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УВОД
Изработката на „Концепция за линеен 

парк Манастирски Ливади - Изток с 

широк обществен достъп“ е възложена 

от Софпроект-ОГП във връзка 

настоящото разработване на проект за 

корекция на коритото на р. Боянска 

бара и р. Изливо. Основната идея е 

терените при коритата на реките да се 

усвоят за парк. Обхвата включва 

прилежащите терени в устройствена 

зона Тзв, както и имотите отредени за 

озеленяване, парк и спорт. 

Анализите на съществуващото 

положение се базират на  „План за 

действие за територията на кв. 

“Манастирски ливади-Изток”

район Триадица“, както и на собствени 

проучвания. Към настоящия момент в 

квартала има сериозен недостиг на 

зелени площи с обществен характер, не 

е изградена цялостна улична мрежа, 

липсват облагородени пешеходни зони 

и велоалеи. Около 70% от жителите на 

квартала са активни, млади хора на 

възраст до 40г, а 17% oт обитателите са 

деца. Разработката има за цел да 

изследва възможностите на територията 

за създаване на линеен парк, 

предоставящ възможности за 

разнообразни активности на открито и 

удобно пешеходно и велосипедно 

преминаване. 

Концепцията дава принципно решение 

на пространството, задава бъдещи 

насоки, как би могъл да изглежда 

паркът, който ще повиши качеството на 

заобикалящата го среда.

Концепцията трябва да послужи като 

добра основа за разработката на 

проект за парк в последващите идейна, 

техническа и работна фази, както и да 

очертае проблемите свързани с 

осигуряването на площите за 

реализацията на парка, свързани с 

навременното отчуждаване на терени и 

отстраняване на несъответствията на 

подробния с общия устройствен план.



СЪЩЕСТВУВАЩО
ПОЛОЖЕНИЕ И
АНАЛИЗИ
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подпочвени води от 1 до 2 метра

ВОДИ 
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речно корито

разливна зонабоянска бара

бара
 из

ли
во

През територията на квартала преминават 
две реки – Боянска бара, Бара Изливо, при-
тоци на Перловска река. Водните течения 
имат умереноконтинентален режим с пролет-
но пълноводие (февруари-юни) от снеготопе-
нето и дъждовете и продължително лятно-ес-
енно маловодие (юли-ноември). На места по 
протежението на Боянска бара има извърш-
вани намеси по корито. В южната част на 
квартала също има корекция на коритото, 
както и частично покриване в района на жи-
лищните сгради в североизточната част. През 
останалата територия реките са в естествени-
те си корита. 



дървесна и издънкова растителност

рудерална растителност

РАСТИТЕЛНОСТ 

По-голяма част от наличния зелен обем е от 
рудерален характер. Наличната растителност 
по протежението на реките е представена от 
издънкова храстова и дървесна растителност. 
На територията се срещат единични видове 
като Betula pendula, Cedrus sp., Juglans regia, 
Pseudotsuga sp. и др, най-вероятно останали 
от съществуващия в миналото декоративен 
разсадник. Във вътрешността на квартала 
липсва улично озеленяване.



645 591
надморската височина в метри

РЕЛЕФ

Територията се характеризира предимно с 
равнинен релеф и лек наклон в северна 
посока. Надморската височина е в интервал 
от 591 до 645 метра. Наблюдават изменение 
на естествения релеф в следствие от строител-
но-изкопни работи.
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Котловинният релеф и термичните инверсии 
обуславят преобладаването на тихо време. 
Близостта до планината Витоша, оказва отно-
сително благоприятно влияние върху локалния 
климат. Температурите на въздуха са с около 
1 градус по-ниски от средното за София. На 
територията на квартала по-трудно се обра-
зуват мъгли. Най-чести са северозападните и 
западните ветрове, следвани от източните. Ха-
рактерен за южните райони на града е фьонът 
(средногодишно 8-10 дни), чиято проява е 
свързана със силен до бурен, южен, пулсиращ 
вятър, съпроводен с рязко повишаване на тем-
пературата на въздуха и понижаване на ат-
мосферната влажност. 



17% - от 0 до 14 годишна възраст

НАСЕЛЕНИЕ

10,5% - от 15 до 24 годишна възраст

23% - от 25 до 34 годишна възраст

19% - от 35 до 44 годишна възраст

10,5% - от 45 до 54 годишна възраст

9,5% - от 55 до 64 годишна възраст

10,5% - от 65 годишна възраст

По данни на ГРАО за 2018г. общият брой оби-
татели е 5783 души. Предполага се, че жите-
лите на квартала са повече, поради факта, че 
не всички актуализират адресната си регис-
трация при нанасяне в ново жилище (под наем 
или собствено). Територията на квартала е 
обитавана предимно oт млади хора и семей-
ства с малки деца. Най-голям е относителният 
дял на населението на възраст между 25 и 44 
години, както и на децата от 0 до 14г. Кадас-
тралната карта от април 2018г. показва, че на 
територията на квартала има изградени 5247 
броя жилища.  

%



пешеходен
подлез

пешеходна пътека с 
ограничител на скоростта

ПЕШЕХОДЕН
ДОСТЪП

пешеходен
светофар

пешеходна
пътека

Пешеходният достъп към квартала се осъщест-
вява единствено по бул. “Тодор Каблешков” и 
бул. “България’, чрез 2 пешеходни светофара, 
2 пешеходни подлеза, 4 пешеходни пътеки, от 
които 2 с ограничител на скоростта.  Няма на-
личен достъп от ул. „Околовръстното шосе“, 
както и от към кв. Кръстова вада.



Общественият транспорт, който осигурява 
обслужване на „Манастирски ливади-Изток“ 
се осъществява основно по улиците от първо-
степенната мрежа, ограждащи квартала. Лип-
сата на улична мрежа във вътрешността на 
квартала възпрепятства развитието на линии в 
територията. Изключение прави ул. „Луи 
Айер“, по която преминава автобусна линия 
65 – единствената влизаща в част от 
вътрешността на квартала. Общият брой на 
линиите, които достигат квартала е 10 дневни 
(1 трамвайна, 1 тролейбусна и 8 автобусни) и 
1 нощна. На територията на квартала няма 
изградена велосипедна инфраструктура.

пешеходен достъп - 100 метра

ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ 

пешеходен достъп - 200 метра

пешеходен достъп - 300 метра

спирка



55 90
нива на шумово замърсяване в dB

ШУМ

Дневното шумово натоварване е високо в 
почти цялата територия. Голямо влияние оказ-
ват пътните артерии бул. „България“ и ул. 
„Околовръстен път“. Нивата на шум са над 
нормите определени в Наредбата (за жилищ-
ни зони и територии – 55 dB (ден), 50 dB 
(вечер) и 45 dB (нощ)) за територии, подложе-
ни на въздействието на интензивен автомоби-
лен трафик – 60 dB (ден), 55 dB (вечер) и 50 
dB (нощ). Високите сгради по продължението 
на бул. „България“ и ул. „Тодор Каблешков“ 
играят ролята на естествена бариера, която 
ограничава шума към вътрешността на квар-
тала. Около 5% от територията има средни 
дневни нива на шума под 55 dB. Това са ос-
новно терени във вътрешно-квартални дворо-
ве или значително отдалечени от основните 
пътни артерии. Малка част от общата площ, 
предимно офиси и търговски обекти, са изло-
жени на 90 dB дневен шум. 



детска
градина

специализирано
училище

ОБЕКТИ 

затворен
комплекс

бизнес
сграда

На територията на квартал “Манастирски ли-
вади-Изток” се предвижда изграждане на 
една детска градина с басейн и едно училище. 
Тези два типа публични обекти ще реализират 
по-голям брой малки посетители към териро-
тията на линейния крайречен парк и в непо-
средствена близост към тях ще се предвидят 
подходящи паркови съоръжения. Същият 
подход ще се приложи и около биснес сгради-
те, където е съсредоточен голям брой работе-
щи хора, които се предполага, че ще използ-
ват съседните територии на парка за отдих в 
обедните си почивки. От своя страна затворе-
ните комплекси добавят стойност към общия 
зелен обем на квартала, но към тях няма пуб-
личен достъп.



Понижен температурен комфорт се наблюда-
ва в по-гъсто застроените части на квартала, 
като новите затворени комплекси и около 
бизнес сградите, където засенчването на една 
сграда от друга е по-голямо. Запазването на 
зелените територии около реката не застрое-
ни, ще осигури пряк достъп на жителите до 
слънчева светлина.
 

анализ на засенчването по време на пролет-
но или есенно равноденстрвие
 

посока на слънчевото греене в съответните
часове от денонощието
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ВЕЛОСИПЕДЕН
ДОСТЪП 

проектна велоалея

съществуващи велоалеи

Предвижда се изграждането на велосипедна 
инфраструктура в границите на квартала, ка-
квато за момента липсва, поради което вело-
сипедът е превърнат в най-непопулярното 
средство за придвижване на територията на 
“Манастирски ливади-Изток”. Реализирането 
на велоалеи следва да подобри качеството на 
атмосферния въздух, също така да подобри 
придвижването между дома и работното 
място. Основна идея при предложения нов 
вело маршрут е осъществяването на връзката 
Южен парк - резиденция Бояна.



ИСТОРИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ И
ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕ



брой издадени градоустройствени заповеди 
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ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
1940-1959

Името на квартала идва 
от местността „Мана-
стирска ливада“, в която 
са се намирали ливади, 
принадлежащи на Драга-
левския манастир “Успе-
ние Богородично”. През 
този период местността е 
била част от землището 
на село Бояна. През 1934 
г. е приета Наредба-За-
кон за застрояване на 
столицата, съгласно нея 
село Бояна, заедно с 
местността „Манастир-
ска ливада“, влиза в об-
хвата на външната строи-
телна граница на града.

1960-1989
През 1961 г. е обнарод-
ван Закон за одобрение 
и приложения на Общия 
градоустройствен план 
на София. По силата му 
местността се причисля-
ва към територията на 
града, а селата Бояна и 
Драгалевци, наред с ня-
колко други, стават квар-
тали на столицата. Към 
този момент в квартал 
Манастирски ливади се 
разполагат няколко жи-
лищни постройки по про-
дължението на съществу-
ващи коларски пътища. 

1990-1999
Общият градоустройствен план на София предвиж-
да за квартала изграждането на жилищна структура 
с многоетажно комплексно застрояване. Въпреки 
включването на „Манастирски ливади-Изток“ в 
зоните предвидени да поемат демографския натиск 
върху столицата, в края на социалистическия период 
територията остава слабо урбанизирана. В северо-
западната част място намират стопански дейности, 
а в източната и югоизточната – обитаване в еднофа-
милни и двуфамилни къщи предимно в свободно за-
строяване. Преобладава нискоетажното застроява-
не до 3 етажа. За този период е характерно голяма 
част от застроените територии да бъдат извън регу-
лация, да липсва удобен транспорт, социална ин-
фраструктура и условия за постоянно обитаване.

2000-2019
Строителните процеси постепенно набират ско-
рост, като ясно се откроява периодът на най-много-
бройните промени – между 2005-та и 2010-та 
година. Тогава са реализирани множество жилищ-
ни и бизнес сгради. В западната част на територия-
та са изградени над 170 сгради, от които около 75 
са многофамилни жилищни сгради с вариращ брой 
на жилищата от 7-8 до над 120. По този начин се 
променя значително, както морфологията на сре-
дата, така и обемът на жилищния фонд. Надребне-
ната структура със самостоятелни къщи в източната 
част започва да съжителства с окрупнените имоти и 
многофамилните жилищни сгради със средно и ви-
сокоетажно застрояване в западната част на тери-
торията на квартал „Манастирски ливади-Изток“.

2020-2050
От предвидените с подробни устройствени планове 
нови сгради, най-голям дял имат жилищните (86%), 
с тенденцията за увеличаване на етажността си. 
Предвидените нови сгради с нежилищна функция, 
включват офисни и търговски обекти, като покрит 
пазар, хотели, болница за долекуване, поликлини-
ка, училище, детска градина, автосервиз и бензи-
ностанция. Очакванията за брой жилища възлиза 
на 8506. При реализиране на тези предвиждания, 
максималното натоварване на територията следва 
да достигне 30 000 обитатели. Предвидени са ос-
къден брой имоти за публични пространства и 
обекти за обществено обслужване. В това число 
единствена публична зелена площ, която следва да 
се реализира, е линеен крайречен парк около 
реките находящи се в квартала.



ОБХВАТ И БЪДЕЩО
РАЗВИТИЕ
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Съгласно предвижданията на ОУП, най-голям 
дял от територията на кв. „Манастирски 
ливади – Изток“ е предвиден за жилищно за-
строяване – 55%. Смесените многофункцио-
нални зони (Смф) заемат около 19,5% от те-
риторията. Терените за обществено обслуж-
ване (Оо) предвидени с ОУП се намират 
около нереализираното кръстовище на ул. 
„Костенски водопад“ и ул. „Флора“. Около 
реките Боянска бара и Бара Изливо се пред-
виждат терени за зелени връзки и озеленява-
не (Тзв) само 7%, които следват концепцията 
на плана от 2001г. за създаване на зелени 
клинове по поречията им.

зона за обществено обслужване

УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ - ОУП 

зона за обществено-обслужващи дейности и озел.

терени за зелени връзки и озеленяване 

смесена многофункционална зона

жилищна устр. зона със средноетажно застрояване

жилищна устр. зона с малкоет. застрояване



УПИ В ОБХВАТА
НА ПАРКА
 проектно предложение за обхват

на линеен парк Манастирски ливади - Изток

устройствена зона Тзв - ОУП

за парк

озеленяване

подробен устройствен план - отреждане за:

 озеленяване и инж. инфраструктура
 

за озеляване и спорт

корекция на река

корекция на река и озеленяване

корекция на река, озеленяване и инж. инфраструктура

 различни видове застрояване 

жилищно строителство и озеленяване

без отреждане

УПИ за застрояване в Тзв



ПИ В ОБХВАТА
НА ПАРКА
 проектно предложение за обхват

на линеен парк Манастирски ливади - Изток

общинска публична

вид собственост площ в обхват (м )  брой имоти

общинска частна

поземлени имоти по вид собственост:

 съсобственост

 

частна

устройствена зона Тзв - ОУП

общинска публична 18 962,68  28
общинска частна 552,46  6
частна 164584,35  200
съсобственост 864,53  2

2



OБХВАТ НА
ПАРК МЛИ
 проектно предложение за обхват

на линеен парк Манастирски ливади - Изток



КОНЦЕПЦИЯ ЗА
ПАРК МЛИ

























преграждане

разделяне

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО

Разположените, по този начин, прегради намаляват 
сокоростта на водния поток и създават местобитание,-
за пречистваща водата, растителност.

Разделянето на речното корито създава зелени 
острови с растителност. Те разнообразяват визията 
на реката и са подходящо местообитание за водо-
плаващи птици.

Задържат наносите в лесна за почистване с механи-
зация зона, като по този начин предпазват коритото 
на реката от натрупване на наслаги и замърсявания.

Предствляват резервен воден обем, който може 
да бъде запълнен при високи води, предпазвайки 
околните територии от наводняване. През остана-
лото време изпълняват разнообразни функции.

баражи
Образуват вирове и падове. В проектното реше-
ние баражите имат и функцията на скакала, по 
които може да се преминава. Забавят и задържат 
водата в случай на високи води.

ретензионни езера
Събират водата при пролетното пълноводие и 
обезпечаване на водното ниво през годината. 
Представляват ценно местообитане за водоплава-
щите птици.

сухи ретензионни езера

чакълозадържатели



възможно разливане при 100 годишен максимумречно корито рампи за достъп при почистване с механизация

боянска бара

бар
а и

зл
ив

о

ретензионни езера

забавят и задържат водата при високи води

забавя скоростта на водния поток

забавя скоростта на водния поток
разделяне

чакълозадържатели
задържат наносите в лесна за почистване зона

задържат водата при високи води

задържат водата при високи води
сухи ретензионни езера

преграждане

баражи

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА
РЕЧНОТО КОРИТО



КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ
Кътовете за отдих представляват пространства с различна го-
лемина, където човек може  да намери спокойна среда за по-
чивка. Планирани са и кътове с малка площ предназначени 
за индивидуален отдих с възможност за уединение. Предви-
дени са и големи пространства, като поляна около езерото - 
подходяща за пикник и слънчеви бани, така и зелени площи 
около реката, удобни за съзерцание и рекреация. В тези 
зони се предвижда разполагането на шезлонги, за свободно 
ползване от посетители на парка. В зоната 3 - около бизнес 
сградите, са разположени кътове за отдих за работещите там 
хора.

СПОРТНИ КЪТОВЕ
Предвидени са голямо количество зони за спорт, тъй като 70% 
от населението на квартала е в активна възраст. Планирани 
са кътове за спорт, като обособени места за йога и площадки 
с фитнес уреди - лостове и греди за набиране. Тези кътове са 
дискретно ситуирани, така че да се добие усещане за уедине-
ние и спокойствие при тренировка. В по-централните части на 
парка са проектирани обширни зелени площи, подходящи за 
футбол, федербал, волейбол и други групови спортове. През 
цялата територия на парка е проектирана велоалея, която 
тангира с маршрут за бягане. Велоалеята е сепарирана с 
зелена ивица от главното пешеходно движение. Проектирани 
са площи за игра с топка - Петанка, а също така равномерно 
из територията на парка са обособени места с тенис маси. 



СОЦИАЛНИ КЪТОВЕ
Кътовете за социални контакти са равномерно разположени 
по протежението на цялата територията на парка. Основната 
им идея е да предоставят на посетителите място за срещи, 
пространство за работа, също така да се обособят територии 
за организиране на социални събития, като лятно кино или 
малки концерти на открито. В зона 3, в близост до бизнес 
сградите, са предвидени специални места за обяд и работа 
извън офис. 

ДЕТСКИ КЪТОВЕ
Детските кътове са разположени равномерно по територията 
на парка и включват детски площадки, места за игра в близост 
до реката и поляни за всякакъв вид активности. Съоръженията 
в детските площадки следва да бъдат с висока игрова и обра-
зователна стойност. Предвидено е изграждане на кътове, под-
ходящи за празнуване на детски рождени дни. Проектирани 
са класни стаи на открито в близост до новоизграждащата се 
детска градина с басейн. В източната част на зона 2 са съсре-
доточени и повечето детски активности, с цел обособяване на 
конкретна територия, специализирана за деца и юноши.  



КУЧЕШКИ КЪТОВЕ
Планирани са 2 броя кучешки кътове и алея за разходка в из-
точната част на парка по течението на р. Бара Изливо. Специ-
фичното за кучешкия кът е, че ще е ограден от всички страни, 
като при подход към него са заложени по 2 броя врати с цел 
предотвратяване нежелано излизане на домашен любимец 
при отваряне. Площадките са разположени под редина от дър-
вета. В очертанията на кучешкия кът са предвидени специали-
зирани кошчета за отпадъци, чешми за кучета, площадка за 
къпане на куче на открито, както и разновидни игри за домаш-
ните любимци.  Подходът към кучешките кътове е достъпен от 
всички страни и не засяга площите, в които се предполага, че 
ще има струпване на деца. 

КЪТОВЕ ОКОЛО РЕКАТА
Кътовете около реката и езерото следва да бъдат най-атрак-
тивните места за посетителите, тъй като водата е естествен 
притегателен център. Реката следва да тече естествено и да 
запази натуралния си хабитат. Използвани са следните под-
ходи за разнообразяване течението на реката -  части с 
по-динамично лакатушене, създаване на зони за разливане, 
преграждане с напречни елементи, сепариране с баражи под 
формата на скакала и в частта при езерото, разделяне на 
реката на малки зелени острови. Предвижда се и премоства-
не на реката на определени места. Проектираното езеро 
дава възможност за пълноценна рекреация, като очертава 
места, удобно за слънчеви бани и пикник. А зеленият остров в 
него е подходяща среда за гнездене на птици.



ЗОНА 1

































































































ИЗГОТВИЛИ:
VIRIDIS LANDSCAPE ARCHITECTS
ланд.арх. Стоян Начев
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info@viridis.bg
www.viridis.bg
+359 88 696 2999
+359 88 731 7717

КООРДИНАТОР ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ланд.арх. Александър Петров
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