
Симеон Найденов 
Галина Алексова
Силвия Чакърова

Нурхан Реджеб

21.10.2020
СОФИЯ

Емил Христов
Петър Мънъри

Камелия Станева

Софияплан



Манастирски ливади - Запад
Концепция за развитие на мобилността

и уличните пространства

21.10.2020
СОФИЯ

Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства
Манастирски ливади – ЗападСофияплан



Манастирски ливади - Запад
Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства

1. Анализ на съществуващо положение

2. Предложения за развитие на мобилността

3. Проектни предложения

21.10.2020
СОФИЯ

Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства
Манастирски ливади – ЗападСофияплан



Анализ на съществуващо положение
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Пешеходна инфраструктура
Анализ на съществуващо положение
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Съществуващи
улици и тротоари

1. Общата дължина на 
изградените  тротоари
• 17,42км изградени, което е 

около 25% от цялата 
планирана мрежа
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Софияплан

Състояние на 
съществуващите 
тротоари

1. Добро
• Напълно изградени тротоари, с 

ненарушена настилка, с 
достатъчна ширина и без 
препятствия. 

2. Средно
• Изградени тротоари, с 

нарушена настилка на места, с 
недостатъчна ширина и на 
места с препятствия

3. Лошо
• Неизградени напълно 

тротоари, с нарушена или без 
настилка, с препятствия.
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Пешеходни входно-
изходни точки

1. От бул. „Бъкстон“
• 11 точки на достъп

2. От ул. „Околовръстен път“
• 3 точки на достъп

3. От бул. „България“
• 5 точки на достъп

4. От ул.  „Тодор Каблешков“
• 4 точки на достъп
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Софияплан

Пешеходни 
съоръжения

1. Бул. „България“
• само на три места – от които 

два подлеза

2. Ул. „Тодор Каблешков“
• чрез една пешеходна пътека и 

две регулирани кръстовища

3. Бул. „Бъкстон“
• множество повдигнати 

пешеходни пътеки с червена 
маркировка. 

4. Ул. „Околовръстен път“
• само едно сложно пешеходно 

кръстовище 
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Улично осветление

1. Налични осветителни тела
• В голяма част от квартала 

има налични осветителни 
тела, но няма информация за 
текущото им състояние.

2. Обвързаност на уличото 
осветление с пешеходното 
движение
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Велосипедна 
инфраструктура

1. Съществуваща велоалея
• по бул. „Бъкстон“

(потенциална връзка със 
съществуваща велоалея по 
бул. „Цар Борис III“)

2. Проектна велоалея
• по бул.“ България“ (връзка с 

центъра)
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Улична инфраструктура
Анализ съществуващо положение
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Състояние на 
съществуващите 
улици

1. Добро
• Улица в добро състояние без 

нарушения в настилката и 
наличие на тротоари

2. Средно
• Улица в средно състояние с 

леки нарушения на настилката 
и на места без разделение с 
тротоара или липса на такъв.

3. Лошо
• Улица в лошо състояние без 

настилка или с 
компрометирано състояние и 
на места без тротоари
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Класификация на 
улиците

1. Клас на улиците в квартала
• Всички улици в квартала са 

или V клас – събирателни 
улици или VI клас -
обслужващи
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Входно-изходни 
точки

В квартала има 10 изходни точки и 12
входни точки.

1. Бул. „България“
• 5 входни
• 4 изходни

2. Ул. „Тодор Каблешков“
• 1 входна
• 2 изходна

3. Бул. „Бъкстон“
• 5 входни
• 4 изходни

4. „Околовръстен път“
• 1 входна
• 1 изходна
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Посочност

1. Главни улици
• Ул. „Родопски извор“ и ул. 

„Ген Стефан Тошев” са едни 
от малкото, които са 
изцяло двупосочни. 

2. Проблеми
• Движение след знак В1 

„Забранено е влизането на 
пътни превозни средства"

• Спиране отляво на 
еднопосочна улица.
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Собственост на 
земята под улиците

1. Вид собственост
• Над 25% от уличната мрежа 

попада върху частна или 
друг вид собственост, 
различна от общинската.
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Паркиране
Анализ съществуващо положение
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Паркиране в квартала

1. Общ брой автомобили

• 88% (2406) – в уличната 
мрежа

• 12% (339) – в обособени 
паркинги

2. Неправилно паркирани 
автомобили в уличната мрежа
• 49% (227) - отляво на 

еднопосочна улица
• 18% (85) – след знак за 

забранено спиране
• 18% (84) – върху зелени 

площи
• 8% (37) - на кръстовище
• 7% (35) - върху тротоар
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*Теренното заснемане е правено 
между 10-12ч на 23.07.2020г. 
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Паркиране в гаражи в 
жилищни сгради

1. Метод на изчисление
• Използвани са два метода за 

изчисление на броят 
паркоместа в жилищните 
сгради. 

2. Предполагаем брой места
• Изчислено е, че в квартала 

има около 8400 налични 
паркоместа в жилищни 
сгради. Остава неизвестна 
тяхната степен на 
използваемост. 
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Масов градски транспорт
Анализ съществуващо положение 
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Достъпност до МГТ

1. Общ брой спирки
• 24 броя спирки

2. Местоположение
• Само спирките на 

обръщалото на трамвай 7 
се намират във 
вътрешността на 
квартала. Всички останали 
спирки са разположени на 
ограждащите квартала 
улици и булеварди. 
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Съществуваща 
мрежа на МГТ

1. Добри връзки
• Има добра връзка със 

съседните квартали „Борово“ и 
„Красно село“, както и с 
метростанции „НДК“ и 
„България“

2. Нужда от оптимизация
• Връзката с квартал „Бояна“ и 

ПП „Витоша“ се осъществява 
от две линии с по-голям 
интервал на преминаване

3. Липсващи връзки
• Няма директна връзка с 

кварталите „Бъкстон“ и 
„Манастирски ливади – Изток“.
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Интервали на 
движение

1. Интервали
• Най-редовният транспорт 

е ТМ 7 с интервал 4/5 мин в 
пикови часове.

• Линиите А63 и А304 са с 
най-големи интервали на 
движение - над 20 мин.
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Изводи

1. Пешеходна инфраструктура
• Твърде малък процент изградени тротоари. Съществуващите са в недобро състояние.
• Липса на пешеходна свързаност отвъд “Околовръстен път“. 
• Все още има неосветени участъци, които влияят на пешеходното придвижване.

2. Улична инфраструктура
• Преобладаващата част от уличната мрежа е общинска собственост.
• Голям дял от съществуващата мрежа е в лошо или средно състояние.
• Съществуващият габарит на улиците в квартала  към момента се отнася към V-ти и VI-ти 

клас. (Спрямо ОУП има предвидени 3 улици IV-клас)
• Преобладаващо е еднопосочното движение в квартала. 
• Недостатъчно входно/изходни точки по ул. „Тодор Каблешков“. По регулация се предвиждат 

нови две, а на изток съществуващият изход по ул. „Казбек“ да се замени с такъв по ул. „Лъвски 
рид“.
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Изводи

3.  Паркиране
• Паркирането в квартала е нерегламентирано и хаотично.
• На места, където със знаци е забранено паркирането, се спира. 
• Паркирането в зелени площи също е често срещана гледка.

4.  Масов градски транспорт
• Вътрешността на кв. „ Манастирски ливади – Запад” е необслужена от градски транспорт. 
• Липсва свързаност със съседните квартали „Бъкстон” и „Манастирски ливади – Изток”.
• Интервалът на движение на част от линиите е много голям.

21.10.2020
СОФИЯ

Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства
Манастирски ливади – ЗападСофияплан



Предложения за развитие 
на мобилността

21.10.2020
СОФИЯ

Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства
Манастирски ливади – ЗападСофияплан



Входно/изходни 
точки

1. Планирани
• Има планирани 4

допълнителни 
входно/изходни точки. 
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Класове улици

1. По ОУП

• По общия устройствен 
план на СО улиците 
„Родопски извор“, „Иван 
Сусанин“ и „Българска легия“ 
трябва да станат IV клас –
главни улици.
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Нови спирки на МГТ

1. Въвеждане на нови спирки във 
вътрешността на квартала

• Нови двупосочни спирки по ул. 
„Родопски извор“ на 
кръстовищата с ул. „Мур“ и ул. 
„Българска легия“. 
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Съществуваща 
мрежа на МГТ

1. Недостатъци

• Вътрешността на кв. 
„Манастирски ливади – Запад” е 
необслужена от градски 
транспорт. 

• Липсва свързасност със 
съседните квартали „Бъкстон” и 
„Манастирски ливади – Изток“.

• Интервалите на движение на 
част от линиите е много висок.
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МГТ при отчуждена 
ул. „Българска легия“

1. Отчуждаване и реконструкция 
на улица Българска легия 
• С пълното й отчуждаване, 

изграждане и смяна на 
посочността ще може да 
бъде пуснат градски 
транспорт във 
вътрешността на 
квартала.

• Предложението е 
автобусни линии 65 и 304 да 
се пуснат по ул. „Българска 
легия“ и да стигат до 
обръщателното колело на 
тролейбус 2.
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Проектна мрежа
След отчуждаване и 
изграждане на ул. „Българска 
легия“ и ул. „Родопски извор“

1. 3 основни линии във 
вътрешността на квартала.
• Линия 304 - връзка с МС 

„България“, „НДК“ и ЦГЧ. 
• Линия 65 - връзка с „Южния 

парк“ и МС „Витоша“
• Линия 73 - връзка с бул. „Цар 

Борис III“, кв. „Овча купел“ и 
вътрешността на 
„Манастирски ливади –
Изток“.

• Линия 76 - връзка с „Гоце 
Делчев“, „Южен парк“ и ЦГЧ. 
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Посочност

1. Промяна на посочността
• С цел въвеждане на градски 

транспорт във 
вътрешността на 
квартала е нужно улица 
„Българска легия“ да стане 
двупосочна в участъка от 
бул. „Бъкстон“ до ул. 
„Родопски извор“.
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Въвеждане на 
велоалеи

1. Обвързаност
• Обвързване със 

съществуващите и 
бъдещите велотрасета.

2. Изграждане в квартала
• Изграждане на велоалеи по 

ул. „Родопски извор”, ул. 
„Българска легия”, ул. „Иван 
Сусанин” и ул. „Ралевица”.

3. Изграждане на велоалея по ул. 
„Тодор Каблешков“
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Приоритет за 
отчуждаване

1. Ул. „Българска легия“
• Най-висок приоритет

2. Ул. „Родопски извор“
• Висок приоритет

3. Ул. „Иван Сусанин“
• Среден приоритет

21.10.2020
СОФИЯ
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Приоритет за 
отчуждаване

1. Ул. „Българска легия“ (20 803 
кв.м.)
• 84% общинска
• 16% частна

2. Ул. „Родопски извор“ (20 073 
кв.м.)
• 76% общинска
• 24% частна

3. Ул. „Иван Сусанин“ (11 284 
кв.м.)
• 86% общинска
• 14% частна

21.10.2020
СОФИЯ
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Паркиране

1. Оптимизирано и 
регламентирано паркиране по 
уличната мрежа

2. Отделни обособени места за
зареждане и места за слизане и 
качване.

3. Подробно проучване на 
капацитета и заетостта на 
подземните паркинги

21.10.2020
СОФИЯ

gre4ark.livejournal.com

Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства
Манастирски ливади – ЗападСофияплан

stuff.co.nz



Жилищна зона и 
успокоена зона

1. Успокоена зона
• Въвеждане на успокоена 

зона с ограничение на 
скоростта от 30км/ч по 
улиците „Родопски извор“, 
„Иван Сусанин“ и „Българска 
легия“.

2. Жилищна зона
• Въвеждане на жилищна зона 

(20км/ч) в целия квартал, без 
улиците от успокоената 
зона.

21.10.2020
СОФИЯ
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Проектни предложения

21.10.2020
СОФИЯ
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21.10.2020
СОФИЯ

ПРЗ и ПУР, 1999/2003

1. Обхват
В проектното предложение са 
разгледани улиците от 
първостепенната улична мрежа 
според ОУП на СО, а именно 
„Българска легия“, „Родопски 
извор“ и „Иван Сусанин“

2. Регулация
Във всички предложения 
уличната регулационна линия 
остава непроменена за сметка 
на бордюрните линии, с което се 
цели осигуряване на баланс между 
различните участници в 
движението ул. „Иван Сусанин“

ул. „Българска легия“

ул. „Родопски извор“

Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства
Манастирски ливади – Запад



21.10.2020
СОФИЯ

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ

1. Осигуряване на баланс и условия за 
придвижване на всички участници в 
движението 

2. Безопасност и сигурност 
- с фокус върху най-уязвимите участници в 
движението (пешеходци и велосипедисти, в.ч. деца) ; 
- максимално успокояване на движението

3. Достъпност, свързаност и удобство 
вкл. на пешеходна и вело –инфраструктура и 
инфраструктура за ОГТ

4. Улицата като публично пространство

Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства
Манастирски ливади – Запад

Тенденция: Високи нива на моторизация
– 605 авт./хил.д.;

Баланс при изграждането на инфраструктура и 
осигуряването на алтернативи за придвижване

3946 деца (0-18 г.), 2039 деца (7-18 г)
Софияплан, 2018 -
възможност да се придвижват сами и безопасно?



21.10.2020
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ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ

1. Осигуряване на баланс и условия за 
придвижване на всички участници в 
движението?

2. Безопасност и сигурност?
- с фокус върху най-уязвимите участници в 
движението (пешеходци и велосипедисти, в.ч. деца) ; 
- максимално успокояване на движението

3. Достъпност, свързаност и 
удобство?
вкл. на пешеходна и вело –инфраструктура и 
инфраструктура за ОГТ

4. Улицата като публично 
пространство?



ул. „Родопски извор“
Съществуващо положение

21.10.2020
СОФИЯ
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ул. „Родопски извор“
Проектно предложение

21.10.2020
СОФИЯ
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тротоар          велолента велолента тротоарлента за 
паркиране + 
буфер

лента за 
движение

6.60                         1.50         2.75                               7.00 1.50              7.50



21.10.2020
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тротоар          велолента велолента тротоар

6.60                         1.50         2.75                               7.00 1.50              7.50

лента за 
паркиране + 
буфер



ул. „Родопски извор“
Съществуващо положение

21.10.2020
СОФИЯ
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ул. „Родопски извор“
Проектно предложение

21.10.2020
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тротоар велолента велолента тротоар
2.75           1.50         2.75                               6.50             1.50                 4.50

лента за 
паркиране + 
буфер

лента за 
движение
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тротоар велолента велолента тротоар
2.75           1.50         2.75                               6.50             1.50                 4.50

лента за 
паркиране + 
буфер

лента за 
движение



ул. „Българска легия“
Съществуващо положение

21.10.2020
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ул. „Българска легия“
Проектно предложение

Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства
Манастирски ливади – Запад

4.00                        3.00           1.50         2.75                           7.00 1.50             4.50

тротоар велолента велолента тротоарлента за 
паркиране + 
буфер

лента за 
движение
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4.00                        3.00           1.50         2.75                           7.00 1.50             4.50

тротоар велолента велолента тротоарлента за 
паркиране + 
буфер

лента за 
движение
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ул. „Българска легия“
Съществуващо и проектно предложение

Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства
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ул. „Иван Сусанин“
Съществуващо положение

21.10.2020
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ул. „Иван Сусанин“
Проектно предложение

21.10.2020
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6.00 1.50         2.75                3.50  1.50        3.70
тротоар велолента велолента тротоарлента за 

паркиране 
+ буфер

лента за 
движение
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6.00 1.50         2.75                3.50  1.50        3.70
тротоар велолента велолента тротоарлента за 

паркиране 
+ буфер

лента за 
движение



21.10.2020
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ул. „Иван Сусанин“
Съществуващо и проектно предложение
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Кръстовище 
ул. „Родопски извор“ и 
ул. „Иван Сусанин“
Проектно предложение
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Кръстовище ул. „Родопски извор“ и ул. „Иван Сусанин“
Съществуващо и проектно предложение

Концепция за развитие на мобилността и уличните пространства
Манастирски ливади – Запад



Благодарим Ви!

гр. София, Зона Б5, бл.11, вх.Б, ет.18
info@sofiaplan.bg
+359 2 920 68 62

sofiaplan.bg

гр. София, "Цар Самуил" №32, ет. 1
mail@placemake.eu
+359 899 695 879

placemake.eu

Софияплан


