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Зелената система (ЗС) е пространствен градоустройствен елемент, предоставящ 

блага от природата за хората. Основното предназначение на зелената система е да 

повишава капацитета на природата за предоставяне на множество жизнено важни 

екосистемни продукти и услуги, като например осигуряването на чист въздух и вода. 

 

Според Закона за устройството на територията (ЗУТ), зелената система на 

българските градове се дели на две основни групи: основно50 и допълващо51 озеленяване.  

Според закона основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено 

ползване. За допълващи елементи на зелената система са определени озеленените площи 

за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, 

производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените площи с 

друго специфично предназначение - гробищни паркове, ботанически градини, 

дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения. 

 

Законът за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) определя 

конкретните устройствените зони, формиращи основното озеленяване на 

територията на Столична община (СО). Законът определя и междублоковото и уличното 

озеленяване като елементи на зелената система.  

 

Благотворно влияние върху качеството на средата обаче имат и много други 

територии, които нормативната рамка не определя като зелена система – земеделски 

земи, горски масиви и други. В най-общ смисъл това са територии с незапечатани почви, 

тоест места, които не са покрити с паваж, асфалт, сгради, бетон, или друг вид покритие 

или обекти, създадени от човека. Този тип места предоставят разнообразни 

екосистемни услуги. Според данни от 2018 г. 84% от територията на СО е с покритие, 

предполагащо незапечатана почва, а напълно или частично запечатани са 16% от 

територията. Темата с почвеното запечатване е разгледана по-подробно в част I.9.9.-

Екосистемни услуги. 

 

Основната част от озеленяването на градовете в България е осъществено между 50-те 

и 80-те години на миналия век. През 90-те години на миналия век поддръжката на 

големите паркове и градини в СО значително намалява. Изградените напоителни мрежи и 

съоръжения в емблематични обекти на градинско-парковото изкуство в София са били 

изведени от употреба. В комбинация с климатичните промени това е довело до 

                                                           
50 ЗУТ Чл. 61 (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г., бр. 61 от 2007 г.) Основа на зелената система са озеленените площи за широко 
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско 
значение - паркове, градини, улично озеленяване. 

влошаване здравословното състояние на по-взискателните видове дълготрайна 

дървесна растителност в тези обекти на ЗС.  

През последните три десетилетия усилията от страна на местната власт за 

реализация на нови терени на ЗС намаляха значително. Основен фактор за това е, че СО не 

притежава имотите, върху които е предвидена реализацията на нови зелени площи. 

Анализ на Софияплан показва, че по-голямата част от площта на предвидените в 

устройствените планове, но все още нереализирани, терени за озеленяване се намират 

върху имоти частна собственост. През последните 30 години площите на частните 

имоти, изкупени с цел разширяване на ЗС клони към нула. Фактор, който влияе негативно 

върху способността на общината да поддържа вече изградената ЗС, е малкият брой 

общински служители, ангажирани с тази дейност в Дирекция „Зелена система“ и 

общинско предприятие „Паркове и градски градини“. 

 

Липсата на данни за ЗС е фактор, който пречи на нейното оптимално управление, 

включително и на далновидното изразходване на средства за нейната поддръжка. В СО 

не съществуват пълни и достатъчно подробни общински картотеки както за 

съществуващата дълготрайна растителност, така и за зелените площи. Дирекция 

„Зелена система“, както и Софияплан, а и някои служители на районните администрации, 

полагат усилия за попълването и систематизирането на данни, но те са крайно 

недостатъчни за формирането на пълноценни регистри. Тази липса се отразява и на 

възприятието за зелената система – за местните власти тя е по-скоро разход,  а за 

обществото – даденост. 

 

I.9.8.1. Обекти за широко обществено ползване 

Парковете и градските градини са основни структурни елементи на зелената система. 

Те са обекти за широко обществено ползване и законът изисква да са публична 

собственост. По-голямата част от парковете попадат в обхвата на т.нар. зелени 

клинове. От всички елементи на зелената система парковете предлагат най-много 

екосистемни услуги и от тях има най-големи екологични ползи за жителите на града. В 

сравнение с много големи европейски градове СО разполага със значителен брой и площ 

градски паркове, които са разнообразни по характер и организация, и в които се 

наблюдава високо биоразнообразие. Биоразнообразието е разгледано в повече 

подробности в част I.9.6_Биоразнообразие. 

 

51 ЗУТ Чл. 61 (3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено 
ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и 
озеленените площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, 
зоопаркове, защитни насаждения. 



 

 

I_Териториален обхват и анализ на състоянието   |   238 
 

През последните години СО направи немалко инвестиции в парковата среда – пейки, 

осветление, косене, нови дървета и други. Това видимо увеличи ползваемостта на 

софийските паркове, което привлече повече хора в тях и „удължи работното им време“ и 

вечер. Успоредно с това се променя и градската култура за тяхното използване. 

Надписите „Не гази тревата“ изчезнаха, а жителите на София осъществяват много 

повече свои активности в парковете – спорт, култура, отдих. Немалко софийски 

фестивали се провеждат в паркове. Въпросът с фестивалната култура е разгледан в 

част I.7.4.-Култура и културната инфраструктура. 

 

Пред софийските паркове има и немалко предизвикателства. Климатичните промени 

водят до променена биотична среда, към които някои от растителните видове не 

успяват да се приспособят и загиват, а други не се развиват оптимално. В същото 

време не се обръща достатъчно внимание на водните площи и ползите, които биха могли 

да имат регулиращо значение за микроклимата в парковете и териториите около тях. 

Съществуващите фонтани, чешми, водни огледала и изкуствени езера често не 

функционират по предназначение и на много места не се поддържат. 

 

Негативната тенденция на климатичните промени бива подсилена от негативния 

ефект от почвеното запечатване. Изграждането или поставянето на обекти върху 

тревни площи, или пък използването на определени настилки (бетон, асфалт) намалява 

положителния ефект от парковете. Алейната мрежа сама по себе си също има нужда от 

преосмисляне, вземайки предвид  потоците на движение на хора, тяхната интензивност 

и потенциален риск за природата от човешкото присъствие.  

 

В момента не се осъществяват систематични изследвания на ползваемостта на 

парковете. Знанието за това къде, по колко и за какво ходят хората в парковете би 

насочило по-добре усилията на общинските власти за тяхната поддръжка. Наши 

изследвания показват, че поради липсата на удобни и регламентирани подходи към някои 

от парковете се затруднява или въобще възпрепятства достъпът на населението до 

тях. Най-видният пример за това е липсата на връзка между квартал Люлин и Западния 

парк. Достъпът на населението до паркове също така не е равномерен – основно 

южните  квартали са по-добре „обслужени“ с паркове. 
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Знанието за качествата на елементите на ЗС все още не е на достатъчно добро ниво. 

Пример за това е тенденцията за силно редуциране на храстовата растителност в 

някои от градските паркове и градини. Това води до намаляване защитата от шум, 

запрашаване, визуална изолация и понижава биоразнообразието. Друг пример в тази 

посока е липсата на разбиране за ползите от различните екосистемни услуги, които 

предоставят парковете. Забелязва се тенденция за свръхустройване и поддръжка на 

лесопарковите части от парковете, сходна с тази на частите с изявена 

представителна функция. Това значително понижава както биоразнообразието в тях, 

така и възможността за предоставяне на различни рекреационни, образователни и 

екосистемни услуги. Темата за екосистемните услуги е разгледана в част I.9.9.- 

Екосистемни услуги. 

 

Аспектите на управление на процесите, свързани със ЗС, също имат нужда от 

подобрения. От една страна липсва достатъчен човешки ресурс за качествена и 

всеобхватна поддръжка на парковете. Подмяната на ролята на ландшафтния архитект с 

тази на еколога в районната администрация от друга страна води до определени 

недостатъци по отношение дейностите, свързани с планирането и поддръжката на 

зелената система. Успоредно с това съществува и утежняващият фактор на 

наличието на все още частни терени във вече реализирани обекти на ЗС. Това силно 

затруднява стопанисването на парковете в тяхната цялост. 

 

Същевременно парковете и ЗС като цяло са тема, която се радва на широк обществен 

интерес. Това е добра основа за въвличане на гражданите в процесите по планиране, 

изграждане и стопанисване на обектите на зелената система. Такъв подход е прилаган 

на много места по света, а не е чужд и на българския опит. По-активното участие на 

гражданите вероятно би създало и повече социални практики, свързани с използването 

на паркова среда – открити уроци, офиси на открито, възпитание и спорт. 

 

I.9.8.2. Зелените клинове 

Зелените клинове съставляват по-голямата част от софийските паркове. Общият 

устройствен план (ОУП) на СО предвижда реализацията на двойно повече големи градски 

паркове спрямо наличните сега. Повечето от тях представляват неизградените части 

на съществуващите зелени клинове, както и нови такива. Зелените клинове на София са 

зелени ивици от паркова и горска територия с обща (реализирана и нереализирана) площ 

от около 28 000 дка. Около половината от предвидените в ОУП клинове все още не са 

изградени. Клиновете са замислени като елементи на зелената система, които се 

спускат от склоновете на планините на юг от София към центъра на града. Идеята за 

създаването на тази инфраструктура може да бъде проследена във всички 

устройствени планове на София. 

 

Всички зелени клинове са организирани около повърхностни водни тела, протичащи от 

Витоша през територията на София. В настоящия ОУП зелените връзки, които в 

повечето случаи са именно коритата на реките, са означени в отделна устройствена 

зона – Тзв. Комбинацията от водно течение и непрекъснато озеленяване с висока 

дървесна растителност в непосредствена близост е изключително добра комбинация по 

отношение на ползите, предоставяни от зелените клинове. От градоустройствена 

гледна точка основната цел на зелените клинове е да функционират като естествен, 
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огромен, жив климатик, който да регулира благоприятно климата в София. Природо-

географските особености на Софийската котловина правят необходимостта от такъв 

инструмент особено голяма. Повече информация за тази необходимост се намира в 

частите I.9.2.-Въздух и I.9.7.-Климатични промени. 

 

 
Зелените клинове на София са следните: 

1. Искър (от река „Искър“)  

2. Изток (от парк „Изток“)  

3. Въртопо (от парк „Въртопо“)  

4. Борисов (от „Борисова градина“)  

5. Южен (от „Южен Парк“)  

6. Цар Борис (от бул. „Цар Борис III-ти“)  

7. Западен (от „Западен парк“)  

 

В по-голямата си част собствеността на земята в нереализираните части на зелените 

клинове е частна. Нейното придобиване от страна на СО чрез отчуждаване е 

нереалистично да се осъществи чрез класическия подход – изкупуване. Необходимо е 

намирането на нови модели за осъществяването на тези паркове. Тези модели трябва да 

отчитат както материалния интерес на собствениците на земята, така и публичния 

интерес на гражданите. 

 

Зелена система може да работи пълноценно само когато нейните елементи са свързани 

в мрежа. Тази свързаност се постига по два начина: 

• Реки и речни корита 

• Улично озеленяване 

 

I.9.8.3. Реки и речни корита 

През територията на Столична община преминават множество малки реки. Това са 

обекти на зелената система, които играят основна роля за свързаността ѝ в единно 

цяло. Спускайки се от склоновете на Витоша, преминавайки през територията на 

общината и вливайки се в река Искър, тези обекти на зелената система притежават 

значителен потенциал за подобряване условията на живот в столицата. Голяма част от 

тези обекти са основата на зелените клинове на София. По протежението на някои от 

реките са изградени пешеходни и велотрасета, с което са предоставени условия за 

зелени коридори, които особено през горещите месеци създават по-добри условия за 

придвижващите се. 

 

Реките и речните корита са най-често и местата, около които се формират зони с 

повишена влажност и специфични условия, в които биоразнообразието е изключително 

богато. Разликите в температурата и спецификите на релефа около речните корита ги 

превръщат в проводници на свеж въздух от Витоша към града. 

 

Потенциалът на реките за създаване на качествена среда в града е силно неоценен. В 

градска среда речните корита биват третирани основно като инженерни съоръжения, 

които трябва да бъдат контролирани и които имат своята функция в канализационната 

система на общината. Ако тенденцията корекциите на речните корита да продължават 

да се извършват предимно с методи, запечатващи почвата, екологичният потенциал на 

тези обекти на зелената система ще продължи да намалява. Отчитайки нуждата от 

управление на риска от наводнения е необходимо осмислянето и използването на 
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градските реки като носители на екосистемни услуги – среда за природосъобразно 

придвижване, отдих, коридори за биоразнообразие и други. Въпросът в повърхностните 

води и тяхното качество е разгледан в частите I.9.3.-Води и I.5.2.- Канализационната 

мрежа и пречистването на отпадъчните води. 

 

I.9.8.4. Улично озеленяване 

Уличното озеленяване е основен структурообразуващ елемент на зелената система, 

гарантиращ функционирането ѝ като единно цяло. На територията на СО уличното 

озеленяване, с малки изключения, е добре реализирано. Същевременно този елемент на 

ЗС е сред най-силно изложените на антропогенен натиск и сурови условия (замърсяване, 

запрашаване, екстремни температури, необходимост от интензивни резитби и т.н.). 

Това предопределя по-късия живот на отделните екземпляри. Тези по-критични условия, 

в комбинация с факта, че по-голямата част от дърветата, използвани за улично 

озеленяване, са засадени в периода 50-80 г. на 20 век, налагат предприемането на 

действия за подновяването на екземпляри там, където е необходимо. 

Идентифицирането на неподходящите и застаряващи в съвременните условия видове, 

последвано от постепенната им внимателна подмяна с по-подходящи и устойчиви 

видове и последваща поддръжка, е възможност за по-доброто планиране и реализиране на 

уличното озеленяване в бъдеще. 

 

Добрата традиция, която имаме в София за засаждането на дървета покрай всяка улица, 

трябва да бъде продължена. Твърде често обаче са налице примери за обратното. При 

планирането и изграждането на елементи от техническата инфраструктура в днешно 

време уличната растителност се пренебрегва, а на много места липсва изцяло. Това 

често е резултат от недостатъчно добрата координация между различни институции и 

субекти, включени в процеса на поддръжката и изграждането на публичната 

инфраструктура. Липсата на синхронизирани действия между институции, 

експлоатационни дружества и изпълнители води до неоптимално ползване на 

ограниченото улично пространство, в резултат на което уличната растителност бива 

повреждана, не се поддържа грижливо или изобщо не се проектира и изгражда. 

Продължаването на тази тенденция застрашава основните функции на уличното 

озеленяване като свързващ елемент на зелената система. 

 

При реализиране на уличното озеленяване е задължително да се използват подходящи за 

целта дървесни видове. Трябва да се избягва използването на видове, чиято коренова 

система повдига настилката, неустойчиви са на запрашаване или засушаване, не търпят 

интензивна резитба, видове със занижена устойчивост по отношение суровите условия 

по улици и булеварди, видове с изцяло декоративен характер, но със силно понижен 

капацитет за предоставяне на екосистемни услуги с регулиращ характер – 

производство на кислород и регулиране на температурата. Това важи както за 

озеленяването на първостепенната, така и за второстепенната улична мрежа. 

 

Тенденция в устройването на пешеходните улици в града е използването на кашпи и 

саксии. Това са подходящи инструменти само за временни решения. Кашпите и саксиите 

могат да поддържат ограничен видов състав, който е със силно занижен капацитет за 

предоставяне на екосистемни услуги – намаляване на температурите, поглъщане на 

шум, производство на кислород, управление на водите. Такъв тип озеленяване често 

изисква и по-интензивна поддръжка.  

 

I.9.8.5. Междублокови пространства 

Междублоковите пространства осигуряват комплексни екосистемни услуги в най-

голяма близост до голям брой жители на града. Те са добре териториално разпределени, 

особено в най-интензивно обитаваните жилищни комплекси. Припознати са в голяма 

степен от гражданите като обекти, осигуряващи въздух, светлина и възможност за 

ежедневен контакт с природата. Това води и до засилен граждански интерес към тях. 

 

В СО функционира програма за насърчаване на активността на обитателите в 

заобикалящите ги междублокови пространства – Зелена София. Тя се радва на 

постоянно увеличаващ се интерес. От създаването си през 2011 г. са подкрепени близо 

900 намеси в междублокови пространства. Има необходимост усилията, които биват 

полагани от гражданите, не само по тази програма, да се вписват в синхронизиран и ясно 

планиран модел на зелената система. В момента се наблюдава по-скоро липса на 

координация между местната власт, гражданите и други действащи лица или 

организации. 

 

Както и при уличното озеленяване, озеленяването в междублоковите пространства е 

подложено на натиск. В този случай той идва от една страна от желанието на 

възстановени в реални граници собственици за реализация на инвестиция в имота си, а 

от друга от ползването на такива пространства не по предназначение – паркиране, 

временни постройки, гаражни клетки и др. Мащабът на проблема с ползването на личен 

автомобил в града е описан в повече подробности в A.1.1.-Транспортната 

инфраструктура. Въпросът с инвестиционния натиск в реституирани имоти в 

междублокови пространства продължава да стои на дневен ред. 

 

Поддръжката на тези площи също търпи подобрение. В последните години зачести 

косенето на трева и обезпаразитяването от страна на районните администрации, но 
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ресурсът им е силно ограничен. Редно е да се отбележи, че практиката на често, 

повсеместно косене се отрича като полезна от редица европейски държави в последните 

години.  Подобна практика намалява значително екологичните ползи от вегетативните 

площи за града. Подборът на зелените площи и графиците за косене следва да се 

прецизират. Амортизираните или липсващи съоръжения за спорт и игра, както и 

повредената или недостатъчна паркова мебел (пейки, беседки, маси) също допринасят за 

ниското качество на средата. Друга добра световна практика при поддържането и 

изграждането на обектите на зелената система е използването на пропускливи 

настилки винаги, когато това е възможно, а в случаите в които не е - на такива с по-

щадящо околната среда албедо. Включването на обитателите в координирана от СО 

система за поддръжка и контрол има потенциал да подобри състоянието на 

междублоковите пространства. 
 

I.9.8.6. Специфични обекти на ЗС 

В СО има разнообразие не само на паркове, но и на специфични обекти на ЗС. Такива са 

Централни софийски гробища (обект с историческо значение и закрила като недвижима 

културна ценност), столичния Зоопарк (образец на модернизма), ботаническите градини 

(в центъра и в Драгалевци), Природен парк “Витоша” и други. Големият площен характер 

на този тип обекти създава предпоставки за формиране на богат набор от полезни за 

града екосистеми на техните територии. ОУП предвижда обогатяването на този тип 

обекти с нови – хидропарк, селскостопански парк, тематични паркове и градини и други. 

 

Трудност в поддръжката на този тип обекти е недостигът на средства. Проблем 

представлява също така и затрудненият достъп до някои от обектите посредством 

удобен градски транспорт.  

 

I.9.8.7. Озеленяване в индивидуални имоти 

Въпреки, че това е елемент на допълващото озеленяване, той също е важен за 

постигането на висококачествена среда за обитаване. Устройствените планове и 

съответно разрешителните за строеж поставят изисквания към инвестиционните 

намерения. Контролът по тяхното изпълнение се осъществява до момента на 

подписването на акт 16, тоест до края на строителния процес. Практиката показва, че 

има случаи, в които инвеститорите използват временни, преместваеми елементи на 

озеленяването, с цел добиване на строителни книжа. В немалко случаи озеленени на 

хартия вътрешни дворове се използват за паркиране или пристройки. Необходимо е 
увеличаването на административния капацитет за контрол на предвиденото 

озеленяване дори след приключването на строителния процес. 

 

Не са редки и случаите, в които начинът на реализация на озеленяването не предполага 

неговата устойчивост – използват се предимно маломерни и средноразмерни дървесни 

растителни видове, често екзотични и непригодни за местните климатични условия. 

Това често се използва като решение при реализацията на озеленяване над подземно 

застрояване, породено от изискванията на нормите за осигуряване на паркоместа. 

 

 
Процент постигнато озеленяване спрямо изискванията на ОУП. 

 

I.9.8.8. Сфери на подобрение 

Зелената система на СО е необходимо да се разглежда и стопанисва именно като 

система – мрежа от добре планирани и стопанисвани обекти, свързани помежду си. Това 
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би осигурило максимална полезност на тази система и съответно по-високо качество на 

живот в общината. Столична община има добра стартова позиция – богато, 

разнообразно по растителен видов състав и типология на зелените площи историческо 

наследство. Налице е и повишеният граждански интерес към темата.  

 

Историческото ни наследство обаче не е вечна основа. В момента зелената система на 

СО е само частично описана, свиваща се, застаряваща, неадаптивна към променящите 

се условия (климатични и антропогенни) и с ниско ниво на стопанисване и поддръжка. На 

места (особено силно в междублоковите пространства) тя е подложена и на силен 

инвестиционен натиск. Тези предизвикателства е възможно да бъдат преодолени чрез 

използване на съвременни технологии за картиране и картотекиране, въвличане на 

гражданите в създаването и поддръжката и модели на публично-частно партньорство. 

Друго действие, което би могло да подобри значително качеството на зелената 

система, както и да увеличи значително ползите от нея за качеството на обитаване в 

столицата е следване и адаптация на установените на световните и европейски 

политики в това направление. 

 

Предпоставки за осъществяването на тези действия са повишаването на експертния 

потенциал в общината, на нейната координираща роля и на синхронизирането на 

действията на публичните, частните и колективните участници в планирането, 

създаването и стопанисването на зелената система. 

 

I.9.8.9. SWOT анализ 

Силни страни  

• Зелената система на Столична община е богато, разнообразно по растителен 

видов състав и типология на зелените площи историческо наследство с 

относително голям териториален дял.  

• Повишен граждански интерес и желание за включване в процесите по 

облагородяване на околната им среда.  

• Реките в общината са структуроопределящ елемент с основна роля за 

свързаността на зелената система.  

• По-голямата част от парковете ни са в обхвата на зелените клинове, откъдето 

протичат и голяма част от преминаващите през общината реки.  

• На територията на Столична община уличното озеленяване (със 

структуроопределяща роля), с малки изключения, е добре реализирано.  

• Относително добре развита зелена система на територията, като основните 

структоруобразуващи обекти в Столична община са трайно възприети от 

устройствените планове през годините и биват препотвърждавани от новите 

планове за територията. Основните обекти на зелената система за широко 

обществено ползване са планирани добре в територията на града.   

• Междублоковите пространства са припознати в голяма степен от гражданите 

като обекти за ежедневен отдих.  

• Голямо разнообразие от обекти със специфично предназначение, като в София се 

намират такива със значителни качества на културно наследство с историческо 

значение – Централни софийски гробища, столичен Зоопарк, ботанически градини, 

Дворец “Врана”.   

 

Слаби страни  

• Липса на картотеки за обектите на зелената система – дълготрайна 

растителност, зелени площи.  

• Голям дял на бетоновите корекции по реките, протичащи през територията на 

общината, което води до намаляване на екологичния им потенциал.  

• Малкият обхват на устройствените зони за обекти на зелената система по 

поречията на реките не позволява използването им за функции различни от 

транспортни и обслужващи.  

• Замърсявания на водите в реките  

• Уличното озеленяване в столицата, като елемент на зелената система, изложен на 

най-голям антропогенен натиск и сурови условия, е на пределна възраст, а 

застаряващите дървета представляват опасност за живота, здравето и 

имуществото на хората.  

• Тенденция при планирането и изграждането на елементи от транспортната 

инфраструктура, в това число от висок клас, е уличната растителност да се 

пренебрегва и да не се реализира.  

• Тенденция за използване на неподходящи видове за улично озеленяване.  

• Липса на съгласуваност в действията за много от обектите на зелената система 

– улично озеленяване, паркове, градини, междублокови пространства.  

• Голям дял нефункциониращи водни елементи в обектите на зелената система.  

• Преуплътняване на почвата вследствие ползване не по предназначение, неудачна 

алейна мрежа и/или липса на поддръжка.  

• Ниски нива на постигнато изискуемото минимално задължително озеленяване на 

ниво УПИ и липса на достатъчен контрол при реализирането му.  

• Територии без пешеходен достъп до обекти на зелената система за широко 

обществено ползване.  

• Реституиране на голям брой имоти в границите на основни обекти на зелената 

система, които по дефиниция трябва да бъдат публична собственост, и 

последващата липса на отчуждителни процедури – предпоставка за конфликти.  
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• Липса на добре координирани действия по стопанисване на зелената система на 

различните заинтересовани страни в този процес.  

• Липса на достатъчно експертен и човешки ресурс за качествена и всеобхватна 

поддръжка на зелената система. 

• Липса на цялостна поддръжка и добре развит благоустройствен потенциал на 

гробищните паркове при остър недостиг на гробни места.   

• Претоварване на съществуващите обекти на зелената система вследствие 

липсата на реализация на планирани такива.   

• Тенденция към използване на несъобразени с локалните условия растителни видове, 

водещо до слаба адаптация към климатичните промени, намалена дълговечност и 

нужда от по-интензивна поддръжка.  

• Липса на активна комуникация на ползите от зелената система за населението – 

водещо до конфликт по отношение на нереализираните зелени площи на 

територията на град.  

 

Възможности  

• Възможността за въвличане на гражданите в процесите по планиране, изграждане и 

стопанисване на обектите на зелената система е припозната като жизненоважна 

практика в политиките на европейско ниво.  

• Използване на съвременни технологии и съоръжения за изграждане и поддръжка на 

уличното озеленяване.  

• Използване на съвременни методи за корекция на реки по екологосъобразен начин за 

повишаване екологичния и функционален потенциал на тези обекти.  

• Парковете и междублоковите пространства притежават нереализирани 

възможности за ползване на средата като поле за провеждане на открити уроци, 

офиси на открито, възпитание и спорт. Това важи и по отношение на развитието 

на определени екосистемни ползи. 

• Постепенна и внимателна подмяна на дървесната растителност с по-подходящи и 

устойчиви видове и по-доброто им стопанисване – по-голяма полезност и 

устойчивост.  

• Повишаване използването на естествени материали и пропускливи настилки с цел 

намаляване на почвеното запечатване, респективно – повишаване на 

екосистемните ползи.  

• Реализиране нови обекти на зелената система с цел подобряване на свързаността 

и в единна мрежа.  

• Разширяване набора от защитни насаждения (компоненти на зелената система) с 

ефемерно, лечебно, биологично или друго специфично въздействие.   

• Обогатяване на набора от обекти на зелената система със специфично ползване с 

нови функции като например конна база, селскостопански парк, воден или хидропарк 

и пр. тематични паркове и градини.   

• Създаване на самоподдържащи се екосистеми и преосмисляне мерките по 

поддръжка на растителността с цел повишаване на екосистемните ползи, които 

тя предоставя.  

• Въвличане на граждани и местни общности с изявен интерес към стопанисването 

на зелената система, включително разширяване на възможностите за ПЧП.  

• Повишаване експертния и човешки ресурс, ангажиран в стопанисването на 

зелената система.  

 

Заплахи  

• Задълбочаваща се недостатъчност, нарастващ инвестиционен натиск, недобро 

планиране, изграждане и стопанисване на зелената система на общината.  

• Недоброто стопанисване на зелената система понижава потенциала ѝ да 

предоставя природни блага на хората и понижава качеството на средата.  

• Липсата на синхронизирани действия между институции, експлоатационни 

дружества и изпълнители води до неоптимално разходване на ресурси, което 

понижава качествата на елементите на зелената система.  

• Липсата на отчуждителни процедури и силният инвестиционен натиск върху 

обектите на зелената система поляризират темата и водят до усложнени и 

разтегнати във времето процедури по паркоустройство и благоустройство на СО.  

• Недостатъчна инициатива по изграждане на нови паркове и градини дори и в крайно 

необслужените територии на СО.  

• Липса на разбиране за различните екосистеми в обхвата на големите паркове. 

Забелязва се тенденция за свръхустройване и поддръжка на лесопарковите части 

от парковете, сходна с тази на частите с изявена представителна функция. Това 

значително понижава както биоразнообразието в тях, така и възможността за 

предоставяне на различни рекреационни, образователни и екосистемни услуги за 

гражданите.  

• Близостта на ПП “Витоша” води до подценяване необходимостта от обекти на 

зелената система в контактните на парка територии.   

• Липса на разпознаване на частното озеленяване като градивен елемент на 

зелената система, което води до ограничени отговорности, изисквания и контрол 

по стопанисването им.   

• Запечатването на почвата понижава значително екосистемните ползи от 

екосистемите в урбанизираните територии. 

 


