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Квартал „Запад“ – Модерно предградие 

Становище на ОП “Софпроект-ОГП” 
 
Относно: ПУП за м. „Модерно предградие“, район „Връбница“ 

Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I-
1780, 1784, 1785, 1816, 1829, 1830, 1831, 1832, 1837, 1839, 1843, 1871, 1897, 1900, 1903, 1909, 1916, 
1925, 1926, 1953, 1954, 1959, 1973,  2082, 2046, 2083, 2158, 2272, 2284, 2328, 2364, 2273 - за 
търговски комплекс и ТП, кв. 4, м. „Модерно предградие“, ПИ с идентификатори 
68134.2823.2594 и 68134.2823.2730, район  „Връбница“; изменение на план за улична регулация 
(ИПУР) и нови улици на прилежащите квартали; работен устройствен план (РУП) за нови УПИ 
I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI от нов квартал 4а; план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ в 
обхвата на ИПРЗ за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.  

Становището засяга следните аспекти на ИПРЗ и включва: 

1. Резюме 
2. Списък с предоставените материали 
3. Анализ на необходимостта от осигуряване на терени за обществено обслужване от 

ежедневна необходимост за жителите с ПРЗ  
4. Управление на повърхностните води и ВиК инфраструктура 
5. Мобилност и транспортен достъп 
6. Качества на публичната среда (партери, общи пространства) 
7. Паркоустройство и благоустройство. Озеленяване (изпълнени параметри, 

възможност за реализация на висока дървесна растителност, други) 
8. Съпоставка с целите, залегнали във Визия за София 
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1. Резюме 
Инвестиция в тази част на София безспорно е нужна. Северозападната 
част на столицата е зоната с най-ниски доходи на работещите, с 
повече застаряващо население, с по-ниски цени на имотите, с по-малък 
брой активни фирми, които реализират по-малка печалба от фирмите, 
работещи в другите части на града. Изявените от инвеститора 
намерения за създаването на устойчива, висококачествена, 
многофункционална и балансирана среда са похвални и нужни на тази 
част от София. 

За съжаление проектът за ПУП поставя под съмнение възможността за 
реализацията на тези намерения. Първо, защото има немалко 
съществени разминавания между различните части на плана. 
Наблюдаваме, че за една и съща територия “се конкурират” паркиране, 
озеленяване, детски и спортни площадки, дворове на детски заведения, 
водни площи, алейна мрежа и т.н. Второ, защото при внимателен прочит 
на всички части на проекта достигаме до заключението, че 
организирана по този начин тази инвестиция ще доведе до създаването 
на среда с лошо качество на живот. Може дори да се каже, че ще бъде 
въплъщение на думата “презастрояване”. 

За да не достигнем до тази ситуация е необходимо както проектът за 
ПУП да бъде променен, така и общината да се ангажира с изграждането 
на обслужваща транспортна и социална инфраструктура до и около 
терена. Тези две неща е необходимо да вървят заедно. Общината би 
трябвало да има водещата роля - първо се гарантира изграждането на 
определен минимум инфраструктура, а чак след това се допуска 
инвестиция с такъв размер. 

Промяната на ПУП-а трябва да започне от намаляването на предвидения 
брой обитатели, тоест с намаляване на проектната разгъната 
застроена площ (РЗП). Това разбира се може да направи инвестицията 
нерентабилна, но инвестиция на всяка цена не е необходима. Голямото 
РЗП в момента води до ситуацията, че в проекта една и съща територия 
се “преизползва” за няколко конкурентни функции - озеленяване, 
паркиране, пешеходно движение, детски и спортни площадки, управление 
на водите. Голямото РЗП също така създава необходимостта от много 
нови места в детските и училищни заведения, нещо, което 
съществуващите не биха могли да предложат, а потенциалните бъдещи 
няма да са достатъчни. По-малкото РЗП ще намали “натиска” от 
обитатели върху територията и ще направи възможно постигането на 
изискваните по закон параметри за паркиране, озеленяване, социална 
инфраструктура и други.  
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Промяната на ПУП-а трябва да продължи с вписването в самия ПУП на 
изисквания, които в момента са декларирани от инвеститора, но се 
разчита единствено на неговата добра воля за тяхното изпълнение. 
Това включва осигуряването на свободни от огради междублокови 
пространства; отреждането на терени за детски заведения, както в 
сградите, така и в откритите пространства; намаляване до минимум 
на паркирането на терен, особено това в партерното ниво и други. 

От своя страна общината, разрешавайки устройствен план с такъв 
размер, трябва да е сигурна, че ще може да осигури необходимата 
инфраструктура. А тя не е малко и включва изграждане на изцяло ново 
училище в кв. Модерно предградие (да се има предвид, че теренът 
отреден в устройствения план за целта е частен, а отчуждителния 
срок е изтекъл); разширяване на сградния фонд на училищата в 
съседните квартали; поемане на поддръжката на детските заведения, 
които инвеститорът би изградил; изграждане на нова метростанция в 
съседство на проекта; значително увеличаване на достъпа до линии на 
МГОТ; изграждане на нови улици около терена на проекта; както и 
съдействие за изграждането на нова жп спирка (отговорност на 
държавата в лицето на НКЖИ). Това са немалко инвестиции, без които 
обаче жителите на този нов квартал ще останат без адекватно 
транспортно и социално обслужване. 

Инвестиция от такъв размер би имала ролята на катализатор за 
развитието на цялата северозападна част на София. Тя не е за 
подценяване и Столична община трябва да стимулира такъв тип 
инвестиции. Инвестиция в този вариант на ПУП обаче се базира на 
твърде много компромиси. Възможният резултат е много вероятно да 
се превърне в лош пример и катализатор на лоша слава, вместо на 
положителна промяна.  

В следващите глави сме описали как сме стигнали до тези заключения. 
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2. Предоставени материали 
Материали за този анализ бяха предоставени от проектантите на ИПРЗ веднага след 
поискването им от наша страна, на няколко етапа, за което сме им благодарни. Проведохме 
телефонни и конферентни разговори както с проектантите, така и с възложителя. Всички 
бяха отзивчиви и бе видно силното желание от тяхна страна за реализация на 
инвестицията. Предоставената информация включва данни за: 

• Регулация и геодезия 
• Застрояване 
• Електро 
• Геология 
• ВИК 
• ГВА 
• Хидрогеология 
• Топлоснабдяване 
• Транспортен анализ 
• АГКК 
• Силуети 
• Доклади и изследвания по части, съгласно методологията на BREAAM 

Освен тези части на ИПРЗ, от проектантите бяха предоставени и: 

• ИПРЗ съгласувано от Метрополитен за липса на конфликт с трасетата на 
метрополитен - 21.05.2018 г.  
(NB: Установяваме разлика между ИПРЗ съгласувано с Метрополитен и настоящия 
проект по отношение на височините на най-високите тела - всички 45 м обеми в 
съгласуваната схема в настоящата разработка са с височина <= 50 м, както и по 
отношение на разпределение на секциите на основното застрояване, уличната 
мрежа и структурата на новите УПИ). 

• Становище от РИОСВ София за липса на необходимост от провеждане на процедура 
по глава втора от Наредбата за ОС - 27.06.2018 г.  
(NB: Не става ясно на база каква графика и параметри е издадена преценката, предвид 
горния коментар) 

• Изходни данни - схема от Софийска вода - 05.2018 г. 
• Изходни данни - схема от Топлофикация - 03.05.2018 г. 
• Изходни данни - схема от ЧЕЗ - 11.03.2018 г. 
• Декларация за липса на висока дървесна растителност - 25.04.2018 г. 
• Обяснителна записка към проект за изменение на подробен устройствен план – план 

за регулация и застрояване 
• Анализ за необходимостта от изграждане на обекти на социалната инфраструктура 

– детски заведения, училища и други в жилищен комплекс „Запад“ (район Връбница на 
Столична община). Анализът е изготвен в отговор на Становището на Постоянната 
комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна 
политика. 

• Оценка за съответствие с критериите на BREEAM COMMUNITIES 

Коментари по пълнотата и качеството на предоставените материали: 
1. Сред представените материали липсва задание за ПУП, което е задължителен 

елемент и основание за допускане на изработване на ПУП (чл. 124, 124а, 125 ЗУТ). 
Приемаме, че заданието съществува и е одобрено от Столичния общински съвет. 



 

5 

2. План-схемата по част „Паркоустройство и благоустройство“ е получена и добавена 
към проектните материали от инвеститора на 10.03.2020 г. и не е била сред 
разглежданите до този момент от съгласувателни институции документи. 
Липсват съгласувателни документи с отговорните по частта административни 
институции (Дирекция „Зелена система - СО“ и район „Връбница“). 

3. Макар предоставени в голям обем и пълнота, основен недостатък на 
предоставените материали са установените разлики между отделни части на 
проекта. В отделни документи се цитират различни изчислителни стойности 
(население, паркоместа и пр.). В графичните материали по отделните части са налице 
несъответстващи си или липсващи графично елементи, коментирани в 
обяснителните записки (площи за наземно паркиране на автомобили и велосипеди, 
пешеходен достъп, детски площадки към детски заведения, водни обекти, спортни 
обекти и пр.). Направените положителни заявки в обяснителната записка към ПУП, 
Анализа за необходимостта от изграждане на обекти на социалната 
инфраструктура – детски заведения, училища и други в жилищен комплекс „Запад“, 
както и в докладите по BREAAM не са четими в основния чертеж на ИПРЗ и план 
схемата Паркоустройство и благоустройство. А именно чертежите са сред 
водещите документи, които носят правната стойност на един ПУП. 
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3. Анализ на необходимостта от осигуряване на 
терени за обществено обслужване от ежедневна 
необходимост за жителите с ПРЗ  

Нормативна рамка 

Представеният ИПРЗ е с обхват около 9 ха. Съгласно декларираните инвестиционни 
намерения ще се изгражда жилищна група с високо качество на средата оразмерена за 7000 
души нови обитатели. 

Съгласно ЗУТ и подзаконовите актове към него всички предвиждания на ПРЗ и всички 
оразмерявания по правило са на база пълния капацитет по ПЗ. Етапността на реализация 
няма отношение към отреждането или липсата на такова за конкретни функции, свързани 
със задължителното осигуряване на пазарна и социална инфраструктура за ежедневното 
обслужване на обитателите, на разумно пешеходно разстояние. Високото качество на 
средата задължително включва наличие на възможност за пешеходна достъпност до 
ежедневното обслужване. 

Един от водещите принципи относно осигуряването на елементите на социалната 
инфраструктура в СО в ОУП на СО 2007г., запазен и в ОУП 2009 г., определя публично важните 
функции на жителите като задължителни за осигуряване локално, без това еднозначно да е 
свързано с отчуждаване за публична общинска собственост. В този смисъл, няма правна 
пречка предвидена с ПРЗ социална инфраструктура да се отреди за частни имоти и частни 
детски и учебни заведения. Но независимо от собствеността, те трябва да отговарят и 
на изискванията на нормативната уредба - НАРЕДБА № 3 от 2007 г. за здравните изисквания 
към детските градини, НАРЕДБА № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони, Наредба на МРРБ - № РД-02-20-3 от 21.12.2015 за 
проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на 
образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. 

По отношение на оразмеряване на необходимите терени водеща е НАРЕДБА № 7 , а по-точно 
текстовете: 
„Чл. 40. (1) Необходимата площ на терен, предназначен за детско заведение, се определя със 
следните нормативи: 
1. за яслени групи - по 25 кв.м/дете и по изключение във вече усвоени жилищни територии - по 
20 кв.м/дете; 
2. за градински групи - по 35 кв.м/дете и по изключение във вече усвоени жилищни територии 
- най-малко по 25 кв.м/дете. 
(2) Нормативите за плътност и интензивност на застрояване в терена за детски заведения 
са съответно: П застр. - до 30 на сто, и К инт. - до 0,6, а необходимото озеленяване П озел. е 
40 на сто. 
Чл. 41. (1) Необходимата площ на терен, предназначен за училище в новоусвоявани територии, 
се определя с норматив по 25 - 30 кв.м/ученик, като най-малкият терен за училище е 0,5 ха.“ 

НАРЕДБА № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини казва: 
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини. 
(2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната 
собственост. 
Чл. 6. (1) Теренът на детската градина трябва да включва не повече от 30 % застроена площ 
и не по-малко от 50 % озеленени площи. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Теренът се огражда с ограда, която се поддържа в изправност 
за недопускане влизането на външни лица и животни в двора на детската градина. 
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Детската градина трябва да има озеленен двор, площадки 
за игра, устроени съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.), и физкултурна 
площадка с твърда настилка, с препоръчителна площ 2,5 m2 на дете.“ 
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Необходими места в детски ясли, градини и училища 

Съгласно реалистичния вариант на прогнозата за демографско развитие към 2030 г., 
разработена  през 2018 г. от доц. Илия Копралев по възлагане на ОП „Софпроект ОГП“, 
населението на СО във възрастова група 0-2г. ще бъде средно 2,98%, в група от 3-6г. -  
4,26%, в група 7-14г. - 7,11% . 

Възраст. 
група 

Дял от 
населението 

Брой  
деца 

Обхват в 
детски и 
учебни 
заведения 

Оразмерителен 
брой деца за 
терени на соц. 
инфр. 

Възприета 
минимална 
площ по 
норма в 
Наредба № 
м2/дете 

Минималн
а площ 
необх. 
терени на 
соц. инфр. 
в м2 

за ясли  
(0-2 год.) 

2,98% 209 30% 63 25 1570 

за детски 
градини  
(3-6 год.) 

4,26% 298 90% 268 25 6700 

за общообр. 
основни 
училища  
(7-14 г.) 

7,11% 498 95% 473 25 11820 

Общо     20090 

Таблица 1: ПРОГНОЗЕН БРОЙ ДЕЦА към 2030 г. при 7000 жители в комплекса и нормативно 
необходими терени за социална инфраструктура 

Тези изчисления дават пределния минимум от площи за училища и детски заведения, при: 

• намалени под нормата за новоизграждащи се територии площи  за едно дете в 
детска градина и един ученик в училище 

• само 30% обхват на децата в яслена възраст 
• без отчитане на тенденцията в новоизградени жилища да се настаняват 

преобладаващо млади хора и семейства с деца, което би повишило коефициентите на 
съответните възрастови групи и необходими площи 

• без включване в изчисленията на децата на бъдещите работещи в обхвата на ПРЗ 

С оглед на тенденцията все повече майки да се връщат на работа след навършване на една 
годинка на децата им, оразмерителният обхват в яслени групи би могъл да се отнесе към 
50% и повече. При вземане това предвид и при пълно спазване на нормите на Наредба №7 
необходимите терени се оказват значително по-големи. 
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Детски градини и ясли 

Първият недостатък на предложения ПУП е, че не предлага решения за 
контингента на децата в яслена възраст (0-2 г.). 

Относно детските градини се предлага вместо редовни такива да се изградят два детски 
центъра (филиали на детски градини) в партерни нива на два жилищни блока в УПИ „за 
жилищно строителство и КОО“. Както и площадки за игра пред тях. От чертежите не става 
ясно къде се планира да се случи това, защото всички УПИ са с еднакво отреждане – „за 
жилищно строителство и КОО“. Това регулационно отреждане не гарантира бъдещо 
изграждане на детски центрове, които компромисно и в нарушение на цитираните по-горе 
наредби да функционират вместо ДЯ и ДГ. От ПУП-а не става ясно колко площ за игра на дете 
осигиряват предложените детски центрове и как би могла да се гарантира тя. Направените 
декларации за намерения от сегашните собственици са положителни, но не са релевантни 
към ПУП, защото при евентуална продажба на земята няма да важат за новия собственик.  

Няма основание да се твърди, че се създава среда с високо качество, когато се изработва 
ПУП за жилищна група върху толкова голям терен, който е без съществуващо застрояване 
и физически ограничители, ако не се осигури в съответствие с нормите и в рамките на 
пешеходен достъп от 15 минути необходимата социална инфраструктура поне за по-
малките деца.   

Гарантирането на достатъчно детски заведения (деца на възраст 0-6 
г.) в настоящия проект е възможно единствено, ако  в ПУП-а изрично 
бъдат отредени съответните места, както и прилежащите им 
външни площи. В момента това не е така. 

 

Училища - достъпност 

Ситуацията с училищата е много по-сложна. Проектът предлага решаване на 
необходимостта от намиране на места за децата от възрастовата група 7-14 г. чрез 
използването на най-близките до терена съществуващи училища - 70 ОУ „Св. Климент 
Охридски“, 62 ОУ „Христо Ботев“ и 74 СУ „Гоце Делчев“. 

За съжаление единствено достъпът до 70 ОУ „Св. Климент Охридски“ 
може да бъде сметнат за приемлив, но все пак компромисен.  

Достигането до другите две разгледани училища е нереалистично да бъда направено пеша 
(виж фигура 01): 

• 62 ОУ „Христо Ботев“ е на разстояние от около 1 км. и е достъпно след пресичане на 
жп релсите посредством тунел, в който липсват тротоари (виж фигура 02).  

• 74 СУ „Гоце Делчев“ е на твърде голямо разстояние и е достъпно отново само след 
пресичането на жп релсите, посредством мост, по който липсват тротоари (виж 
фигура 03).  
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Фигура 01: Пешеходна достъпност до училища с начален курс в широк обхват около 
разглежданата територия по съществуваща улична мрежа в диапазон от 400 м. 

 

Фигура 03: Пътят до 62 ОУ „Христо Ботев“ – тунелът под жп релсите 

 
Фигура 03: Пътят до 74 СУ „Гоце Делчев“ – мостът над жп релсите 
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Училища - капацитет 

Освен достъпността, друг съществен критерии при преценката на това дали и как могат 
да бъдат „поети“ децата на новодомците е този за капацитета на най-близките 
съществуващи училища - 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, 62 ОУ „Христо Ботев“ и 74 СУ „Гоце 
Делчев. 

70 ОУ „Св. Климент Охридски“ (училището с най-близък, но недостатъчно добър достъп), се 
намира в УПИ „За обществено обслужване и озеленяване“, а ПИ №82 на училището е с площ 
9,6 дка и капацитет на терена по Наредба 7 към ЗУТ до 384 деца. По справката към проекта 
за ПУП в момента там учат 163 деца. При реконструкция и дострояване на сградния фонд 
има теренен резерв за още 221 деца. 

 

62 ОУ „Христо Ботев“ попада в УПИ I „За училище“ в кв. 29 в Обеля. Тренът е с обща площ от 
16,6 дка. Съществуващото училище е само в обхвата на заграден двор в ПИ 575 с площ 3,4 
дка, което означава нормативен капацитет 136 деца. Другите ПИ в обхвата на този УПИ „За 
училище“ се ползват и стопанисват като друг вид инфраструктура със социален характер 
– те са откритата спортна база на кв. Обеля, известна като „Стадион Обеля“. Основното 
голямо игрище е отделен ПИ № 564  в КККР с площ 7,1 дка, а малкото игрище е ПИ №577 с площ 
3,1 дка. Съществуващото училище обслужва децата от пряко прилежащите квартали (по 
данните представени в записката към проекта там вече има 8 паралелки със записани 129 
деца) и не може да поеме нов контингент без пълна реконструкция и разширение на сградния 
фонд. Ако все пак бъде осъществено разширение и малкото игрище остане за училището, 
тогава капацитетът на терена ще позволи броят деца да нарастне с още 134 деца. Това 
възможно бъдещо увеличение на капацитета обаче е редно да бъде запазено за потенциалния 
нов брой деца от прилежащите квартали на Обеля, тъй като с ОУП е предвидено значително 
развитие на нови жилищни територии в северозападна посока. 
 

74 СУ „Гоце Делчев“ е в УПИ с площ 21 939 м2. При сега учещи в него 780 ученици то отговаря 
на Наредба №7 с 28 м2 за 1 ученик. Ако мине на долната граница по наредбата, то ще може да 
осигури база за още 100 ученика. 
 

И трите училища предлагат теоретични възможности за поемане на 
нови деца, които са осъществими само след инвестиции в тяхното 
разширение. Предвид възможността за достъп за приемливо може да се 
смята само 70 ОУ „Св. Климент Охридски“. След евентуалното му 
разширяване то би могло да поеме нови 221 деца, което е все още 
недостатъчно спрямо 498-те деца във възрастовата група 7-14 г., 
които се очаква да живеят в новия квартал. 

 

Възможно частично решение на разликата в броя „покрити“ деца би могло да бъде 
изграждането на ново училище, отредено с действащ ПРЗ училище в кв. 15а УПИ II. Този терен 
е с площ 5667 дка, което ще рече, че капацитетът на терена по Наредба 7 към ЗУТ е за 228 
деца.  
 

Разгледаните дотук възможности са базирани на сегашния брой жители в зоната, плюс 
предвидените според ПУП-а „новодомци“. Подробните планове на съседните на 



 

11 

разглеждания в този анализ територии позволяват също ново застрояване. При 
осмислянето на възможностите за поемане на деца в съществуващите или все още 
непостроени детски и училищни заведения е редно да се вземе предвид и това възможно 
бъдещо натоварване на територията. 

По статистически данни от 2017 г. в градоустройствената единица (ГЕ) “кв. Модерно 
предградие” (територията между бул. „Сливница“, „Панчо Владигеров“, „Адам Мицкевич“ и жп 
линията), в която попада коментираният ИПРЗ, населението е 8234 души, от които 310 деца 
във възрастова група за ясли, 371 във възрастова група за ДГ и 682 деца възрастова група за 
основно училище. За тях са били необходими следните площи: 

Възрастова 
група 

Дял от 
население
то 

Брой деца Обхват в 
детски и 
учебни 
заведения 

Оразмерит
елен брой 
деца за 
терени на 
соц. инфр. 

Възприета 
минимална 
площ по 
норма в 
Наредба №7 
- в м2/дете 

Мин. площ 
необходими 
терени на 
соц. 
инфр. в м2 

за ясли  

(0-2 год.) 

 310 30% 93 25 2325 

за детски 

градини  

(3-6 год.) 

 371 90% 334 25 8348 

за 

общообр. 

основни 

училища 

(7-14 год.) 

 682 95% 648 25 16198 

Общо 26871 

Таблица 2: БРОЙ ДЕЦА по статистика към 2017 г. в ГЕ “кв. Модерно предградие” 

Извън това, в съседната ГЕ НПЗ Орион, в жилищна група пряко съседна на 70 ОУ „Св. Климент 
Охридски“ от изток, към 2017г. е имало още общо 50 деца от контингента за ДЯ, ДГ и основно 
училище, и това „островче“ също трябва да се обслужи. 

Действащите устройствени планове за ГЕ „кв. Модерно предградие“ позволяват 
значително развитие на ново строителство. С най-голям потенциал за ръст е 
територията по продължението на бул. „Сливница“ и „П. Владигеров“, която в ОУП е 
определена за зона Смф. Поради близостта до булеварди това не е територия, подходяща за 
изграждането на ДГ или ОУ. Имайки предвид практиките за оползотворяване на Смф зоните, 
може да се предположи с добра достоверност, че ако в тези зони бъде реализирано 
строителство то ще съдържа немалка жилищна част. Тоест допълнителни нови 
обитатели. 
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Фигура 04: Граници на градоустройствени единици 

 

При тези обстоятелства дефицитът на терени за ДГ и училища за ГЕ е както следва: 

Възрас
т.  
група 

Общ брой 
деца 
съществув
ащи + нови 
от ИПРЗ 

Изчисл. 
обхват 
в ДГ и 
ОУ 

Оразмер. 
бр. деца за 
терени на 
соц. инфр. 

Възприета 
мин.на площ 
по норма в 
Наредба №7  
м2/дете 

Мин. площ 
необх. 
терени на 
соц. инфр. 
в м2 

Налични 
терени 
по НТП и 
ПР в м2 

Дефицит 
на терени 
в рамките 
на ГЕ 
според 
нормата 
по Наредба 
7 в м2 

за ясли 

(0-2 

год.) 

529 30% 159 25 3968 537 - 3431 

за ДГ  

(3-6 

год.) 

680 90% 612 25 15300 8000 - 7300 

за ОУ 

(7-14 

год.) 

1210 95% 1150 25 28738 15267 - 13471 

Общо 48006 23804 - 24202 

Таблица 3: Изчислен дефицит на терени за ДГ и ОУ в ГЕ „кв. Модерно предградие“ + жилищна 
част от ГЕ „НПЗ „Орион“ ако не се направи регулационно отреждане на нови УПИ за ДГ и ОУ 

При анализ на действащите ПРЗ и отрежданията за УПИ в тях за частта на Модерно 
предградие извън обхвата на разглеждания проект, включвайки и потенциала съгласно ОУП 
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за ново застрояване в територията, става ясно, че дефицитът на площи за детски градини 
и училища е много сериозен в цялата градоустройствена единица (квартал Модерно 
предградие) и в съседните. Същевременно в тази зона почти няма терени – общинска 
собственост за покриване на този дефицит. Ето защо е най-разумно с разглеждания ПУП да 
се намерят начини за решаване на прякото обслужване на бъдещите обитатели на терена 
вътре в обхвата на проекта. Обратното би задълбочило и влошило вече съществуващ 
проблем, както и би създало бъдещ дефицит на места. 

В настоящия си вид предложеният ПУП не осигурява достатъчно 
социално обслужване на бъдещите обитатели с ясли, детски градини и 
основни училища в обхвата на разработката. За съжаление 
съществуващите към момента най-близки до имота детски и 
училищни заведения или не биха могли да поемат децата на 
„новодомците“ без да бъдат разширени, или са на разстояние, което не 
предполага безопасно ходене пеш и би изисквало превоз с автомобил.  

Реализацията на ново училище непосредствено до имота би помогнало, 
но не и разрешило проблема с недостига на места във възрастовата 
група 7-14 г. Реализацията на детски заведения в рамките на имота би 
решило проблема с местата в детските градини и яслите, но само ако 
бъдат предвидени достатъчно площи вътре и вън от сградите, и те 
бъдат изрично отредени в ПУП-а като такива. Намаляването на 
предвиденото жилищно застрояване и съответно на очаквания брой 
обитатели би помогнало в това да бъде понижено натоварването на 
територията с обитатели и съответно местата, които трябва да 
бъдат осигурени в детските и училищни заведения. 

 

4. Управление на повърхностните води и ВиК 
инфраструктура 

Възложителят представи пълния комплект документи, отнасящи се до част ВиК, както и 
мотивирано предложение с обхват на работен проект за реконструкция на колектор “Н”-
175/185 и реконструкция на съществуващ водопровод Ф 500-СТ. В информацията бяха 
намерени отговори на въпросите по отношение на река “Беравица” и отводняването от 
повърхностни води на територията на инвестиционното намерение, така и що се отнася 
до изместването на преминаващите през терена колектор “Н” и водопровод Ф500-СТ.  

Що се отнася до липсата на този етап на техническо решение за използването на води и 
оформянето на водни елементи като основна градоустройствена мярка за постигане на 
енергийна ефективност, бихме искали да отбележим, че въпреки че чл. 108 от ЗУТ не изисква 
навлизането в такъв детайл, предвид обхвата на инвестиционното намерение, считаме за 
много полезно да се очертаят техническите параметри на тази мярка, а в следващите 
етапи на проекта те да бъдат доразвити в нужния детайл.  

Освен горния, нямаме други коментари по тази част от проекта. 
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5. Мобилност и транспортен достъп 
Частите засягащи темата транспорт и мобилност са: 

1. Комуникационно-транспортен план (КТП) 
2. Транспортен анализ (ТА) симулация на автомобилното движение в зоната 
3. Схема на подземните паркинги (СПП) 
4. Транспортна оценка (ТО) съгласно изискванията на BREEAM Communities 

(незадължителна част) 
5. Транспортен план (ТП) съгласно изискванията на BREEAM Communities 

(незадължителна част) 
6. Оценка на шума (ОШ) съгласно изискванията на BREEAM Communities (незадължителна 

част) 

Разгледани са следните аспекти на мобилността: автомобилен достъп и обслужване; 
достъп до масов градски обществен транспорт (МГОТ); активно придвижване - пеша и с 
велосипед; паркиране и гариране; както и няколко по-дребни аспекта. 

 

Автомобилен достъп и обслужване 
КТП третира основно достъпа до прилежащите части на първостепенната улична мрежа 
(ПУМ). Двата етапа представени в КТП разглеждат варианти преди и след изграждане на 
западното платно на бул. Панчо Владигеров. Не са разгледани сценарии за развитие на 
другите 2 входа/изхода от зоната - по ул. “Баба” в посока бул. “Сливница” и по все още 
неизградената артерия III-ти клас ул. “Връх Манчо”. 

ОУП предвижда в зоната да се развият следните елементи на първостепенната улична 
мрежа (ПУМ): 

• улицата северно на имота - продължение на ул. Обелско шосе - е III-ти клас и 
продължава успоредно на жп-линията до връзката ѝ с ул. Адам Мицкевич 

• южно от имота се развива улица III-ти клас (раб. име Връх Манчо), която прави връзка 
от бул. П Владигеров до бул. Скопие на изток. По нея ОУП предвижда да минава 
трамвайно трасе свързващо съществуващата мрежа в район Люлин със тази в район 
Илинден и район Сердика (бул. Скопие) 

• източно от имота се развива улична връзка III-ти клас (ул. Баба), успоредна на бул. П. 
Владигеров, която свързва продължението на ул. Обелско шосе с новата ул. Връх 
Манчо, бул. Сливница и бул. Царица Йоана 



 

15 

 
Фигура 05: Схема Автомобилен достъп 

В ТА, предвид, че не е изследван достъпът до МГОТ и не са предложени мерки за 
подобряването му, допускането за брой домуващи лични МПС в имота, както и допускането 
за 50% използване на лични автомобили са неизпълними. Трябва да се спомене и факта, че 
според разработката броят жители в зоната ще е между 7000 и 8000. Ако се възприемат 
актуалните данни за разпределението на пътуванията и степента на моторизация, които 
са средни за града, това означава, че броят лични автомобили в зоната ще варира между 
3500 и 4000 (приемаме степен на моторизация 500, при последно отчетена 515 през 2016). В 
комбинация с броя предвидени паркоместа и неамбициозните мерки относно МГОТ би довело 
до паркиране по нерегламентирани за това площи, каквото наблюдаваме в други части на 
София с подобно насищане на автомобили. 

Заложено е 1/3 от автомобилите, т.е. 350 коли при горното допускане от споменатото по-
горе 50% използване, да се изнасят на изток по ул. Баба и останалата част от 
вътрешнокварталната мрежа. Ако реалистично допуснем, че голямата част от този 
трафик ще търси централните или източните части на града, то преобладаващата част 
ще премине през кръстовището на ул. “Баба” и бул. “Сливница”. Това кръстовище към този 
момент няма капацитет да проведе този допълнителен трафик в час пик, освен това не е 
изследвано в разработката. Във всички случаи има нужда от по-конкретна обосновка на 
заложените параметри и обвързването им с разпределението на пътуванията в зоната. 

Съществуващият ТА е базиран единствено на сценарий “съществуващо положение” с 
минимално доизграждане на ПУМ (частта от ул. Обелско шосе, северно от имота). 
Предвидено е 2/3 от изходящия автомобилен трафик в час пик от имота да се извежда през 
връзката с бул. П. Владигеров, което е възможен сценарий, но предполага и разглеждането на 
други сценарии при наличие на една или повече от споменатите по-горе връзки и 
съответното разпределение на пътуванията. Предвид нуждата от изграждане на връзката 
между ул. Обелско шосе и бул. П. Владигеров и заложеното разширение на последния, следва да 
се възприеме реализирането на ПР и триклонно кръстовище при бул. П. Владигеров, а не 
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изследваното в разработката - четириклонно. От комуникационна гледна точка, дори и без 
разширение на бул. “П. Владигеров”, не намираме за удачно да бъдат запазени 2 връзки между 
ул. “Обелско шосе” и бул. “П. Владигеров” на разстояние 100 метра една от друга. По този 
начин би се създало четириклонно кръстовище, което има повече конфликтни точки (32) 
отколкото триклонно (9) и произхождащият от това завишен риск от ПТП1.  Също така ще 
са необходими повече фази за провеждане на трафика, което би намалило пропускателната 
способност. 

 

Фигура 06: Схема на конфликтните точки според вида на кръстовището 

 

Целесъобразно е да се симулират различни сценарии на комбинации на 
натоварване с лични МПС и изграденост на уличната мрежа. 
Последното е в ръцете на общината и развиването на сценарии би 
предоставило на СО времеви график, на базата на който може да се 
планира финансирането и изграждането на ключовите елементи на 
транспортните мрежи. Частна инвестиция в този размер и с такъв 
ефект върху територията ще може да е устойчива и ползотворна 
само, ако е придружена от публична инвестиция в инфраструктура. 
Липсата на такава обвързаност ще доведе до затруднено 
транспортно обслужване. 

Разликата в нивата на използване на лични МПС ще е функция на предложени мерки за 
осигуряване на по-добър достъп до МГОТ, велосипедната мрежа и търговски и социални 
услуги на пешеходно разстояние. 

 

 
1 
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/road/getting_initial_safety_design_princip
les_right/junctions_en 
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Достъп до масов градски обществен транспорт (МГОТ) 
Обстоен и обмислен анализ на съществуващия достъп до МГОТ е направен в ТО, която е 
незадължителна и необвързваща част от представената разработка. Изведен е обзор на 
съществуващите линии на МГОТ и са посочени дефицитите. На базата на заложените 
жилищни единици е изчислен максималният брой живущи (8000 души) и е изведен 
потенциалният брой пътувания с МГОТ (около 6000 пътувания/ден). Тук е важно да се 
отбележи, че допускането за начина на разпределение на пътувания не отговаря на 
спецификите на зоната и наличния достъп до МГОТ. Това означава, че без значителни 
подобрения в наличните условия е нереалистично да се постигне дори и средното ползване 
на МГОТ за града. В ТО са посочени някои разумни мерки за повишаване на дяловете на 
активно придвижващи се и ползващи МГОТ като сгъстяване на интервалите на линия 81, 
паркинги за споделени автомобили, довеждащ транспорт до метростанция “Сливница” и 
обвързване на зоната със съществуващата веломрежа. Въпреки това, предвид 
максималният капацитет на зоната - 8000 души, очакването икономическият профил на 
живущите да е над средния за града, както и естествената психологическа бариера при 
нужда от прекачване по основни маршрути предложените мерки е малко вероятно да 
постигнат търсеният ефект. 

Практически целият имот попада в пешеходния обхват на заложената, но неизградена, 
метростанция под бул. П. Владигеров в зоната на жп линията. На пешеходно разстояние 
попада и предвиденото в ОУП трамвайно трасе по ул. Връх Манчо. Високата интензивност 
на застрояване на имота и съответно големия брой очаквани ползватели предполага и 
възможност за организиране за достъп до жп транспорт посредством жп спирка или дори 
интермодален пътнически терминал жп-метро. В разработката не са разглеждани сценарии 
за нито една от тези транспортни услуги. 

Съществуващия достъп до МГОТ е крайно ограничен. Най-близката спирка се намира на 
около 400 м от имота и по нея се движи единствена линия - автобус 81 - с интервал на 
движение ~30 мин. Това е крайградска линия, която няма да отговаря на  транспортните 
нужди на по-голямата част от жителите. Налични са 3  вътрешноградски автобусни линии 
- 82, 108, 309, както и спирка на метролиния 1 на кръстовището между бул. П. Владигеров и 
бул. Сливница. Пешеходното разстояние до там обаче е приблизително 1 км, което е на 
практика остава далеч отвъд приетия стандарт за разширен пешеходен достъп до МГОТ. 
Липсват мерки и предложения за нови линии или маршрутни изменения, които да 
предоставят по-адекватен достъп до останалите части на града на жителите в квартала. 
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Фигура 07: Пешеходна достъпност до спирки на МГОТ в широк обхват около разглежданата 
територия по съществуваща улична мрежа в диапазон от 400 м 

Реализацията на предложения проект за ПУП би създала добро ниво на 
обитаване само, ако бъде реализирана поне една от следните мерки: 
значително увеличаване на достъпа до линии на МГОТ (откриване на 
нови или промяна на съществуващи линии), и/или изграждането на нова 
метростанция, и/или изграждане на трамвайно трасе, и/или 
изграждане на жп спирка. 

Липсата на предложения за мерки за подобряване на достъпа до МГОТ, или пък предложения за 
подобрение на обслужването на бъдещия квартал с МГОТ, предполага ползвателите на 
зоната, включително и тези извън обхвата на разработката, да разчитат основно на 
личните си автомобили за придвижване в града. 

Активно придвижване - пеша и с велосипед 
В частта ТП са дадени добри насоки за осигуряване на висок дял на придвижващите се пеш и 
с велосипед. Важно е да се наблегне на обвързването на зоната със съществуващата 
веломрежа и осигуряването на качествени пешеходни пространства в рамките на имота. 
Тук е важно да се отбележи, че се наблюдава разминаване на заложените велосипедни 
трасета в имота между ТП и КТП, както и припокриване между схемата на паркоместата 
(ТП) и велоалеите. В едната схема има заложени велоалеи практически на всички улици, 
докато в чертежите е заложена велоалея само на една единствена улица. 

Заложената в някои схеми пешеходна улица “изток-запад” в средата на комплекса 
отсъства в КТП, а в план-схемата по част „Паркоустройство и благоустройство“ е 
отразена като терен за озеленяване. 
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Фигура 08: Схема ТП - велоалеи 

 

Фигура 09: Схема ТП - наземно паркиране 



 

20 

 

Фигура 10: Схема КТП 

Забелязва се разминаване и в частта КТП, където в схемата южната улица на зоната е 
показана като тупик, докато в чертежите е показана с кръстовище към основния колектор 
между ул. “Обелско шосе” и бул. “П. Владигеров”: 

 

Фигура 11: Извадка от Плана за организация на 
движението и схема на уличната мрежа по класове 
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Изявените намерения за стимулиране на пешеходното и велосипедното 
движение са похвални, но разминаването между предписанията на 
различните части от ПУП-а поставя под съмнение възможността за 
тяхната реализация. 
 

Паркиране и гариране 
В зависимост от реализираната РЗП, вида ползване и в случая на жилищна функция - средния 
размер на жилищните единици необходимият брой паркоместа според Наредба №РД-02-20-
2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система 
на урбанизираните територии варира между 1600 и 2500.  

В частта ТП е посочен брой жилища 2350 и брой паркоместа 2000. Трябва да се изясни как се 
постигат изискванията на Наредбата за минимален брой паркоместа на жилище. 
Предвиденият брой подземни паркоместа според предоставената схема възлиза на ~1600 
места. Предвидената вътрешна уличната мрежа в зоната на имота предполага 
допълнителен капацитет от около 150-200 паркоместа, въпреки че КТП категорично не 
предвижда паркиране в рамките на уличната регулация.  

Остава въпросът как се разполагат в пространството останалата част от заложените 
паркоместа, а именно - 400 броя. В случай на разполагане на тези места в наземни паркинги 
в рамките на отделните УПИ това предполага около 10000 м2 да бъдат заети при норма от 
25 м2 (вкл. алеи за достъп и маневриране). Тук трябва да се има предвид баланса на площите и 
потенциалният конфликт с друг вид ползване (озеленяване, пешеходни площи и др.). 
Препоръчително е всички паркоместа да се разположат в подземни помещения или в краен 
случай на приземно ниво в рамките на сградите. 

Практиката за ограничаване на капацитета на паркиране е положителна и е в синхрон с 
възприетата от СО политика чрез ПУГМ, но предполага много по-задълбочено планиране на 
обвързването на инвестиционното намерение с алтернативни методи за придвижване - 
добър пешеходен достъп до МГОТ, резервиране на паркинг за споделени автомобили, 
обвързване на имота с велосипедни трасета и др.  

От проекта за ПУП не става ясно как ще бъде решен въпросът с 
паркирането. Разминаването между различните схеми (наземно 
паркиране и озеленяване например) предизвиква опасението, че 
необходимия за такова количество обитатели брой паркоместа може 
да бъде осигурен само за сметка на други задължителни елементи от 
средата, например озеленяването. 

 

Други 
Наблюдава се разминаване между твърдението в обяснителната записка, че не се 
наблюдават обекти, допринасящи за шумовото или екологично замърсяване на имота и 
оценката и предписанията в частта ОШ. Тук е важно да се отбележи, че проектантският 
екип, оценяващ въздействието на шума, не е имал предвид бъдещото разширение на бул. “П. 
Владигеров”, което е възможно да доведе до завишаване на нивата на шум и други вредни 
емисии. Предвидено е високо застрояване на разстояние под 50 метра от активна 
железопътна линия, както и много високо застрояване на разстояние под 80 метра от тунел 
на улица III-ти клас. И двете са предпоставки за завишено шумово замърсяване, особено за 
високите етажи на сградите. Предложените мерки за висок клас фасадна шумоизолация и 
обособяване на офис площи в частите от сградите, които са най-засегнати са адекватни и 
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биха осигурили нормалната експлоатация на площите. Важно е да се има предвид обаче, че 
обособяването на офис площи би имало значително отражение върху баланса на 
територията и нуждите от социална инфраструктура, паркиране и обекти на 
общественото обслужване. 

Емисионното натоварване от автомобилния транспорт по бул. П. Владигеров също трябва 
да бъде изследвано, особено предвид бъдещото му разширяване. 

 

6. Качества на публичната среда - партери, общи 
пространства 

Партери 
Предложеният проект предлага свързано застрояване, което създава цялостна фасада на 
комплекса от сгради и плътен уличен фронт. Силует 4-4 към РУП от западната страна 
измерен между крайните регулационни линии (северна и южна) показва, че 87% или 134.4 м. от 
ширината му е заета със сгради, а само 13 % - 20.5 м. са свободни пространства. Подобно е 
разпределението и на другите силуети. Общите подземни гаражи се обслужват от по-малко 
на брой рампи, което позволява партерите да са по целите дължини на сградите и да не са 
накъсани. Този цялостен фронт изисква партерите да предоставят разнообразни услуги, 
да бъдат активни. Това би привлякло ползватели, би стимулирало жителите да прекарват 
повече време навън, с което да се повлияе положително на създаването на жизнена, сигурна 
и функционална градска среда.  

                           
Фигура 12: Разпределение сграден фронт - свободно пространство по Силует 2-2 и 4-4 от 
РУП 

 

Проектът за ПУП не поставя изисквания към партерните нива. Това 
може да бъде сериозен недостатък в следващите етапи на 
проектиране и партерите да бъдат заети от гаражи или други 
сервизни помещения, които да имат негативен ефект върху 
качеството на публичното пространство. 

134.4 м. 
86%

21.8 м.
14%

Силует 2-2

Сгради Свободни площи

134.4 м.
87%

20.5 м.
13%

Силует 4-4

Сгради Свободни площи
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Проектът не показва ясно дали партерите ще са заети от магазини или гаражи. 
Осигуряването на магазини и други разнообразни обекти в сферата на услугите, които 
привличат хора, би допринесло за жизнеността на средата. Създаването на цели фасадни 
фронтове заети от гаражи би създало мъртва и пуста зона, която ще се ползва само за 
оставяне и взимане на превозните средства без да има възможността да бъде живо, 
публично пространство. Това само по себе си е и предпоставка за застрашаване 
безопасността на жителите и създаване на психологическо усещане за несигурно 
пространство, вследствие необходимостта от пресичане на множество места на 
пешеходната мрежа от маневриращи автомобили. Очакваният брой живущи изисква 
средата да осигури достатъчно обществено обслужване, което да задоволи на първо място, 
но и не само, ежедневните потребности на жителите на пешеходно разстояние. Самите 
Смф зони са с по-високи параметри на застрояване именно, за да бъде насърчена и осигурена 
необходимата мултифункционалност на средата. Създаването на активни партери би 
стимулирало и малкия бизнес, но и интеракцията между съседите и превръщането на 
проекта в истински квартал.  

 

Околни и междублокови пространства 
В разрезите е показан почвен слой от 1.2 м. за пространствата между сградите, което 
предполага, че те ще бъдат озеленени. Не е показана ясна пространствена организация и 
как ще бъдат използвани пространствата между сградите. На среща с екипа на Софпроект 
и НАГ, инвеститорът заяви ясно, че жилищата ще бъдат продавани с тежести, които 
забраняват имотите да бъдат ограждани. Това показва намерение кварталът да 
предоставя цялостна градска среда, с общи междублокови пространства, които да се 
ползват от бъдещите жители и минувачи, без да има огради между отделните сгради. Това 
намерение все пак не гарантира територията, като неоградена, затова се препоръчва 
разглеждане на възможността за отразяване на това изискване като част от правилата и 
нормативите за прилагане на конкретния ПУП.  

Осигуряването на свободни от огради междублокови пространства е 
необходимо да бъде записано като изискване (тежест) в самия ПУП, а не 
да зависи само от добрите намерения на инвеститора. 

От разгледания макет и разговор с инвеститора става ясно, че алеята запад-изток ще бъде 
основна пешеходна връзка в квартала и ще поеме ролята на обслужващ център, без да има 
автомобилно преминаване или паркиране по нея. Това е от съществено значение за 
нормалното функциониране на квартала и задоволяване нуждите на жителите с 
необходимите открити, зелени и публични пространства.  

Създаването на подземни паркинги под целите имоти поставя въпросите за пълното 
запечатване на почвите в територията, невъзможността за развитие на висока 
растителност и затруднено оттичане на дъждовните води.  

От предоставените материали не става ясно, какъв характер би имала всяка една улица от 
новия квартал. Много важно е в съчетание с активните партери споменати по-горе и 
отворените междублокови пространства, в ПУП-а да се заложат изисквания за улични 
пространства, които са с успокоен трафик, потенциални споделени улици, малки „кътове за 
отдих“, градско обзавеждане и други подобни елементи, превръщащи една обикновена пътна 
инфраструктура в атрактивно публично пространство. 
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7. Паркоустройство, благоустройство и озеленяване 
Общи коментари  

Работните материали по част „Паркоустройство и благоустройство“ (ПиБ) бяха 
получени на 16.03.2020. Те съдържат текстови (обяснителна записка) и графичен дял 
(чертеж в .dwg формат и .pdf на план-схемата по съответната част) с 
изключителен фокус единствено и само върху доказване на постигнат  минимален 
процент озеленяване. Този показател не е достигнат за част от УПИ в 
разглежданата територия, което е наложило компенсаторно озеленяване.  В 
графичния дял към план-схемата по част ПиБ липсват изчисления, които да дадат 
яснота за постигнатото озеленяване във всяко УПИ от обхвата на проектната 
разработката, както и за преценяване брутния баланс на територията.  

В приложените материали по част „Паркоустройство и 
благоустройство“ не са отразени редица площни елементи от 
останалите проектни части към ПУП, които биха отнели от 
територията заложена за озеленяване. 

Наличния инструментариум, с който подробния устройствен план разполага (в качеството 
си на инструмент за градско планиране), не е използван по начин, който да гарантира и 
обезпечи качеството на следващите фази на проектиране, както и не съответства на 
иначе добрите намерения заявени в предоставените от инвеститора материали по 
BREEAM. 

 

Площни параметри на озеленяването 
В проектната разработка липсват изведени обща и окрупнена по устройствени зони 
количествени сметки, които да дадат яснота върху постигнатото минимално озеленяване, 
постигнатия процент висока дървесна растителност и необходимото компенсаторно 
озеленяване. 

Според обяснителната записка към част ПиБ обобщените площни показатели (след 
допълнителни калкулации) по отношение на озеленяването са както следва: 

• обща площ на УПИ = 75 242 м² 
• минимална площ за озеленяване = 27 687 м² 
• постигнато озеленяване = 44 365 м² 
• минимална площ под висока дървесна растителност = 11 410 м² 
• постигната площ под висока дървесна растителност = 31 965 м² 
• площ озеленяване за компенсиране = 255 м² 
• площ озеленяване под висока дървесна растителност за компенсиране = 114 м² 
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Така изведените резултати показват постигане на минималния 
процент озеленяване, който се изисква по норма, но считаме, че това е 
подвеждащо, тъй като план-схемата третира свободните от 
застрояване площи, единствено и само като озеленяване, без да 
отчита площите, които ще са необходими за функции предвидени в 
други части от проекта – паркиране на терен, дворове на детски 
заведения, алейна мрежа. Отсъствието на подобен вид обекти в 
проектната разработка изкривява площните показатели на 
предвиденото озеленяване, което прави стойността на 
постигнатото с проекта „минимално озеленяване“ спорна. 

 

.             

Фигура 13: Сравнение на площ озеленяване спрямо свободна площ 

В обяснителната записка към план-схемата по част ПиБ неколкократно се отбелязва, че 
проектното решение се позовава на чл. 25, ал. 3 от Наредба за изграждане, поддържане и 
опазване на зелената система на Столична община, където се казва: 

(3) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60% озеленените площи 
върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в 
общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за 
вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,6 м. При по-малък почвен 
слой (но не по-малко от 0,3 м) площта им се умножава с коефициент 0,8. 

Територията обект на ПУП попада в следните устройствени зони: Жс, Смф, Смф1 и зона Тзв. 
Максимално допустимите стойности на показателя „плътност на застрояване“, за тези 
от тях, в който се допуска застрояване, са както следва: 

 

• Жс = 50% 
• Смф = 60% 
• Смф1 = 40% 

Нито един от тези показатели не е над 60%. Като така - позоваването на горепосочената 
алинея е неоснователно. 
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Наред с това, проектното решение не отразява озеленяването върху 
подземното строителство, като различен вид озеленяване. Това е 
лоша практика и е подвеждащо. Направените от нас изчисления 
показват, че от предвидените 46 441 м² озеленяване, 20 906 м² попадат 
върху подземни гаражи. Това са приблизително 45% от общо 
предвиденото озеленяване. 

 

Фигура 14: Озеленяване върху подземни гаражи (ПГ) спрямо цялото предвидено озеленяване 

     
Фигура 15: Сравнение между предвиденото по ПУП озеленяване (ляво) и озеленяването върху 
подземни гаражи, отразено в светло-зелено (дясно) 

Освен че използваната възможност за покривно (в този случай върху подземни гаражи) 
озеленяване е спорна, включването на покривното озеленяване към общия процент 
постигнато озеленяване и отразяването му в графичните материали, като озеленяване, 
което не се различава от това върху свободна почва, може съществено да изкриви 
екологичната оценка на проекта. Покривното озеленяване, въпреки множеството 
екосистемни услуги, които предоставя, не е и не бива да бъде приравнявано към 
озеленяването на свободна почва. То е по-скъпо, по-нетрайно, по-маломерно и по-
неефективно от него. Покривното озеленяване следва да се използва изключително и само в 
случаите, когато е невъзможно реализирането на озеленяване върху свободна почва, което 
в случая може да се постигне в по-голяма степен. 
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Предвиденият в плана почвен слой с дълбочина 1,2 м не обезпечава в пълнота озеленяването, 
а по-скоро следва да се разглежда като компромисно решение. Почвен слой с подобна 
дълбочина по цялата територия върху подземните паркинги явно е предвиден, за да осигури 
засаждането на висока дървесна растителност, но се явява излишно натоварване на 
конструкцията.  

Установена добра практика в това отношение е предвиждането на “почвени гнезда” 
локално, само при посадните места на дърветата. За храстовата растителност е напълно 
достатъчно да се предвиди почва с дълбочина между 50 и 80 см в зависимост от 
физиологичните особености на използваните видове. За постигането на добра тревна 
покривка е нужна почва с дълбочина на слоя от минимум 15-20 см. 

В план схемата, на база на която са направени изчисленията по ПУП, не са отразени и взети 
предвид площни обекти като: детски площадки, площадки за игра към планираните филиали 
на детски заведения, спортните игрища, наземно автомобилно и велосипедно паркиране, 
алейна мрежа, повърхностни водни обекти и пр. изобразени или коментирани в други части 
на проекта. Голяма част от тези обекти влизат в експертизата по част 
„Паркоустройство и благоустройство“и следва да бъдат отразени в план-схемата. 

Необходимо е в схемата по част “Паркоустройство и 
благоустройство” да се отразят всички обекти, които предполагат 
отнемане от площта за озеленяване - паркиране на терен, детски 
площадки, обща алейна мрежа и пр.  В момента схемата подвежда и 
оставя грешното впечатление за обилно озеленяване и постигнати 
градоустройствени параметри. Изброените видове площи, освен за 
съобразяване на постигнатите параметри на озеленяване, са и по 
същество част от информацията, която тази схема следва да подава. 
Трябва да се отбележат и обектите, които предполагат ограждане - 
дворове на детски заведения предвидени в партерните нива на 
сградите, и ограниченията, които произтичат от това. 

 

Висока дървесна растителност - плътно и навсякъде 
При планирането на високата дървесна растителност е следван същия принцип, както при 
планирането на озеленяването. Цялата територия, върху която нормите допускат 
засаждане с висока дървесна растителност е маркирана като такава за разполагане на 
дървесни масиви. Този подход не съответства на добрите озеленителски практики и 
предполага изграждането на среда изцяло под склопа на дървета. Проектантът защитава 
тезата, че показва зоните с възможност за засаждане на висока дървесна растителност, 
но по този начин специализираната план схема не дава отговор на специфичните въпроси, на 
които следва да отговори, а именно - как ще се развие системата на озеленяването в 
квартал „Запад“ в мащаба и нивото на подробност необходими за подробен устройствен 
план за конкретна територия. 

Какво би било количеството озеленяване при отчитане на всички обекти неотразени в 
план-схемата по част Паркоустройство и благоустройство? За демонстрация как биха се 
изменили площните стойности на показател „постигнато озеленяване“ направихме анализ 
на площната необходимост от пространства за игра в обхвата на разработката. 
 

Ако този ПУП бъде реализиран във вида, в който е се очаква, жителите на квартал „Запад“ 
ще достигнат приблизително 7000 души. Съгласно реалистичен вариант на прогноза за 
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демографско развитие към 2030 г., разработена по възлагане на ОП “Софпроект ОГП” през 
2017 г. от доц. д-р Илия Копралев, разпределението по възрастови групи за комплекса при 
население 7000 души, е както следва2:  

• от 0 до 2 год. - 209 бр. 
• от 3 до 6 год. - 298 бр. 
• от 7 до 14 год. - 498 бр. 

 

Предвид показателите определени в чл.9. (1) от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за 
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, за да се 
обезпечи минималната нужда от детски площадки за такъв брой деца е необходима площ от 
приблизително 2300 м². 

• от 0 до 2 год. - 209 бр., при норма от 50 м² площ за игра за 15 деца, в територията 
следва да се осигурят приблизително 700 м² 

• от 3 до 6 год. - 298 бр., при норма от 200 м² площ за игра за 100 деца, в територията 
следва да се осигурят приблизително 600 м² 

• от 7 до 14 год. - 498 бр., при норма от 2 м² площ за игра на дете, в територията следва 
да се осигурят приблизително 1000 м² 

 
За да се обезпечи паркирането в обхвата на проектната разработка, извън предвидените 
подземни гаражи са необходими допълнително още 400 бр. наземни паркоместа. От тях 
уличната мрежа може да поеме максимум 200 бр. Следователно 200 бр. паркоместа биха се 
ситуирани в границите на УПИ. При минимум от 25 м² за паркомясто (вкл. алеи за достъп и 
маневриране) за наземно паркиране в границите на УПИ ще са необходими още приблизително 
5000 м², които не биха отговаряли пълноценно на заложените за озеленяване площи. 

Сумата на площите за паркиране и тези за детски площадки възлиза на приблизително 7300 
м². Дори тези площи да се третират по екологосъобразен начин (например да се осигури 
възможност за паркиране на тревна фуга или детските площадки да се устроят под 
короните на висока дървесна растителност без да се запечатва допълнително почвения 
слой), е необходимо да се маркират като обекти, формиращи значителен дял в баланса на 
територията.   

Разпределение на процентното съотношение на отделните площи в ПУП, както и такова с 
добавените функции, необходими да фигурират в тази част може да се види долу.  

При нанасяне на всички площни елементи, имащи влияние върху средата 
на нивото на терена, се получава съотношение на елементите, което 
е в сериозен ущърб на озеленяването. Постигането на всички други, 
изисквани по закон, норми (алейна мрежа, детски площадки и дворове на 
детски заведения, наземно паркиране и покриви на подземното 
паркиране) ще доведе до много нисък % на озеленяване, поне такова, 
което да е пълноценно и да отговаря на духа и замисъла на законовите 
изисквания. 

 
2 Виж Таблица №1 в началото на становището 
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Фигура 16: Разпределение на площите за целия обхват на ПУП по предоставени материали 

 

Фигура 17: Сравнение между предвиденото по ПУП озеленяване и озеленяване с допълнително 
отразени площни елементи не-влизащи в процента „постигнато озеленяване“ 
(ПГ=подземни гаражи) 

8. Съпоставка с целите, залегнали във Визия за София 
През последните две години бе създадена дългосрочна стратегия за развитие на общината, 
Визия за София 2050. Тя очертава основните посоки на развитие на града и общината за 
следващите десетилетия. В процеса бяха включени най-различни заинтересовани страни – 
администрация, политици, НПО-та, граждани, университети, експерти и бизнес. 
Дефинирани са 5 приоритета и 24 дългосрочни цели, които да водят планирането и 
развитието на София. Визията засяга всички аспекти от живота в града, като отчита и 
взаимовръзките помежду им.  

Една от дългосрочните цели в сферата на градската среда е градът да бъде 
мултифункционален. Това означава във всички квартали, съществуващи и нови, да се 
насърчава разнообразието от функции, места за забавление, пазаруване и социални услуги. 
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Заложена е концепцията за пешеходния град, което означава, че всеки квартал трябва да има 
пешеходна зона, площад или градина, които да функционират като общностен център, а 
всяко жилище да е на не повече от 10 минути пеша от основните услуги, което ще насърчи 
ходенето, вместо придвижването с автомобил до съседни квартали. Общественото 
обслужване да бъде добре разпределено из територията на общината. Квартали спални или 
само офисни комплекси следва да се избягват, с което се цели създаването на подходящ микс 
от функции, който използва сградния ресурс през целия ден.  

Похвално е, че предложеният проект за ПУП дава заявка за 
мултифункционална среда, но елементите на самия проект не я 
гарантират, а дори в определена степен я поставят под риск. 

Друга цел е градът да бъде компактен, което означава да се усвояват изоставени и 
пустеещи терени в рамките на града вместо той да се развива извън сегашните си граници, 
върху нови територии. Тази компактност предполага средна гъстота на обитаване, лесно 
транспортно обслужване с масов градски транспорт и велосипедни алеи, ефективна и по-
малка по дължина инфраструктура и предпазване от разстилане на еднофамилни предградия. 
Ключово е тази компактност да бъде балансирана със запазено озеленяване, ослънчаване, 
гледки около сградите и достатъчно отворени пространства за спорт и отдих.  

Проектът работи в посоката на цел „компактен град“, но отива 
твърде далеч в „компактирането“, предлагайки една много гъсто 
населена среда, която би имала съществени проблеми във 
функционално, транспортно и екологично отношение. 

Качествена градска среда е друга цел на Визията. В нея е заложено, че средата трябва да бъде 
привлекателна и благоустроена и приятно място за разходки и престой. Пешеходецът е 
поставен с предимство, а хората в неравностойно положение се ориентират и придвижват 
лесно. Самата среда има ясна и разпознаваема местна идентичност, което помага на 
жителите ѝ да се свържат по лесно с мястото, като се разпознаят в тази идентичност.  

Сред намеренията на инвеститора е да бъде създадена качествена 
градска среда, но предложеният проект за ПУП води по-скоро в посока 
на създаването на ниско-качествена среда. 

Визията засяга и темата за общността, където дългосрочната цел Сближаване и общност, 
насърчава развитието на местни квартални и градски общности, които да бъдат 
съпричастни към средата. Те са важен участник в нейната поддръжка и развитие. 
Организацията на градската средата би следвало да насърчава сплотяването на местните 
общности, като предоставя добре организирани и качествени пространства за общностни 
занимания – културни, спортни, общуване, грижа за средата и др. По въпроса за 
подпомагането в създаването на общности проектът може да бъде подобрен. 

Важно е инвестициите да бъдат териториално балансирани, с което да се спомогне за 
редуцирането на икономическия и социален дисбаланс между отделните градски части. 
Новите инвестиции в райони с по-изостанало развитие, като настоящият проект, следва 
да поемат ролята на катализатор за положителни промени и повишаване на качествата на 
средата и живота в квартала, в който се намират, с което да се повлияе и към намаляване на 
социалните и икономически неравенства в града.  
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Един от най-големите плюсове на инвестиционното намерение е, че то 
е насочено към по-слабо развитата северозападна част на София. 
Инвестиция от такъв размер би имала ролята на катализатор за 
развитието на цялата зона. Предложеният проект обаче предполага 
твърде много компромиси и възможният резултат е много вероятно да 
се превърне в лош пример и катализатор на лоша слава, вместо на 
положителна промяна. 

 

9. Приложима нормативна уредба и извадки 
НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове 
Чл.48, ал. 2, б. к - устройствените показатели за всеки урегулиран поземлен имот, за група 
имоти и/или за целия квартал, когато имотите са с еднакви показатели: плътност и 
интензивност на застрояване, необходима озеленена площ съобразно определения с плана 
вид на устройствената зона. 

ЗАКОН за устройство на територията 
Чл. 108. (1) Подробните устройствени планове конкретизират устройството и 
застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на 
селищните образувания. Предвижданията на подробните планове са задължителни за 
инвестиционното проектиране. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 61 от 2007 г., бр. 82 от 2012 г., в сила 
от 26.11.2012 г.) Подробният устройствен план се придружава от планове за вертикално 
планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, 
канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство, 
геоложки проучвания, газоснабдяване, топлоснабдяване, далекосъобщения и други, които се 
одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него. С 
плановете за регулация се определят напречните профили на улиците с предвиденото 
озеленяване и сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура, ако има такива извън уличната регулация. С план-схемите за мрежите и 
съоръженията на техническата инфраструктура се определят видът и техническите 
размери на мрежите и съоръженията. 
(3) Когато се създават подробни устройствени планове за един или за група квартали, те се 
придружават от проект за вертикално планиране. В случай че с проекта се предвиждат 
промени в уличната мрежа, той се придружава от схема на уличната мрежа, от напречни 
профили на улиците, както и от схеми на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура, ако с новите предвиждания се засягат изградени подземни мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура на населеното място или на части от тях. 
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Неразделна част от подробните устройствени планове, 
с изключение на комплексните проекти за инвестиционна инициатива по чл. 150, са 
правилата и нормативите за тяхното прилагане, които се изработват в съответствие с 
наредбата по чл. 13, ал. 1 и се одобряват едновременно с плановете. 
(5) Предвижданията на плана трябва да са икономично осъществими и да дават възможност 
за целесъобразно устройство на урегулираните поземлени имоти и на кварталите. 
(6) Собствениците на поземлените имоти се обезщетяват за вредите, причинени от 
прилагането на плана за вертикално планиране. В случая се прилага чл. 210. 

НАРЕДБА № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини 
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини. 
(2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната 
собственост. 
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Чл. 6. (1) Теренът на детската градина трябва да включва не повече от 30 % застроена площ 
и не по-малко от 50 % озеленени площи. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Теренът се огражда с ограда, която се поддържа в изправност 
за недопускане влизането на външни лица и животни в двора на детската градина. 
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Детската градина трябва да има озеленен двор, площадки 
за игра, устроени съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.), и физкултурна 
площадка с твърда настилка, с препоръчителна площ 2,5 m2 на дете. 

НАРЕДБА № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони 
Чл. 40. (1) Необходимата площ на терен, предназначен за детско заведение, се определя със 
следните нормативи: 
1. за яслени групи - по 25 кв.м/дете и по изключение във вече усвоени жилищни територии - 
по 20 кв.м/дете; 
2. за градински групи - по 35 кв.м/дете и по изключение във вече усвоени жилищни територии 
- най-малко по 25 кв.м/дете. 
(2) Нормативите за плътност и интензивност на застрояване в терена за детски 
заведения са съответно: П застр. - до 30 на сто, и К инт. - до 0,6, а необходимото 
озеленяване П озел. е 40 на сто. 
Чл. 41. (1) Необходимата площ на терен, предназначен за училище в новоусвоявани 
територии, се определя с норматив по 25 - 30 кв.м/ученик, като най-малкият терен за 
училище е 0,5 ха. 

НАРЕДБА на МРРБ - № РД-02-20-3 от 21.12.2015 за проектиране, изпълнение и поддържане 
на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, 
здравеопазването, културата и изкуствата. 

НАРЕДБА №РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираните територии варира 

НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община 
чл.25(3) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60% озеленените площи върху 
тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата 
озеленена площ на имота ако според конструктивния проект и проекта за вертикално 
планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,6 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко 
от 0,3 м) площта им се умножава с коефициент 0,8. 

НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността 
на площадките за игра 
Чл. 9. (1) Изискванията към устройството на площадките за игра, които се предвиждат в 
жилищните територии, в зависимост от възрастовите групи на ползвателите им са 
определени съгласно табл. 1. 
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