобилен трафик

153

73%

25

12%

Друго - опишете какви нарушения и в кои
райони на парка

В кои райони на парка се наблюдават нарушения на обществения ред?
Отговори

Около стадионите

Брой отговори

173

Брой
отговори %

83%
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В по-малко населените и по-гористи части

65

31%

Друго - опишете в кои райони на парка

41

20%

Коментари по темата Сигурност
Има 4 броя коментара по тема сигурност. Два от тях наблягат на проблема с футболните хулигани
(„ултраси“), които се появяват по време на фуболни мачове. И четирите коментара считат за необходимо
увеличаване на патрулите. Три от коментарите посочват проблема за липса на осветление.

Автомобили и паркинги
1. Изисквания на заданието
Намиране на решения за автомобилно обслужване на прилежащите на парка площи и обекти чрез
регулирането му за спешни и извънредни случаи (пожарно и аварийно обезопасяване; поддържане на
обществен ред и сигурност; защита и опазване на човешкото здраве; инженерни дейности; санитарни
дейности); за техническа поддръжка и стопанска дейност (зареждане със стоки, материали и
съоръжения); за масов достъп (изнесени паркинги в периферията или контактната на парка територия).
2. Автомобили и паркинги в Устройствената концепция
Устройствената концепция за ПУП на „Ковачев архитекти“ ЕООД планира нови паркинги с общо 990 места
на ключови подстъпи към парка, към които да се разреши и достъп на автомобили. Предвидените
паркинги са:

 Подземен паркинг с 400 паркоместа под Инфоцентър на мястото на автокъща "Капитолия" срещу
Биoлогическия факултет на СУ „св. Кл. Охридски“;
 Къпалня Мария Луиза – 150 паркоместа;
 Гара Пионер – 200 паркоместа;
 Летен театър (ул. Митрополит Видински в близост до Семинарията) – 200 паркоместа;
 Дендрариум над алея Яворов (тенис кортове „Академик“ и спортна зала “София” за бадминтон) –
40 паркоместа.
За осигуряване транспортното обслужване на обектите в максимална степен на безконфликтност с
натовареното пешеходното движение се предлагат следните промени: Влизането от бул.”Драган Цанков”
се измества на юг до пресечката с ул. „Митрополит К.Видински” (за целта съществуващото триклонно
кръстовище става четириклонно) с цел пресичане на парка по най-късия път. На същия принцип е
обслужването на спортна зала „София” и тенискортовете с вливане и отливане от бул.”Драган Цанков”,
източно от Телевизионната Кула.
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Нерегламентирано паркиране пред входа на комплекс
Спортна София, до ограда на стадион ЦСКА

Паркинг пред зала за бадминтон „София“

3. Изисквания към автомобилния достъп от протокол на журито:



да не се допуска изграждането на паркинги на територията на парка, засягащи тревни площи и
трайна растителност;



Ограничаване до минимум автомобилното движение в парка – изграждане на буферни паркинги
само в съседните територии на парка;



Изготвяне на режим за контролиран достъп на автомобили – разработване на система за допуск
на автомобилите;



Предвиждане на нови пешеходни връзки.

4. Граждански препоръки към автомобилния достъп до парка
Анкета
Има ли нужда от следните паркинги:



Инфоцентър на мястото на "Капитолия" срещу Биoлогическия факултет на СУ - 400 паркоместа,
това е единственият предвиден като подземен паркинг;

 Къпалня М. Луиза – 150 паркоместа;
 Гара Пионер – 200 паркоместа;
 Летен театър (ул. Митрополит Видински в близост до Семинарията) – 200 паркоместа;
 Дендрариум над алея Яворов (тенис кортове „Академик“ и спортна зала “София” за бадминтон) –
40 паркоместа?
Отговори

Брой отговори

Брой отговори
%

да

15

7%

не

162

78%

друго (изброяване – къде има и къде няма нужда)

32

15%
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Най-голяма част от запитаните (78%) не желаят да се изграждат нови паркинги. Едва 7% биха искали да се
предвидят посочените паркинги, а 16 % са отговорили с друго. В отговор „друго“ преобладават мненията
за изграждане на паркинг на мястото на автокъща „Капитолия“ във връзка с идеята на концепцията за
изграждане на Информационен център, както и за изграждане единствено и само на подземни паркинги.
Има и 2 бр. отговори за обосноваване на отрицателното отношения към паркингите. Като цяло,
гражданите са категорично против отнемане на територия от парка и достъп в него до автомобили,
което съответства с препоръките на журито към устройствената концепция, макар и да противоречи на
първоначално предвидените в нея паркинги на територията на парк „Борисова градина“.
Други предложения в рамките на тези 15%: предложение за изграждане на стоянка за велосипеди под
наем. Съгласни с подземен паркинг под Инфоцентър Капитолия (7 бр.), Паркингите да са единствено
подземни, с цел безопасност за деца и кучета и да не отнемат от площта на парка или в периферията (6
бр.), Мария Луиза (2 бр.), в недостъпната част (2 бр.); против паркинги изобщо (2 бр.) – за велосипеди под
наем (1 бр.); буферен паркинг при метростанция „Васил Левски“ - публичен достъп (2 бр.); в
периферията, не в парка (2 бр.).
Коментари по темата от ПУП Автомобили и паркинги
Общо коментарите по темата са 30 броя и включват: Електрическа мобилност – 1 бр. (електромобилен
транспорт като демонстрационен проект; за подземен паркинг „Капитолия“(4 бр.), против наземни
паркинги (1 бр.); обособяване на паркинг на трамвайната линия до телевизионната кула (1 бр.-за; 3 бр.
против такава идея); спортна зала „София“ - вече го има (2 бр.), ограничение на скоростта (1 бр.); против
паркинги (20 бр.), само платени паркинги, ако изобщо се правят (2 бр.); Настояване за нуждата от добър
обществен транспорт до Борисовата градина (4 бр.); Настояване за ограничение на влизането с коли и
към момента (1 бр.); велотранспорт (1 бр.). Сборът на изброените мнения е повече от 30 бр., т.к.
гражданите са коментирали изобщо темата като са засягали посочените подтеми. Преобладаващото
мнение (67 %, всеки 2-ма от 3-ма човека) е абсолютно против нови паркинги, като включително се
ограничи достъпът и до сега съществуващите. Съществуващите паркинги да се направят платени, като
отново целта е да се ограничи достъпът на автомобили в парка. Най-общо мнението е: да се следва
концепцията за забрана на автомобили в парка, да се подпомогне ползването на обществен и
велосипеден транспорт. Интересно е, че въпреки отказването от паркинги изобщо гражданите са склонни
да се съгласят на подземен паркинг при автокъща „Капитолия“. Има опит за дискусия за паркинги по
трамвайната линия, но те отново са отречени от повечето граждани. Никой не е коментирал
предложения паркинг до гара „Пионер“.
Коментари по зони (на картата са указани конкретните местата на паркингите и е посочен предвидения
брой паркоместа)



Подземен паркинг с 400 паркоместа под Инфоцентър на мястото на "Капитолия" срещу
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Биoлогическия факултет на СУ – 2 бр. коментара – съгласни са, но паркинга трябва да е платен ;

 Къпалня М. Луиза – 150 паркоместа - 8 коментара: всичките са против така представени паркинг;
предложение за пълна забрана за достъп на автомобили в парка, с изключение на нуждите за
поддръжка на парка. Да се предвиди спирка на обществен транспорт – за авт. № 120 и 413 на
къпалня „Мария Луиза“;

 Гара Пионер по протежение на бул. Н. Габровски – 200 паркоместа - 3 бр. коментара, всичките са
против;

 Летен театър (ул. Митрополит Видински в близост до Семинарията) – 200 паркоместа - 9
коментара, всичките са против паркинга;

 Дендрариум над алея Яворов (тенис кортове „Академик“ и спортна зала “София” за бадминтон) –
40 паркоместа - 9 коментара, всичките са против, макар че паркинга вече е изграден; посочва се
наличието на платен паркинг при парк-хотел „Москва“, на който има свободни паркоместа.

Велоалеи и велосипедна инфраструктура
1. Изисквания на заданието: Намиране на решение за съвместяване на всички видове движения и
осигуряване на безпрепятствен и безопасен достъп и движение на пешеходци и велосипедисти
(посетители на парка).

2.

Устройствената концепция: В устройствена концепция са анализирани възможностите за

пресичане с велосипед на главните подходите на парка:



северозапад се осъществява чрез светофарно регламентирано пресичане - предоставя
възможности за използване като велосипеден подход и за хора със затруднено придвижване



Подходът от север като продължение на улица Паренсов е чрез регламентирано пресичане и
предоставя възможности (ограничава) за използване като велосипеден подход и за хора със
затруднено придвижване



Подходът от север чрез заобикаляне на стадион „Васил Левски” се осъществява чрез светофарно
регламентирано пресичане. Той предоставя ограничени възможности за използване като
велосипеден подход и за хора със затруднено придвижване. Използването на площите като
автопаркинг и влизането на автомобили създават конфликтни условия



североизток – Орлов мост се осъществява чрез светофарно регламентирано пресичане,



два подлеза по Цариградско шосе предоставят или ограничени възможности за придвижване на
майки с колички, поради ограничаващи релси или конфликт с велосипедистите, поради
използването на една и съща иначе подходяща рампа



Подлезът под бул. Пейо Яворов е подходящ да използване и от майки с колички и от
велосипедисти, създава затруднения за хора с инваридни колички, поради големия наклон.
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Подходът от квартал Изток е подходящ за използване от велосипеди и майки с колички, но
влизането на автомобили създава конфликтни условия



Останалите подходи са слабо използвани и ненатоварени, поради липсата на довеждащо
автомобилно движение – от бул. Драган Цанков след спирането на трамвая, и поради
необходимостта за пешеходно минаване по неудобен и тесен тротоар по натоварения с
автомобилно движение Драган Цанков.

Като основен проблем за велосипедната инфраструктура е описана непропорционалната
достъпност на парка (проблем 4 в анализа), като „Липсата на съоръжения за пресичане на
главните комуникационни трасета от страна на пешеходци и велоездачи правят невъзможно
нормалното функциониране на територията, като едно цяло и създава предпоставки за ПТП“. В
анализа е посочено и наличието на нерегламентирано велосипедно движение. Предложено е
използването на „старата околовръстна” ж.п.линия в участъка от квартал „Хладилника”, през
гара „Пионер”, и съгласно с ОУП към източната част на града като велоалея. Частичното
понижаване на трасето е комбинирано с екодукт (широк озеленен надлез) осигуряващ
естествена връзка, както за пешеходци и велосипедисти, така и за конна езда и фауната
обитаваща лесопарковата част. Не е показано точно къде е предвиден екодуктът. За
пресичанията на бул. „Пейо Яворов”, бул.”Драган Цанков”и бул.”Симеоновско шосе” е
предложено изграждане на пешеходни мостове с малък наклон осигуряващи, както достъп за
пешеходци, велосипедисти и хора със специфични потребности (инвалиди, възрастни хора,
майки с деца в колички), така и възможност за панорамно възприемане на парка и прилежащата
му среда от по-различни изгледни точки. В лесопарковата територия е предвидено изграждане
на велотрасета.

Пресичане на Орлов мост към вход на парка. Има
знак за пресичане и на велосипеди. В така
създадената ситуация е невъзможно велосипедист
да пресече кръстовището без да слезе от колелото.
Включително, невъзможно е велопресичането на
площад „ Орлов мост“ напряко през бул.
Цариградско шосе – пресичане възможно само
напряко на бул. „ Христо и Евлоги Георгиеви“
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3. Изисквания от протокол на журито:


Изграждане на веловръзки между отделните части на парка и с околните жилищни и обществени
територии;



Запазване и възстановяване на старата велоалея по поречието на р. Драгалевска.

4. Граждански препоръки към изгражданите велоалеи и връзки
Анкета
Къде има нужда от нова вело инфраструктура и каква?
Отговори
Пешеходно и велосипедно пресичане на две нива при

Брой отговори
132

ул.”Стоян Михайловски” – близо до кръстовището към

Брой отговори
%
63

Семинарията
Велосипедно пресичане към жк. Лозенец.

127

61

107

51

136

65

137

66

140

67

114

55

Охраняеми велопаркинги в парка

78

38

друго

16

8

Второ велосипедно и пешеходно преминаване над
бул.”П.К.Яворов” - успоредно на тунела
Велосипедно пресичане на кръстовището на бул.”Драган
Цанков” и бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви”
Велосипедно пресичане на кръстовището на Орлов мост
Нови велосипедни рампи в подлеза при "Полиграфическия
комбинат"
Велоалеи за скоростно преминаване по главните артерии в
парка, маркирани и обособени извън пешеходни алеи

Посочените места в анкета са базирани на становище на сдружение „Велоеволюция“ 13, което е
депозирано на етап изказване на впечатления и препоръки към постъпилите проекти по конкурс
„Устройствените концепция за ПУП на парк „Борисова градина“. Във връзка с представения анализ на
съществуващите проблеми и на дадени препоръки от сдружение „Велоеволюция“ работната комисия на
конкурса счита, че е документът е полезен и, че е добре да бъде поканен член на сдружението за
независим експерт в журирането на устройствените концепции.
Всички посочени пресичания са одобрени от повече от половината запитани. Най-много събрало гласове
са събрали опциите:
1) „нови велосипедни рампи в подлеза при "Полиграфическия комбинат", следват го
13

http://borisova.zelenizakoni.com/sites/default/files/2015.06.05-Stanovishte-Borisova_gradina-konkurs.pdf
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2) „велосипедно пресичане на кръстовището на площад „Орлов мост“ и
3) „велосипедно пресичане на кръстовището на бул.”Драган Цанков” и бул.”Евлоги и Хр. Георгиеви“.
На площад „Орлов мост“ има пресичания, обозначени със знаци за велосипедно пресичане, но реално е
невъзможно да се пресече без да се слезе от колелото, напряко през бул.”Евлоги и Христо Георгиеви“, а
пресичането на бул. „ Цариградско шосе“ е нерегламентирано. Получават се конфликти между
пешеходци, велосипедисти и автомобилни шофьори. Най-малко отговори има предложението за
изграждане на охраняеми велопаркинги в парка.
При опция „други“ извън предлаганите от анкетата варианти са посочени конкретни места, където да се
изградят велосипедни пресичания:
1) Повдигната пешеходна пътека и велопътека, свързваща велоалеята в Ловния парк (покрай Токуда) и
отсрещната страна на Симеоновско шосе. Велопресичане (афалт) на железопътните релси от между ул.
Незабравка и ул. Трепетлика. Велосветофар с копче до пешеходната пътека до ТВ кула, свързваща
Борисовата градина с Ловния парк отсреща;
2) пешеходни пасарелки над транспортните артерии, светофари на велоалеите;
3) пешеходни пътеки между парка и кв. Изток и Изгрев, подлез/надлез на бул.Яворов близо до
Цариградско шосе;
4) Връзка между квартал Изгрев и Борисова градина- надлез над бул. Драган Цанков при Телевизионна
кула;
5) изборът да е надлез;
6) надлез над бул. Драган Цанков. Пресичането на бул. Драган Цанков, бул. Симеоновско шосе и още
едно над бул. Яворов е споменат многократно.
За правилното изграждане на велосипедно движение е редно при пресичания да не се налага
колоездачите да слизат от колелото, тъй като такъв тип се избягват до велосипедистите и водят до
нерегламентирани и опасни практики на пресичане. Подлезите и надлезите по принцип са понеудачни решения при велосипедно пресичане, тъй като е рампите за велосипедисти биха били
твърде стръмни за безопасното им преминаване на колело, както и по-малкото им използване поради
вродения страх на човека от нещо тъмно и под земята.
Дискусия по тема от ПУП: Велоалеи
Велосипедната инфрструктура е разгледана в отделна тема. В темата има 7 коментира. Одобрени са
предложенията на сдружение „Велоеволюция“. Коментирано е, че има един-единствен подлез за
пресичане на Цариградско шосе, което е крайно недостатъчно и опасно. Тунел за пресичане на бул.
Яворов има и в близост до оградата на Семинарията, но към момента той и водещите до него алеи са
неосветени и неремонтирани.
Има предложение за изграждане на пресичане на бул. „Цариградско шосе“ при ресторант Ропотамо
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(кръстовище на бул. „Цариградско шосе“ и алея Яворов). Коментирана е и необходимостта от
обособяване на така наречените „bike boxes“ (кутии за колела)14 при светофарни пресичания.
Фиг. 1. Разположение на т.нар „кутии за
колела“. Използването им намалява
конфликта между колоездачи и пешеходци,
както и увеличава безопасността на
колоездачите. Намалява конфликта
велосипеди и автомобили.
Източник: National Association of City
Transportation Official, New York, Urban
Bikeway Design Guide

Дадено е мнение за обособяване на велосипедни алеи по улиците и булевардите тангиращи и
преминаващи през парк Борисовата градина, като: бул. Драган Цанков, бул. Никола Габровски,
Симеоновско шосе, по бул. Алея Яворов и бул. Н. Вапцаров. По бул. Н. Вапцаров има частично маркирана
велоалея. Отново са дадени 2 коментара, настояващи за пълна забрана за коли на територията на парка.
Изказано е недоволство от изграждането на автомобилна алея на мястото на пешеходна алея при вход
откъм Парк-хотел Москва. Гражданите не считат, че е необходимо изграждане на изрични велотрасета в
лесопарковата част, като се опасяват, че всяка намеса би довела до ненужна сеч и предпочитат
запазването на парка като максимално близък до дивата природа.

Връзки между различните части на парк „Борисова градина“
1. Според Заданието за конкурса за устройствена концепция:
В противоречие е да се потвърди съществуването на национални спортни съоръжения, без да се осигури
нормалното им функциониране. Трябва да се обърне внимание и на специфични и извънредни дейности
на територията на парка, които изискват достъп с МПС (пожарно и аварийно обезопасяване, поддържане
а обществения ред и сигурност, защита и опазване на човешкото здраве, инженерни дейности, санитарни
дейности, зареждане със стоки, материали и съоръжения). Намиране на решение за съвместяване на
всички видове движения и осигуряване на безпрепятствен и безопасен достъп и движение на пешеходци
и велосипедисти (посетители на парка).

14

Повече за това що е „кутия за колела“ тук: http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/intersectiontreatments/bike-boxes/
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Пешеходна пътека пресичаща бул. Драган Цанков в
близост до Телевизионната кула. Изключително опасна
пешеходна пътека, въпреки доброто й сигнализиране.

Вход откъм ул. Незабравка. Пешеходната пътека свързва
два кални бряга, има изградени бабуни за намаляване
на скоростта. Пресичането е безопасно, тъй като колите
намаляват скоростта заради бабуните.

2. В спечелилата конкурса устройствена концепция, която представлява основа на бъдещия ПУП на
парка:


Голяма част от територията практически е недостъпна за посетителите.



Поради пресичането на парка от автомобилни пътища, липсва възможност за пряко пешеходно и
велосипедно преминаване през териториите.



Не всички подлези са снабдени с възможност за преминаване на посетители с различни
необходимости



Съществен проблем в парка е конфликтното събиране на пешеходно, нерегламентирано
автомобилно и велосипедно движение. Причина за това е липсата на организация на тези видове
движение. Големите спортни съоръжения не могат да съществуват без автомобилен достъп.



Поради основната функция на територията като парк на първо място трябва да се осигури достъп
на пешеходците до всички алеи, а след това да се потърси начин за съвместяването на останалите
транспортни необходимости с него. Велотрасета липсват.

Визия за развитие: Осигуряване на пешеходен достъп от всички направления към парка, както и
пешеходни връзки между различните части на парка чрез пешеходни мостове с олекотена визия и
конструкция, както и екодукти.
Конкретни дейности:
За свръзване на други части от парка разсечени от вече изградени автомобилни трасета - бул. „Пейо
Яворов”, бул.”Драган Цанков”и бул.”Симеоновско шосе” предлагаме изграждане на пешеходни мостове
с малък наклон, осигуряващи достъп за пешеходци, велосипедисти и хора със специфични потребности
(инвалиди, възрастни хора, майки с деца в колички) и възможност за панорамно възприемане на парка и
прилежащата му среда от по-различни изгледни точки.
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3. Изисквания към бъдещия ПУП според Протокол на журито, оценило устройствените концепции:


Предвиждане на нови пешеходни връзки, да бъде съобразено с особеностите на парковата среда
и с изискванията за достъпност до функционалните паркови обекти;



Изграждане на веловръзки между отделните части на парка и с околните жилищни и обществени
територии;

4. Граждански препоръки към ПУП
Анкета
В анкетата не е зададен конкретен въпрос относно връзките в парка.
Дискусии по тема от ПУП:
Темата в онлайн форума е формулирана по следния начин: Връзките между различните части на парка
са специална тема на заданието за концепцията за ПУП на СОС (част 4.2.1 "Подходи и достъп"). Връзките
не могат да бъдат автомобилни трасета, като те са дефинирани като осигуряващи достъп само за целите
на безопасността и техническата поддръжка, както и за достъп до национални спортни съоръжения.
Според препоръките на журито към спечелилата концепция, във финалния вариант на ПУП не трябва да
се предвиждат нови транспортни връзки в парка. В този смисъл, къде и какъв тип връзки (подлез, надлез,
пешеходна пътека, светофар) между различните части на парка предлагате за достъп на пешеходци и
велосипедисти?
По темата в онлайн форума има 8 коментара.

В коментарите има посочени конкретни места за

изграждане на връзка. Посочена е нуждата от свързаност между Борисова градина и другите паркове и
градини (Южен парк, Княжеска градина, озеленяването по р. Перловска - бул. Евлоги и Христо Георгиеви).
Опасността от пресичането на Симеоновско шосе. Публикуван е линк към статия в в-к Капитал относно
пешеходни оси на парк Борисовата градина (Защо на Борисовата градина й трябва още една пешеходна
ос, а не Виенско колело15), под статията биха могли да се разгледат и мненията на гражданите относно
идеята.
Конкретни предложения на гражданите:


пешеходна пътека на бул. Ст. Михайловски (снимка);



пресичания на бул. Симеоновско шосе (поне 2 броя) – за екодукт, надлез или подлез - поне 2

надлеза/екодукта; 1 на Гара Пионер/алеите на Ловен парк и 1 на кръстовището Вапцаров и Симеоновско;


бул. Драган Цанков (поне 2 брой) – за екодукт, надлез или подлез;



бул. П. Яворов - необходими са реконструиране на текущия тунел и/или построяване на

надлез/екодукт и поне още 1 надлез/екодукт на кръстовището с бул. „Драган Цанков“.
15

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/mnenia/2015/06/03/2545457_zashto_na_borisovata_gradina_i_triabva_oshte
_edna/
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Биоразнообразие
1. Изисквания за управление на биоразнообразието в парка споредЗадание за конкурс за устройствена
концепция от 2015г:
Опазване, поддържане и развитие на биологичното разнообразие, както и използването му за целите на
устойчивото икономическо развитие и създаването на качествената градска среда.
2. Предвиждания за управление на биоразнообразието в парка според Устройствената концепция,
спечелила конкурса: В анализа на проблемите е посочено следното: Забелязва се влошено състояние на
санитарното състояние на растителността най-вероятно поради намалени грижи и непровеждани
мероприятия. Навлизане на инванзивна и плевелна дървесна растителност. Отмиране на растителност
поради промяна на условията.
Растителността е най-голямото богатство на парка поради нейната художествена и екологична функция
Приоритет според концепцията: Опазване на лесопарковия характер на лесопарковата част и
повишаване на атрактивността й с извършване на атрактивни и съвместими функции, от които се
„разтоварва” парковата територия
Дейности: В лесопарковата територия (резерватна част, дендрариума) се съхранява и опазва видовото
разнообразие, биологичното разнообразие, екологичното равновесие. Не се допускат дейности, които
възпрепятстват тези характеристики. Допускат се регламентирани посещения с образователна и научна
цел
3. Изисквания за управление на биоразнообразието в парка според Протокол на журито, оценило
устройствените концепции от конкурса през 2015г.:

Да се разработи екологосъобразна стратегия за опазване и реконструкция на растителността в
лесопарковата част, която да осигури запазване на биологичното разнообразие;

Да се изготви програма за конкретни мерки, която да гарантира поетапно обновяване на
растителността в лесопарковата част и създаване на условия за устойчиво развитие съобразно
променените екологични условия в гр. София;

Иглолистни масиви в лесопарковата част.

Широколистни масиви от червен дъб в лесопарковата
част.
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4. Изисквания за управление на биоразнообразието в парка според гражданските препоръки
Анкета
Как да се опазва биоразнообразието в горската част на парка?
Отговори
Горската част да остане възможно най-дива с
минимална намеса

Брой отговори

Брой
отговори %

167

80

47
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Да се подменят отмиращите масиви от дървета с поустойчиви видове и да има по-интензивна поддръжка
включително сечи
Друго
16
8
Най-важното за опазването на биоразнообразието според респондентите е лесопарковата част да остане
възможно най-дива с минимална намеса (80%). Всеки пети смята (23%), че запазването на
биоразнообразието би могло да се осъществи чрез подменяне на отмиращите масиви от от дървета с поустойчиви видове и да има по-интензивна поддръжка включително сечи. Едва 8% са отговорили с друго.
Предложенията са: да се подменят отмиращите видове с по-устойчиви и да се поддържа; да се заместят
неместните видове с местни; поставяне на информационни табели с имена върху дърветата и храстите;
ефективна смесица от двете; както дива, така и представителна част – френски (пейзажен) тип; да се
премахват само мъртви дървета; паркът трябва да се управлява като парк, а не да се превръща в
пущинак; По-интензивна поддръжка е необходима, доколкото остава именно поддръжка, а не промяна
на характера на лесопарковата част; да има контрол над сечта; По-скоро първия вариант, но все пак с
разумна и систематична санитарна намеса; Да се развъдят диви зайци. В Германия съм виждал такива по
парковете.
Коментари по теми от ПУП
Темата от форума е формулирана по следния начин: Какво да планира ПУП за биоразнообразието в
Борисовата градина? В парка има стари гори и резерватна част, в която човешката намеса е силно
ограничена. Проблемите са в неравномерна поддръжка на различните части на парка и опасения на
гражданите за преминаване през по-"дивите" и неподдържани части. Също така някои отмиращи масиви
от дървета могат да се подменят с по-устойчиви видове. През годините се трупат и сигнали и съмнения за
нерегламентирани сечи. Поради характера на част от "Борисовата градина" на лесопарк, голяма част от
гражданите са загрижени за биоразнообразието най-вече от гледна точка на растителното многообразие
и запазване на старите дървета. Трябва да се има предвид, че хралупите и гнилите дървета на старите
дървета се обитават и от ценни животински видове - главно птици, но и някои насекоми. При все това, не
всички стари насаждения са жизнени и за някои от тях може да се предложи подмяна - например,
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насаждения от бял бор в близост до тенис кортовете между алея Яворов и кв. Изток.
Темата е коментирана от 8 човека. Всяко едно от мненията е за запазване на лесопарковата част на
такава, каквато е:
„Дивите и "неподдържани" части са очарованието и красотата на Борисовата градина. Това е
единствения парк, в който човек може да прави джогинг в естествена среда или да се разхожда.“;
„Най-хубавите алеи и най-приятната част от парковете в София. Мисля, че категорично трябва да се
избягва всякаква излишна намеса, както в гората, така и в алейната мрежа, която не трябва да се
асфалтира допълнително.“;
„Изключително ценно е да има такава екосистема толкова близо до центъра на София, защото тя
предоставя възможност за отдих, спорт и естетическа наслада.“;
„Според мен по-дивата част на Борисовата градина трябва да бъде запазена така както е, защото има
особено очарование и е невероятно място за разходки и отдих.“;
„Нека се запази по-дивата част на парка. Това е част от очарованието му. В Плитвичките езера в Хърватска
от парка не се изнася нищо, падналите дървета и клони се оставят в екосистемата.; Дивата част на парка
трябва да остане непокътната.“
От друга страна, всеки е съгласен, че в парка трябва да има „постоянна поддръжка“.
Изложено е и предложение за изготвяне на „прецизна дендрофлористична инвентаризация на
Борисовата градина, както на парковата част, така и в лесопарка. .... да се изследва дендрофлористичното
богатство и да се включи например в един "пътеводител" за градината.“.
Коментари по зони от ПУП
Лесопаркова зона – активен отдих „Коколандия“ - да се възстанови езерото и детската площадка;
Лесопаркова зона – активен отдих – включва Ловен парк по посока комплекс „София ленд“ и Софийския
зоопарк. Планира се преместване на конната база комплекс „Спортна София“, както и предвиждане на
място за пейнтбол зала. Устройствената концепция има предложение за изграждане на велоекстрийм
трасета.
Коментарите са за запазване на така съществуващия парк. Гражданите изказват съмнения за нови
застроявания в парка, като не се идентифицира нужда от нова спортна инфраструктура, тъй като
паркът се ползва активно за спорт сред природата. Приложени са цитати от различни мнения:
„Искаме си дивата гора със свободен достъп където и в момента хората спортуват активно, но безплатно
и сред природата. (препоръка подкрепена и от още мнения).“;
„Зоната няма нужда от паркинги и зали, освен от осветление и алеи.“;
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„Да не се строи пейнтбол център.“

Строителство и презастрояване
1. Изисквания към строителството според Задание за конкурса за устройствена концепция от 2015г:


По отношение функционално допустимите дейности и параметри на застрояване, ОУП има

задължителен характер. Преобладаващата зона, в която попада парка е Зп („Зона на градски паркове и
градини“). Минимален размер на УПИ е 1 ха, Максимален Кинт 0.06, максимална плътност на
застрояване 1%.



Да се съобразят и спазят изискванията на всички нормативни документи.

Устройствената концепция по тема Строителство и презастрояване:
В частта „Синтезиране на проблемите“ е изведен следния проблем: Липсата на единно устройствено
решение, многобройните частични изменения на ПУП през годините, генерираните по тази причина
проблеми с регулационните граници на парка, както и липсата на ясни режими за устройствена защита и
Специфични правила и нормативи за цялата (както и за контактната, като охранна зона) територия.
Като изключим резерватите, техните охранителни зони и паметниците на културата, наблюдава се
намаляване територията на парка за разрешаване на различни проблеми на градския организъм.
Изводи от анализа на устройствената концепция на „Ковачев Архитекти“ ЕООД:



Множеството частични разработки внасят неясноти по отношение на границите на територията.
Територията на парка е „отвоювана” и е запазила своята цялостност близо 100 години. Промяната
на целостта на парка започва в последните години.



Липсата на ПУП със специфични правила и нормативи за целия обхват на Борисовата градина
възпрепятства пълноценната изява на груповата недвижима културна ценност и единичните
недвижими ценности в нея.



Липсата на Специфични правила и нормативи позволява настаняването на несвойствени,
нетипични, чужди за парковата среда и неестетични обекти, които паразитират върху територията
на парка.

Приоритети от устройствената концепция за ПУП:
Създаване на устройствена обезпеченост на парк "Борисова градина", която ведно със Специфичните
правила и нормативи, ще създаде ясни правила за управление, опазване и развитие на тази важна за
града територия.
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Визия за развитие на парк Борисова градина от устройствената концепция за ПУП
Опазване и развитие на културното наследство и съхранението му за поколенията
Създаване на нова планова композиция в северозападната част на парка, която на практика не се
използва пълноценно, въз основа на съществуващи оценени положително планови и обемнопространствени характеристики и при спазване на изискванията на режим Ткин-Іб.
Конкретни дейности:



Експониране на обявените културни ценности – резерват и дендрариум. Резерватът следва да
бъде осигурен с туристически информационен център, а дендрариумът – отворен за посетители
с научни и образователни потребности при определен режим на достъп.



Възстановяване на участъка от дългата ос на градината от езерото с лилиите към паметника.



Премахване на всички елементи, които влияят негативно върху изявата на културната ценност.
Възстановяане на постоянните тоалетни, които са хармонично вписани в средата, поради
ситуирането им на места, защитени от дървесни масиви (химическите тоалетни, според нас
представляват силни акценти, които са несъвместими с изявата на културната ценност).



Създаване на посетителски информационен център с подземен паркинг за 400 автомобила на
мястото на стопански и административни сгради в северозападната паркова територия.
Придаване на съвременна и модерна функция на архитектурните обеми в границите на парка,
имаща отношение към културната ценност. Комбиниране на информационния център с
изложбена зала за музейни и други експозиции (на ежегодни цветни изложби) тематично
обвързани с обектите на „Зелената памет” на София.



Обектите на „Спортна София”, които са с допълващо значение, са причина за намаляване на
вегетативните площи в парковата територия, което е в противоречие с предписанията на режим
Ткин-Ів и са пречка за изява на основната функция – парковата. Предлагаме поетапното
извеждане, което ще доведе до балансирано използване на цялата територия на парка.



Сградите на климатичното училище могат да сбъднат амбициозната идея на Г.Николов от 1933г за
„декоративно цветарско училище, което да подготвя майстори градинари за цяла България”
като модерна база за „зелено училище” в паркова среда.



Възраждане функцията на Лятна къпалня „Мария Луиза” - знаков функционален елемент от
парковата територия и уреждането на зона за паркиране на полунива пред къпалнята с
възможност за 150 паркоместа.

3. Изисквания към строителството според Протокол на жури, оценило устройствените концепции през
2015г:


да не се допуска ново строителство на сгради;
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намесата в резерватната част, да бъде само за реставрационни и консервационни дейности;



да не се допуска формиране на УПИ с голяма площ, които да позволяват значителното
застрояване въпреки малкия Кинт;



да се предложи и етапност за реализация на ПУП.

Настоящото състояние на парк "Борисова градина" според препоръките на журито на Столична община
при оценката на конкурса за устройствена концепция включва презастрояването като проблем.
Според данни на екип "Кали" - един от участниците в конкурса от 2015г: "Съществуващото застрояване в
парка значително надвишава допустимите параметри по ОУП (особено в историческата част), като за
спортните обекти е около 270%, а за парковата част около 150% (изчислено спрямо площта на
съответния ПИ и общо за зоната)."
4. Изисквания към строителството според гражданските препоръки
Анкета
Да се премахнат ли част от съществуващите сгради?
Отговори

Брой отговори

Брой отговори %

да

124

60

не

49

24

опишете кои
сгради

36

17

Всеки втори (60%) от запитаните счита, че е необходимо да се премахнат съществуващи сгради. Всеки
четвърти (24%) смята, че това не е необходимо. Описани са следните сгради за премахване:
▪

Стари постройки негодни за ползване (6 бр.);

▪

Сградите около първата пипиниера в парка (до групата секвои и гимнокладуса) с изключение на
високата къща, която може да бъде реставрирана и преустроена в музей (2 бр.) 16;

▪

Автокъща Капитолия (11 броя);
Стадион ЦСКА (7 бр.);
Сгради към стадион ЦСКА (1 бр.);
Ресторантите изобщо(4 броя);

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Само новото строителство, тези които са изградени след 89 г.;
Заведенията за хранене около езерото Ариана (7 бр.)
Ресторант "Весело село" (8 бр.),
Конната база (2 бр.);
Капанчета, сергии и всякакви нахвърляни без концепция търговски обекти по целия парк (1 бр.);
Маймунарника (2 бр.);
Къпалня „Мария Луиза“ (1 бр.);
Колодрума (4 бр.);
Постройки около Колодрума (1 бр.);
Да се изградят нови заведения съобразени с духа на парка (1 бр.);
Да се построят/възстановят тоалетни – 3 бр.

Най-много граждани са отговорили, че автокъща Капитолия е за премахване, следвано от ресторант
„Весело село“ и заведенията за хранене около езерото Ариана.
16

Става въпрос за сградите в обхвата на резерват „Дендрариума“
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Собственост и спорни обекти
Проблемът с презастрояването и спорни откъм собственост обекти – и дават проблема, дефинирани в
заданието на конкурса от 2015г - бе анализиран отделно и чрез серия въпроси за конкретни сгради, от
гледна точка на предложения за тези сгради, предвидени в устройствената концепция, спечелила
конкурса през 2015г и поради факта, че тези предвиждания ще бъдат в основата на бъдещия ПУП на
парка.
1. Предвиждания на Устройствената концепция:
1.1. Дефинирани проблеми:
Промяна на собствеността - наличието на частна собственост в парка затруднява неговото управление и
планиране. Генерирането на частна собственост в течение на годините (при преструктуриране на ОП,
публично-частни партньорства, акционерни дружества или по други схеми) блокира развитието в
определени аспекти и е предпоставка в парковата зона да се появяват обекти с нетипичен и чужд за
зоната характер.
1.2. Конкретни нефункциониращи обекти:



„Летен театър



Увеселителен парк „Софияленд” плувен комплекс „Мария Луиза”



Нефункциониращ стадион „Юнак”



Стрелбищен комплекс „Ловен парк”



Ж.п.гара Пионер,



Автокъща Капитолия



База за поддръжка по ОУП в зоната на „Дендрариума“

1.3. Визия на устройствената концепция:
Освобождаване на градината от несвойствени обекти
Функционално „разтоварване” на резервата от неприсъщи за характеристиката му обекти и елементи.
Важно е да се има предвид, че концепцията предлага това „ разтоварване“ да се извърши чрез
преместване на обекти към по-слабо застроени части на парка, към което обаче има съпротива –
гражданските препоръки са слабо застроените сгради да не се застрояват и да не се запълват с нови
обекти, включително спортни.
2. Изисквания към спорни обекти според Протокол на журито, оценила устройствените концепция в
конкурса от 2015г: Използването на механизмите на ПУП, за да се прецизира така, че да бъде решен
проблемът със съществуващите обекти - частна собственост в полза на общественото им ползване;
3. Мнения за спорните обекти от гражданските препоръки към ПУП
Анкета
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Какво трябва да се направи със заведенията за хранене около езерото Ариана?
Брой

Брой

отговори

отговори %

17

8%

закупване от СО и премахване на обекта

130

62 %

друго

62

30 %

Отговори
обезщетяване на собственика от СО чрез предоставяне на нов
терен в границите на парка и преместване на същия обект

Мнозинството граждани (62%) смятат, че заведенията около езерото Ариана (ако са частна собственост)
трябва да се закупят и да бъдат премахнати. Едва 8% считат, че е добре да бъдат обезщетени
собствениците и да бъдат преместени заведенията. Всеки трети има друго предложение:


Да си останат частна собственост извън границите на парка (1 бр.);



Съкращаване на обектите, регулиране на площите, които ползват и уеднаквяване на визията им (4

бр.)



нямам отношение (2 бр.)



да бъдат закупени и да се дават под наем (1 бр.)



да останат така както са (16 бр.) + паркиране (1 бр.) + представяне на план за развитие на района

(1 бр.) + да има нови изисквания (3 бр.)


да станат собственост на СО (5 бр.)

В своите предложения на опция „друго“ гражданите най-много са отбелязали (16 броя, приблизително
8% от всички отговори), че така съществуващите заведения трябва да останат. Има предложения за
намаляване на броя им и уеднаквяване на визията им.

Езерото Ариана, поглед от паметната плоча на Даниел Неф

В частта за коментари по зони има написани 12 мнения. Мненията се придържат към следните пообобщени мнения:


заведенията трябва да се премахнат, оставяне на 1 максимум, с ясна процедура за възлагане, за
ограничен срок от години и висока концесионна такса (4 бр.);



входът на парка и районът около езерото са претрупани със заведения и панаирджийски атракции

като се нарушава идеята на пространството, a езерото и площадът които уж щяха да се поддържат с
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парите от заведенията са в отвратително състояние. Според мен всички заведения в/ около езерото
трябва да се премахнат и общината да си поеме отговорностите по поддръжката на парка (3 бр.);


вместо ледена пързалка в езерото Ариана да се възстанови пързалката за лед на закрито на

"Юнак", или ако ще е на открито - пак да е на "Юнак" (2 бр.);


да се махнат грозните, мърляви пана и да се сложи жив плет (6 бр.);



всичко да е решено в един стил



да се премахнат и всички въртележки, колички и сергии. Нека има един два павилиона, но да са с

един и същи дизайн и да са обслужващи с информация и преса или картички от стара София. (3 бр.);
Най-общо мнението е, че входът на парка е претрупан от заведения, сергии и рекламни пана. Гражданите
искат стилен подход към парка, жив плет откъм булевардите, с едно подходящо вписано заведение и
възможен информационен павилион. Отдаването на тези места да се извърши без лишаване от
собственост на общината, чрез прозрачни и ограничени във времето концесии или публично-частни
партньорства.
Какво трябва да се направи с ресторант "Весело село"?
Брой

Брой

отговори

отговори %

17

8%

закупване от СО и премахване на обекта

156

75 %

друго

36

17 %

Отговори
обезщетяване на собственик от СО чрез предоставяне на нов
терен в границите на парка и преместване на същия обект

Най-много граждани (75%) са отговорили, че биха искали този обект да бъде закупен от СО и премахнат.
17% от запитаните са отговорили друго, като опциите отново предвиждат ограничаване на дейността на
обекта:


общината да взима наем, който да се инвестира в поддръжката на парка (2 бр.);



Уеднаквяване на визията с другите обекти и отнемане правото му на паркоместа върху тротоара

на бул. Евл. Георгиев



да се остави (19 бр.) + да се засили контрола по чистотата и режимът на паркиране да се регулира

по-строго


без мнение (2 бр.)



собствениците да се задължат да поддържат част от парка (1 бр.)



Договаряне на коректни условия със собственика, запазване на заведението, но премахване на

паркинга отпред и забрана на автомобили да навлизат в парка (1 бр.)



Трябва просто да се премахне и да се възстанови мястото, като картинг писта, детски вело кът за

състезания, учене и забавления. (1 бр.)
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11% от общо всички отговори на въпроса настоява „да остане така“, както и да се засили контролът по
паркирането и чистотата.

Вход на ресторант „Весело село“ - централен и

градина

Коментари по зони от схемата на устройствената концепция:
Има 4 коментара, като всичките са категорични в това да се премахне ресторант „Весело село“.

Какво трябва да се направи с конната база?
Брой

Брой отговори

отговори

%

104

50 %

Премахване на обекта и озеленяване

48

23 %

Друго

57

27 %

Отговори
Предоставяне на нов терен в границите на парка, както е
предвидено в концепцията - частта на парка в кв. Изгрев
до Семинарията - и преместване на същия обект

Всеки втори гражданин счита, че мястото на конната база е добре да се смени по указания начин в
устройствената концепция. Всеки четвърти счита, че е добре обектът да бъде премахнат и да се озелени.
Останалата малко повече от четвърт счита друго:


Да си остане (48 бр.);



и двете алтернатива са добри (1 бр.);



без мнение (2 бр.);

Всеки четвърти счита, че конната база трябва да остане там, където е.
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Конната база в парка

Коментари по зони от схемата на устройствената концепция:
По отношение на съществуващата сега конна база има 4 коментара, три от които са за запазването й на
мястото, където е. Има един коментар за премахването й.
Какво трябва да се направи с гара "Пионер"?
Отговори
Изграждане на спортен и културен център с паркинг за 200
автомобила, както планира концепцията
Рекултивиране на района като зелена площ с инфраструктура за
почивка на граждани
Друго

Брой

Брой

отговори отговори %
40

19 %

151

73 %

18

8%

Събралото най-много гласове (73%) предложение за гара „Пионер“ е да се рекултивира районът като
зелена площ с инфраструктура за почивка на граждани. Всеки пети (19%) гражданин счита, че е удачно да
се изгради спортен и културен център с паркинг за 200 автомобила, както планира концепцията. Едва 8%
мислят друго, като под „ друго“ най-често се предлагат конкретни решения за осигуряване на
безопасен велосипеден и дори обществен релсов транспорт:



Теренът да стане част от линеарен парк с велоалея по трасето на жп линията от ул. Сребърна до

Неолитното селище в Слатина, а на мястото да се оформи зона за спорт и музей на открито с елементи от
жп инфраструктурата от трасето.



Да се създаде вело трасето върху бившата ж.п. линия и да се изгради необходимата

инфраструктура за велосипедисти( скрити паркинги, сервиз, полигон за правилата на движение на
велосипедистите в градска среда, места за отдих и малък паркинг; конната база да се премести тук.
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възстановяване на същата и свързване на части от столицата (Южен парк,Красно село, гара

Подуене) - Околовръстната железница (7 бр.)


байк парк;



нямам мнение (2 бр.);



културен център, или поле за изява на алтернативни артисти... само не и офис сгради или банка, и

да не се реже нито едно дърво в нея или около нея, т.е да да остане в тази площ, която се намира в
момента, без допълнителни паркинги, без нови улици и асфалтирани "алеи" водещи към нея.
Останалите отговори на „друго“ са да бъде зелена площ, което е един от отговорите в анкетата. В
опциите „друго“ идеята за изграждане на Околовръстната железница е споделена от най-много хора – 7
мнения.
Коментари по зони от схемата на устройствената концепция:
Коментарите са 5 броя, като само един коментира одобрително идеята за изграждане на спортен център.
С убедително мнозинство гражданите са против изграждането на паркинг и спортен център до гара
„Пионер“.
Какво трябва да се направи с резерватната част и сградите на Дендрариума – до тенис кортовете в
посока от тунела към кв. Изток?
Отговори

Брой

Брой

отговори

отговори %

11

5%

128

62 %

52

25 %

18

9%

Изграждане в близост до Дендрариума на паркинг за 40
автомобила и нов автомобилен подстъп към парка, както
планира концепцията
Рекултивиране на района като зелена площ с
инфраструктура за почивка на граждани
Предвиждане на музей "Зелената памет" тук, вместо на
мястото на автокъща "Капитолия"
Друго

Най-много гласове (62%) е получило предложението за Рекултивиране на района като зелена площ с
инфраструктура за почивка на граждани. Всеки четвърти смята, че е удачно тук да се изгради музей
"Зелената памет" тук, вместо на мястото на автокъща "Капитолия". Едва 5% от гражданите смятат, че е
удачно да се изгради паркинг за 40 автомобила и нов автомобилен подстъп към парка, както планира
концепцията. 9% от гражданите са отговорили „друго“, като акцентът отново е откъм функциониране на
зоната като „зелена“ площ за почивка и образование:


нямам отношение;
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да се възстанови Дендрариума (5 бр.)



Запазване на местността в същия и вид, а музея да се построи на мястото на "Капитолия";



Запазване на дървесните индивиди, изграждане на музей на открито с инфраструктура за почивка

на граждани;


залесяване;



Да се използва пространството за образователни цели; Лятна читалня; да се изградят зелени

класни стаи;
Коментари по зони от схемата на устройствената концепция:
В тази зона се съхранява и опазва биологичното разнообразие и екологичното равновесие. Не се
допускат дейности, които възпрепятстват тези характеристики. Допускат се регламентирани посещения с
образователна и научна цел.
За зоната има 2 коментара, като вторият поддържа изказаното мнение (копирано е цялото, т.к. е
интересно и допълва с факти историята на мястото):
В "Борисовата градина" до днес няма място, където може да се научи за нейната история - събрано
на едно място: снимки, исторически документи, биографии на създателите й, различните
инициативи, провеждани в нея в миналото и т.н. и т.н...
Това е мястото, от което всяка педя говори за историята на поколения лесовъди и градинари.
През 1897 г. лесовъдът Петър Беров основава разсадника "Княз Борис III". За съжаление през 1968 г.,
по-голямата част на това емблематично, особено за лесовъдите място, са изградени тенискортовете "Академик". Останалото около постройките място е запазено и то съдържа ценни
дървесни видове от зората на интродукцията на чуждоземни дървесни видове у нас особено
гигантска секвоя (първите в България) и червения дъб.
През 1934 г. е поставен бюст-паметник (откраднат на 15.11.1992 г. и невъзстановен) на един от
най-борбените и доблестни лесовъди - Васил Попов, сгушен сред гигантските секвои и стоящ някак
укорително към нас...

Вход на резерват „Дендрариум“

Изоставени сгради към „Дендрариума“
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В огромното си мнозинство гражданите вигдат Дендрариума като „зелена“ зона за почивка и значима
с образователните си възможности и връзката с историята на парка. Намесата със строителство и
автомобилен достъп в тази зона се привиждат - при крайно редки изключения - като недопустими.
Какво трябва да се направи с "Маймунарника"?
Отговори

Брой отговори

Брой отговори %

Премахване на обекта от резервата

45

22 %

Запазване на обекта

151

72 %

друго

13

6%

Най-широко разпространеното (72%) мнение е да се запази обектът. Всеки пети човек смята, че е удачно
обектът да бъде премахнат. Малка част отговаря с друго:



Засаждане на млади дървета, тъй като много от старите са вече загинали.



Преустройство в лятна библиотека със заведение тип lounge през летните сезони и чайна с

библиотека през зимата



Нека не се премахва, но да се приведе в приличен вид и да не се допуска ранно започване на

концерти, които да смущават всички разхождащи се в тази част от Градината.


Да остане (3 бр.), но с контрол на шума и задължение за поддръжка на чистотата (1 бр.)

Важно е устройственото решение по въпроса да отчете както интереса на гражданите към възможността
за концерти на живо, така и отбелязваните проблеми – най- нощен шум и безпокойство за съседите от
близките квартали.

Вход на сцена „Маймунарника“

Къпалня „Мария Луиза“

Какво трябва да се направи със собствеността на къпалня "Мария Луиза"?
Отговори

Брой отговори

Брой отговори %

Разрешаване на споровете за собствеността и

173

83 %
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възстановяване на къпалнята
Разрешаване на споровете за собствеността и
премахване на обекта от резервата
друго

27

13 %

9

4%

Най-много (83%) хора смятат, че трябва да се разрешат споровете за собствеността и възстановяване на
къпалнята. 13% смятат, че обектът трябва да бъде премахнат, а 4% има „друго“ мнение: премахване на
обекта и рекултивиране; да не се закача; да стане общинска собственост и даване под наем (5 бр.).
Коментари по зони от схемата на устройствената концепция: има едно мнение, което е за
възстановяване на общинската собственост върху къпалнята.
Какво да се случи със стадион "Юнак"?
Отговори

Брой
отговори

Брой
отговори %

135

65

56
17

27
8

Да се оформи като място за социални контакти с
амфитеатрално разположени трибуни с места за сядане,
както планира концепцията
Да се ползва за зелена площ с пейки
друго

Идеята за оформяне на място за социални контакти с амфитеатрално разположени трибуни с места за
сядане (както планира концепцията) е намерила най-много положителни отговори (65%) от гражданите.
Всеки четвърти смята, че е добре пространството да се ползва за зелена площ с пейки, а 8% са
отговорили с „друго“ (в скоби е даден броя отговори с едно и също мнение):



да се направи целогодишна пързалка за спортове на лед (5 бр.);



паркинг (1 бр);



Място за социални контакти ми се вижда малко неясна концепция. Но не е лошо да се направи

там сцена за концерти например, но без много желязо и бетон, а да бъде максимално зелено и природно
място (3 бр.);



Да се обособи като информационно-образователна платформа на открито в една или повече от

следните насоки: а) социална градина; б) селскостопански демонстрационен кът за деца; в) площадка за
алтернативни спортове (въжена градина, скейтпарк (2 бр.) и пр.).



Да се оформи като лекоатлетически стадион със свободен достъп;



Да се оформи като място за спорт, футболна школа и други видове спорт (2 бр.)

Коментари по зони от схемата на устройствената концепция:
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По отношение на стадион „Юнак“ има коментари от зоната на езерото Ариана - да се премести тук
ледената пързалка, т.е. да се възстанови старата ледена пързалка. В обект стадион „Юнак“ има един
коментар, който е „за“ да се оформи като място за социални контакти с амфитеатрално разположени
трибуни с места за сядане, както планира концепцията. Добре е ПУП да отчете възможността и интереса
на гражданите към ползване на такава общинска спортна база за зимни спортове, взимайки предвид
съществуващата вече на територията на парка инфраструктура с оглед съпротивата на гражданите към
допълнително застрояване.
Има ли нужда от инфо център „Зелената памет на София“?
Брой отговори

Брой
отговори %

да, както е по устройствена концепция на мястото на
автокъща Капитолия

67

32

да, на мястото на други съществуващи сгради –
Дендрариума

22

11

не

99

48

друго

20

10

Отговори

Най-много (48%) отговори е събрало „Не“ (няма нужда от информационен център „Зелената памет на
София“). Следвано е от 32 % с одобрение на предложението от устройствена концепция за нужда от
информационен център „Зелената памет на София“, който да е на мястото на автокъща Капитолия, и с
още 11%, които смятат че по-добро място е „Дендрариума“. Всеки 10 е отговорил с „друго“:



Няма нужда от такъв инфо център. София няма зелена памет и тя не се опазва! (1 бр.)



Да, ако има информация за велоалеи и предоставя услуги за пешехоци и колоездачи без паркинг

(9 бр.).



На мястото на дендрариума без паркинг (4 бр.)



От паркинг за съжаление нужда има (2 бр.)



Да, в някоя изоставена сграда (3 бр.).

В опция „друго“ е одобрена идеята за изграждане на инфо-център, но изрично се настоява да няма
допълнителни паркинги, както и да не се взима територия допълнително от зелените пространства.
Коментари по зони от схемата на устройствената концепция
Има два коментара, които са против оставането на автокъщата, както и против изграждане на
информационен център поради възможността му да се превърне в застроена площ от ресторанти,
заведения и т.н.
В обобщение, малка част от гражданите виждат нуждата от такъв информационен център, а единодушно
е мнението, че от територията на парка не трябва да се отнема за допълнителни паркинги и
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застрояване.
Да се ползва ли от посетителите на парка Tелевизионната кула?
Отговори
Да се договори публичен достъп за туристически цели

Брой отговори

Брой
отговори %

179

86

Да се ползва само за целите на БНТ

24

12

друго

5

2

на панорамната гледка от върха на кулата

Идеята за публичен достъп за туристически цели на панорамната гледка от върха на телевизионната
кула е възприета като много добра от 86% от отговорилите. Само 12% искат кулата да няма публичен
достъп и едва 2% от гражданите са отговорили с „друго“:



Да се договори публичен достъп за туристически цели на панорамната гледка от върха на кулата,

но без да се строи паркинг за обслужване на тези цели (2 бр.);


Нямам мнение (1 бр.).

Коментари по зони от схемата на устройствената концепция
Има два коментара, като и двата са съгласни с идеята за публичен достъп за туристически цели на
панорамната гледка от върха на кулата.
Според гражданите тази идея е привлекателна, стига да може да се достигне договореност за
публичен достъп.

Спортни обекти
Част от темата с презастрояването и спорната собственост са и спортните комплекси. Според анализа на
екип „Кали“ презастрояването при тези обекти е с над 200%. Ето защо онлайн бяха потърсени граждански
препоръки изрично към устройството в бъдеще на тези обекти.
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Да се премахнат ли спортни обекти от охранителната зона?
Отговори

Брой отговори

Брой отговори %

Да

53

25

Не

120

58

Само някои (опишете кои обекти)

36

17

Малко повече от половината (58%) граждани са против премахване на спортни обекти от охранителната
зона. Твърдо за премахване е всеки четвърти отговорил (25 %). Описани са от 17 % от гражданите и
конкретни обекти:


стадион ЦСКА (19 бр.);



комплекс "Спортна София" (4 бр.)



къпалня "Мария Луиза" (3 бр.)



колодрум (9 бр.)



тенис кортове откъм кв. Изток (3 бр.)



закрита зала бадминтон (2 бр.)



тези с по-малка посещаемост (2 бр.)



големи спортни обекти нямат място в парка (1 бр.)



НС Васил Левски (2 бр.)

Колодрум, парк Борисова градина

С оглед данните за презастрояване и гражданските препоръки, ПУП би трябвало да потърси начин за
освобождаване на парка от излишни спортни обекти, както гласи и визията на устройствената
концепция, спечелила конкурса на СО през 2015г. Важно е да се има предвид, че според гражданските
коментари, такова освобождаване от спортни обекти не трябва да се осъществява чрез преместването
им в по-слабо посещавани части на парка, за които се препоръчва оставянето им „ Както са“, за
безплатно публично ползване и без застрояване. Реално голяма част от лесопарка се ползва от
граждани за свободно спортуване – бягане, колоездене - и няма нужда от специална инфраструктура
за целта.
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Тоалетни
Относно наличието на публичните тоалетните няма поставен конкретен въпрос в анкетата. Тоалетните са
коментирани косвено в анкетата при въпроса за премахване на сгради – дадени са коментари за
възстановяване на старата тоалетна срещу “Маймунарника“, както и изграждане на нови на местата,
където има стари и изоставени сгради.

Реставрираната през 2016 г. тоалетна до детска
площадка Слончето

Химическа тоалетна в близост до детска площадка
Слончето

Коментари по теми
Темата е коментирана от 9 човека. Изразенa е абсолютната необходимост от изграждането на тоалетни
и неодобрение на химическите тоалетни от естетическа и хигиенична гледна точка. Конкретните
предложения включват:


безплатен достъп за деца;



тоалетни са налични в съществуващи обекти и спрямо разположението им и режима на ползване

на обектите, може да се търси решение за ползване от граждани ( с временен или постоянен характер);


таксата от 1.00 лв. Е твърде висока (4 бр.);



тоалетните да са пригодени за майки с колички и инвалиди (3 бр.).

Проблемът е значим за гражданите, като препоръките са към достъпни откъм цена и физически подход
нови съоръжения, както и ползване на вече съществуващите в парка, но неизползвани сгради.

Какво следва?
Както отбелязахме в началото обобщените препоръки на гражданите от общностното планиране са
събрани с цел да улеснят проектантите, разработващи ПУП на парк „Борисова градина“. Приемането на
ПУП, разрешаващ очертаните в доклада въпроси,

е управленската гаранция за осигуряване на

възможности публичните функции на парка реално да се изпълняват. Екипът на проекта препоръчва
изпълнителите проектанти на ПУП и възложителят – НАГ СО - да се запознаят с доклада от общностното
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планиране, за да може проектът на ПУП да се разработи спрямо нужди на общността и обществените
обсъждания да не повтарят вече дискутирани теми, с което ще се улесни приемането на ПУП, нужен за
пълноценното ползване на Борисовата градина като част от уникалната идентичност и европейска
значимост на София.
Повече от половината население на Земята живее в градовете. Разрастването на градовете от своя страна
води до конфликти в земеползването и представлява най-голямата заплаха за устойчивото ползване на
Земята. В момента приблизително 73% от населението на Европа живее в градовете като се предполага,
че през 2050 г. то ще достигне 82% (UN, 2012)17.
От друга страна „Обществените и зелените площи са основата за изграждане на живи градове. Те ни
позволяват да се срещаме с другите и да се чувстваме свързани, но освен това ни дават усещане за
свобода и пространство пред нашите частни домове. Градът се нуждае от различни достъпни публични
пространства в кварталите като детски площадки, местни паркове и тихи места, които ни позволяват да
се доближим до природата. Хората, които имат достъп до природа изпитват по-малък стрес в града“. 18
Парковете играят важна роля в хармоничното съществуване на организма на града. Градските парковете
предоставят множество социални, екологични и икономически ползи като например:


създават условия за по-добро здраве на хората живеещи около тях;



предоставя възможност за социални контакти;



благоприятства и дават пространство за културни практики и за почивка;



достъпните публични пространства помагат за намаляването на различията;



намаляват повърхностния водоотток,



подобряват качеството на водата,



опазват местното биоразнообразие,



намаляват ефекта от климатичните промени,



подобряват качеството на въздуха,



дават възможност за осъществяване на образование за околна среда,



поддържат функционирането на естествените екосистеми,



намаляват ефекта „топлинен остров“,



улавят вредните газове,



подобряват качеството на квартала



увеличават цената на имотите



доставят екологични услуги и др.

Парк „Борисова градина“ има всички тези важни функции в София, като освен това е емблематично

17
18

Urban sprawl in Europe - joint EEA-FOEN report, EEA Report No 11/2016
“Първо хората за по-зелени и живи градове”, http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2016/interview/2018peoplefirst2019-for- greener-liveable-cities
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място и част от уникалната идентичност и европейска значимост на града, както показа и обзорът на
неговата история. Съобразяването с общностното мнение и препоръки при неговото бъдещо устройство с
ПУП е ключово за изпълнението на целта му като публично пространство с централно значение за
културния живот на столицата и подобряване на за качеството на живот и осигуряване на правото на
здравословна околна среда на гражданите съгласно тяхната воля, изразена в обобщените препоръки.
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