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Резюме към Целеви и проблемен анализ
Изработването на “План за действие за квартал Манастирски ливади – Изток“ е
инициатива Направление архитектура и градоустройство на Столична община,
Общинско предприятие Софпроект-ОГП и Инициативния комитет на квартала. Като
част от подготовката на плана, от екип на Съюза на урбанистите в България (СУБ) е
изготвен “Целеви и проблемен анализ“. Изследването е изпълнено чрез прилагане на
разработения от СУБ инструмент „Стандарт за оценка и мониторинг на качеството
на градската среда“, наричан накратко „Градски стандарт“. Той разгръща оценката
върху съвременните условия в квартала в 5 отделни тематични направления: Устроена
среда, Жизнена среда, Здравословна среда, Сигурна среда и Характерна среда. Това цели
изчерпателност и обективност при оценяването на разнообразните аспекти на
средата и живота в нея. За достигане на тази цел са проведени настолни и теренни
проучвания в периода юни-октомври 2018 г., които обрисуват картината на
устройственото и физическото развитие на квартала през годините, неговото
настоящо състояние, ограничители и възможности пред развитието му, заедно с
човешкото поведение и присъствие. Така се поставя фактологическата основа и
диагнозата, върху която заинтересованите страни, съвместно имат възможността
да развият плана за действие.
Анализът показва, че квартал Манастирски ливади-Изток се е развивал в по-голяма
степен на принципа на устрояване на индивидуални имоти според активността на
техните собственици и/или инвеститори отколкото подчинявайки се на общ подход
за устойчиви и взаимосвързани градоустройствени решения. Създадената до момента
среда показва немалко недостатъци. От една страна само малка част от предвидената
обслужваща инфраструктура е изградена. Утежняващ фактор са и дефицитите по
отношение на озеленяването в индивидуалните имоти (най-вече при многофамилни
жилищни сгради). От друга страна изчислението на кумулативния ефект от
реализацията на отделни инвестиционни намерения показва, че граничните стойности
на параметрите на застрояване при някои от зоните в квартала (Оз1 и Смф) са вече
надхвърлени. Всичко това означава, че съществуващата среда не осигурява високо
качество на обитаване, но и поставя под въпрос възможностите за нови инвестиции в
квартала.
Възможността за бъдещо подобряване на качествата на средата в квартала също е
под въпрос. През 2001 г. е приет Застроителен и регулационен план (ЗПР) за квартала.
Планът е съставен така, че да осигури добро обслужване на предвидените за
изграждане жилища със социална, транспортна, инженерна и “зелена” инфраструктура.
За съжаление неговото приемане е последвано от множество частични изменения на
плана, свързани с нарастващата инвестиционна активност, както и промяната в
законодателството в сферата на устройството на територията. Именно
измененията на ниво отделен имот, довеждат до формирането на съвременния облик и
специфика в средата на квартала, различаващи се от първоначалните предвиждания на
ЗРП от 2001 г. Към това е добавен и факторът “собственост на земята”. Минималният
дял на терени, общинска собственост, както и бавните процедури по обезщетяване на

собственици за изграждане на уличната мрежа, забавят цялостния процес по
устрояване и облагородяване на квартала. Невъзможността за изграждане на
елементите на мрежите на техническа инфраструктура поради липса на улични
пространства, е част от причината за отсъствието на много места в квартала на
улично осветление, канализация и водопровод, пешеходни пространства. От друга
страна, времето показва, че най-стабилната част от плана остава уличната
регулация.
През 2009 г. е приет Общият устройствен план на Столична община (ОУП). Въведените
с ОУП нови, по-високи параметри на застрояване за този квартал правят възможно
строителството на повече от предвидените в ЗРП жилища в Манастирски ливади Изток, без това да бъде обезпечено с изменение в ЗПР, което да осигури достатъчно
инфраструктура за тях. С времето собственици и инвеститори се възползват от
позволените от ОУП по-високи параметри. Като резултат към настоящия момент
само при застроена близо 40% от територията, на която е позволено жилищно
строителство, вече е постигнат общият брой жилища, предвиден в ЗРП от 2001 г.
Което ще рече, че предвидената през 2001 г. обслужваща инфраструктура е
достатъчна само за вече изградените жилища. Докато за останалите почти двойно
толкова, все още неизградени жилища, възможни според параметрите на ОУП, няма
предвидена инфраструктура. Този дисбаланс между предвидената в ЗРП от 2001 г.
обслужваща инфраструктура и позволеното количество жилища в ОУП от 2009,
създава предпоставка за създаване на градска среда с лоши показатели на обитаване.
Зададените в ОУП параметри доближават Манастирски ливади-Изток до
характеристиките на „новите градски зони с висока плътност“. Това съществено се
различава от предвижданията на предишните планове (Концепцията за структурно и
обемно-пространствено изграждане на южните територии на София (КСОПИ на ЮТ,
1992 г.) и Застроителния и регулационен плана кв. Манастирски ливади-Изток (ЗРП, 2001
г), в които търсената визия е „съчетаване на мащаба на малкия с предимствата на
големия град“.
Различията в параметрите, заложени в ЗРП и приетия през 2009 г. ОУП, довели до
възможността за по-интензивно застрояване, налагат необходимостта от
преработване на ЗРП (съставяне на нов Подробен устройствен план), така че да бъде
предвидена достатъчно обслужваща инфраструктура за количеството жилища,
позволени според ОУП. Успоредно с това е наложително да продължи работата по
подобряване на качествата на вече съществуващата среда - изграждане на улици,
тротоари и канализация, поставяне на осветление и озеленяване, изграждане на детска
градина, парк и т.н.
Подробни изследвания, данни и заключения за състоянието на квартала по всичките 5
тематични направления - Устроена среда, Жизнена среда, Здравословна среда, Сигурна
среда и Характерна среда - могат да бъдат намерени в пълния текст на целевия и
проблемен анализ на квартал Манастирски ливади - Изток.
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Три ключови плана
Концепцията за структурно и обемно-пространствено изграждане на южните територии на
София (КСОПИ на ЮТ, 1992 г.)
Основната цел на концепцията е да „създаде условия за постепенно изграждане при пазарни
условия интегрирана градска среда с високи функционални естетически стойности въз основа
на повишен стандарт на обитаване“. Тази цел е допълнена от система от принципи, които
дават възможност за „реализация на оптимизирана в екологично и енергийно отношение
многофункционална среда за обитаване, отдих и частично приложение на труд“. Водещата
задача на Концепцията е чрез „диференцирани режими и включване на обитателите в
изграждането на зоната да се създадат условия за изграждане на пълноценна градска среда“. За
времето на своето създаване КСОПИ на ЮТ, се отличава със значителна иновативност по
отношение на приложения цялостен подход в разработването й и осмислянето на
териториите на отделните квартали. В нея са заложени принципи и постановки, които освен,
че са актуални днес, принадлежат към примерите с добри практики в сферата на планирането.
Концепцията прави детайлни конкретни предвиждания за териториите и на трите южни
квартала по отношение на развитието на зелената система, техническата и транспортната
инфраструктура, позовавайки се на някои от определящите технико-икономически
показатели като брой население, брой жилища и жилищен стандарт.
Застроителния и регулационен плана кв. Манастирски ливади-Изток (ЗРП, 2001 г)
Разработката, която има най-голяма роля за формирането на територията на квартала, е
одобреният на 30.03.2001 г. от СОС цялостен кадастрален план, улично-регулационен план,
застроителен и регулационен план на кв. Манастирски ливади-Изток, заедно с правила и
нормативи за неговото прилагане. Той е изготвен от същия колектив, работил по създаване на
КСОПИ на ЮТ, което обяснява и приемствеността по отношение на много от заложените идеи
и принципи на Концепцията. Освен конкретните предвиждания за разпределението на
функциите и структурирането на територията в ЗРП, впечатление правят принципите,
които екипът на плана дефинира като водещи за формирането на концепцията и бъдещата
среда за обитаване. Основните техни ценности се състоят в целите за съхраняване на
естествените ресурси и исторически обособените селищни структури, характеризиращи се
със свободно ниско застрояване, и намаляване на въздействието на застрояването върху
природната среда. Това, което прави силно впечатление при прегледа на двете разработки
(КСОПИ на ЮТ и ЗРП, 2001г) е актуалността им по отношение на заложените идеи, отговарящи
на водещите тенденции в развитието на съвременните европейски градове. За съжаление,
провежданите практики за устрояване на индивидуални имоти „на парче“, случили се
непосредствено преди и по време на разработване на ЗРП, 2001 г. повлияват негативно на
цялостната идея на плана отнемат от неговите качества още в самото начало. За това
свидетелства и списъкът от градоустройствените заповеди, издадени в този период.

Общият устройствен план на Столична община (ОУП на СО, 2009 г)
На 16.12.2009 г. е прието изменение на ОУП на Столична община. По отношение на кв.
Манастирски ливади-Изток, въведените зони и техните подтипове предвиждат застрояване
със значително завишени параметри, спрямо тези, предвидени в ЗРП. Съгласно
предвижданията на ОУП, най-голям дял от територията на кв. Манастирски ливади е предвиден
за жилищно застрояване – 55%, като в по-голямата си част, застрояването е средноетажно
(Кинт 2,5 и 15 м кота корниз). Само южната част от територията, където се намират
повечето стари селищни формирования, е предвидена зона с малкоетажно застрояване (Кинт
1,3 и 10 м кота корниз). Приемането на нов ОУП предполага преразглеждане на действащите ПУП
и правилата за тяхното прилагане с оглед изясняване на евентуалната необходимост техни
части да се изменят съобразно новия план от по-висок ранг. В §2 на преходните и
заключителните разпоредби на ЗУЗСО се предвижда влезлите в сила или одобрените подробни
устройствени планове до датата на влизане в сила на закона да запазват действието си ако не
противоречат на действието на ЗУЗСО и ОУП на Столична община. Ако има противоречие
между ПУП (какъвто план е ЗРП) и ОУП се предвижда ПУП да бъде изменен в частите, в които
противоречи. Това обаче не е направено. Същевременно когато, предвиждания на подробните
плановете са по-неблагоприятни, отколкото установените с общия устройствен план
показатели на застрояване, въз основа на писмено заявление на собственика, подадено до
общинската администрация, се допуска частично изменение на подробния устройствен план
или при необходимост се изработва нов подробен устройствен план при условията и по реда на
Закона за устройство на територията. В случая с квартала Манастирски ливади - Изток това
е довело до голямо количество частични изменения на ЗРП. Частичните изменения са засягали
както застрояването, така и регулацията, но и терените на предвидените за зелени и водни
площи с широк обществен достъп.
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Етапи в развитието на територията
Исторически сведения за територията
Наименованието на квартал Манастирски ливади идва от едноименната местност, в която са
се намирали ливади, принадлежащи на Драгалевския манастир “Успение Богородично”1. До
присъединяването на с. Бояна като квартал на гр. София през 1961 г., местността е част от
землището на селото. През 1934 г. е приета Наредба-Закон за застрояване на столицата2.
Съгласно нея село Бояна, заедно с местността „Манастирска ливада“, влиза в обхвата на
външната строителна част на града, включваща териториите отвъд тогавашния
железопътен ринг. Нормативният акт е приет при управлението на кмета инж. Иван Иванов,
чийто мандат е белязан от много целенасочено и последователно реформиране на планирането
и развитието на града. Общината има амбициозна програма за благоустрояване. София вече не
се побира в малкото си землище – нейното разрастване практически се случва върху
землищата на съседните села.

Схематична карта на Голяма София и
околностите ѝ, публикувана в сп.
Средец през 1938 г.

Общ градоустройствен план Столична
община - 1938 г., изработен под
ръководството на проф. Адолф Мусман,;
изт: Направление „Архитектура и
градоустройство“ на СО3

За да овладее урбанизационните процеси и за да обезпечи изграждането на обслужваща
инфраструктура, общинската администрация си поставя две важни цели: да получи
възможност да се разширява на нови територии и да структурира процеса чрез нов общ
градоустройствен план. Така в състава на разширената община влизат още селата Драгалевци,
Драгалевският манастир е основан от цар Иван Александър през 1345 г. и е бил най-значимият манастир в
Софийската Света гора. При завладяването на София от османците през 1382 г., манастирът е опожарен и
изоставен. Възстановен е през средата на XV век, развива книжовна и просветителска дейност, като до XVI век е
център на Софийската книжовна школа. Продължава да функционира и днес като женски манастир.
1

2

Княжево, Красно село, Горна баня, Надежда, Слатина и Дървеница. Разработен е и новият план на
София, ръководен от германския професор Адолф Мусман. Приет е през 1938 г. Съгласно
неговите предвиждания, южните територии, в т.ч. и местността „Манастирска ливада“ са
предвидени за основа на зелен пояс около компактния град с мозаечно разположени застроени и
незастроени терени[1].
Планът “Мусман” на практика не е приведен в действие, но прави някои предвиждания,
препотвърждавани със следващи планове, които повлияват върху формирането на днешния
квартал. например:
• Предвижда ново застрояване в местността (м. “Манастирска ливада” попада в зона за
строителство “Зона 3”);
• Предвижда нови радиални транспортни връзки, като една от тях е тази със с. Бояна. По
резервираното трасе по-късно ще бъде изграден бул. “България” - важна комуникационна
връзка за квартала и негова граница от северозапад;
• Предвижда нов железен път. Резервираното за него трасе по-късно ще бъде потвърдено
и в следващи планове (включително с трамвайно трасе). Днес приблизително на същото
място минава ул. “Тодор Каблешков” - граница на квартала от североизток;
• Път от югоизток;

Извадка от Плана „Мусман“ за конкретната територия, източник: официална страница на
Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО4

Към 1961 г. е обнародван Закон5 за одобрение и приложения на Общия градоустройствен план на
София. По силата му местността се причислява към територията на града, а селата Бояна и
Драгалевци, наред с няколко други, стават квартали на столицата. Към онзи момент на това
място се разполагат само няколко жилищни постройки по продължението на съществуващи
коларски пътища. Подобно на 30-те години и в този исторически период, приемането на новия
закон е съпътствано с разработване и на нов градоустройствен план.

https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/964
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/964
5
Закон за одобрение и приложения на общия градоустройствен план на София, Обнародван, Изв., бр. 89 от 7 ноември
1961
3
4

Наредба-закон за Столичната голяма община (обн. ДВ 6 април 1938 г.)
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В периода след 1961 г. е изградена резиденция “Бояна” и реконструиран като представителен
бул. “България”. Изградена е улица “Тодор Каблешков”. На кръстовището му е разположено
промишлено предприятие с бетонов възел, обезпечаващо направата на панели за масовото
строителство.
През 70-те години е разработен, но неприет следващият общ градоустройствен план на София
(проект на арх. Стефан Стайнов и арх. Митьо Виделов). За Манастирски ливади планът
предвижда изграждането на жилищна структура с многоетажно комплексно застрояване.
Включен е и обект от общоградско значение: рекреативна зона по продължение на запазената
идея за плавателен канал[1].
Въпреки включването на „Манастирски ливади-Изток“ в зоните предвидени да поемат
демографския натиск върху столицата, в края на социалистическия период територията
остава слабо урбанизирана. В северозападната ѝ част място намират стопански дейности, а в
източната и югоизточната – обитаване в еднофамилни и двуфамилни къщи предимно в
свободно застрояване.

Извадка от Плана от 1961 г. за територията

На приложената извадка от Общия градоустройствен план от 1961 г. (т.нар. План “Нейков”),
могат да бъдат видени предвижданията за развитие на квартала. Те включват:
•

•
•
•
•

Разработената в началото на 90-те години „Концепция за структурно и обемнопространствено изграждане на южните територии на София“ описва територията като “
хаотично и в голямата си част незаконно застроени селскостопански територии”. Отчетено
е “безпланово усвояване на територията”.
Регистрирано е запазване на дървесната растителност по поречието на реките.

развитие на промишлен терен (на мястото на днешното кръстовище на бул. “България”
и ул. “Тодор Каблешков”, където сега се разполагат търговски мол и действащи
промишлени и административни сгради);
преминаване на плавателния канал между Панчарево и Павлово през местността
Манастирска ливада – зелена връзка, напречна на клиновете в южната част на София;
зони за нискоетажно жилищно строителство, обградени със зелени пояси;
скоростна магистрала от североизток, част от градски ринг;
път от югозапад.

Поглед към територията от Витоша в началото на 1990-те години[2]

В периода на преход към пазарна икономика започват и процесите на възстановяване на
собствеността на земеделските земи. По този начин терените предопределени за
обществени функции с неизпълнени мероприятия, подлежат на реституция. Това е
предпоставка за бъдещ дефицит на общински терени за осигуряване на бъдещи потребности.
Тук идва разликата със собствеността на жилищните терени, които и до този момент са
изцяло частни[1].

Извадка от Плана от 1979 г. за територията

Съгласно „Концепция за структурно и обемно-пространствено изграждане на южните
територии на София“ към 1993 г. усвоените за обитаване територии в „Манастирски ливадиИзток“ възлизат на 30.60 ха, което представлява около 16% от площта на квартала. За това
време е характерно голяма част от застроените територии да бъдат извън регулация, да
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липсва удобен транспорт, социална инфраструктура и на практика – условия за постоянно
обитаване.
През 90-те много от жилищните сгради са построени незаконно или с разрешение единствено
за временно строителство. Жилищният фонд е дребномащабен, с ниски показатели по
отношение на масивността
Преобладава нискоетажното застрояване - до 3 етажа. Изграден е малък обществен център
около тогавашната последна спирка на автобус 65. Всички изградени производствени и
складови обекти към 1993-та година са със статута на временни обекти. В Манастирски
ливади- Изток тогава са разположени: временните бази на Домостроителен комбинат-София
и ПКТБ към „Софстрой“, временна отоплителна централа, складове на „Горснаб“ и
„Агролеспроект“ (до кръстовището на булевард „България“ и улица „Тодор Каблешков“). По ул.
„Никола Каменов“ са изградени гараж и складове на БКС, складове на „Инжстрой“. Като цяло в
територията преобладават селскостопанските терени, по-голямата част от които са
бивша обработваема земя. Засадени са с едногодишни култури или се ползват за пасища. Няма
масиви с дървесни видове. Има ветрозащитни пояси от тополи по поречията на реките. В
западната част на квартала, в близост до бул. „България“ има горскостопански разсадник,
който произвежда ценни дървесни видове за озеленяване на градските паркове [1].
Като резултат от изработената в началото на 1990-те години „Концепция за структурно и
обемно-пространствено изграждане на южните територии на София“, е изготвен
„Застроителен и регулационен план (ЗРП) на м. „Манастирски ливади-Изток“, който е одобрен
от Столичен общински съвет (СОС) и влиза в сила през март 2001 г. В сила е и към октомври
2018-та година. Планът предхожда т.нар. „строителен бум“ от първото десетилетие на XXI в.,
но той на практика не е приложен. Изключение правят няколкото обособени трасета на улици
(с различна степен на изграденост на елементите си), които са съобразени с плана – по този
начин се запазва заложената структура Във времето са проследими редица частични
изменения на ЗРП с обхват отделни имоти. Измененията касаят промени в тяхната структура
(окрупняване или надребняване), промени в уличната регулация, свързани с осигуряването на
достъп, изменения на режимите на застрояване. В резултат планът е силно компрометиран и
на практика губи както своя смисъл, така и в голяма степен ролята си на регулационен
документ. От друга страна най-стабилният и последователно прилаган елемент от плана е
уличната регулация. Взаимовръзките между уличната регулация и частичните изменения и
породените от тях дефицити са разгледани подробно в Устроената среда. Фиг. 7 представя
информация за приетите ПУП на отделни имоти и структурни единици в територията, както
преди приемането на цялостния ЗРП, така и след това.

Карта на частичните изменения в периода 1995-2018 г.[3]

През февруари 2011 г. Националният статистически институт (НСИ) провежда национално
преброяване на населението и сградния фонд. Към тази дата населението на квартала възлиза
на 4732 души. Данните за наличния жилищен сграден фонд свидетелстват, че в обхвата на
територията е имало строителна активност през целия XX-ти век. До 60-те години
жилищното строителство включва единствено самостоятелни едно и двуфамилни къщи. Те са
съсредоточени главно в източната част на територията – както по ул. „Тодор Каблешков“,
така и на юг по днешната ул. „Луи Айер“ до Столичния околовръстен път (СОП). През периода на
социализъм са изградени 4 жилищни блока за колективно обитаване – през 60-те и 70-те
години (на база данни от Преброяването на на населението и жилищния фонд, Сгради по година
на прброяване, НСИ, 2011 г.). През 80-те са изградени единствено еднофамилни и двуфамилни
жилищни сгради. След 1990 г. строителните процеси в територията се засилват значително.
В двете десетилетия до преброяването през 2011 г. са изградени над 170 сгради, от които около
75 са многофамилни жилищни сгради с вариращ брой на жилищата от 7-8 до над 120. По този
начин се променя значително както морфологията на средата, така и обемът на жилищния
фонд. Надребнената структура със самостоятелни къщи в източната част (жилищна
устройствена зона с малкоетажно застрояване /жм/, съгласно ОУП на СО) започва да
съжителства с окрупнените имоти и многофамилните жилищни сгради със средно и
високоетажно застрояване в западната част на територията[4] (смесени многофункционални
устройствени зони /смф/, зона за обществено обслужващи дейности и озеленяване 1 /оз1/,
жилищна устройствена зона със средноетажно застрояване /жс/, съгласно ОУП на СО).
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Динамиката в трансформирането на кв. Манастирски ливади-Изток за периода 2000-2017 г.
може да бъде проследено в поредицата исторически изображения на Google Earth. Видно е, че в
началото на XXI в. усвоената територия на квартала е в северните и източните ѝ части,
където застрояването включва предимно еднофамилни къщи, както и стопанските обекти
около кръстовището на булевард „България“ и улица „Тодор Каблешков“. Процесите на
изграждане на многофамилни жилищни сгради са в начална фаза спрямо днешната картина –
първите обекти са изградени в северната част (около ул. „Боянски водопад“) и северно от
днешната ул. „Флора“. Терените по протежение на бул. „България“ до СОП са незастроени. Добре
изявени са зелените клинове по протежение на реките и деретата, имотът на разсадника е
засегнат минимално от интервенции.

на реките (с частични намеси през целия период). Развитието на уличната мрежа догонва
реализацията на частните инвестиционни намерения, като в най-общия случай то следва
уличната регулация заложена в ЗРП от 2001-ва година. Изключения има там, където са
прокарани улици в частни имоти, които да осигурят достъп до сградите, в някои случаи
успоредно на трасетата на заложените в плана отсечки. Наблюдават се трансформации и в
главните транспортни артерии, ограждащи квартала. Така през 2009 г. СОП е разширен в
района на Манастирски ливади-Изток, а през 2013 г. е изградено и уширението в източния клон
на ул. „Тодор Каблешков“ при кръстовището с бул. „България“.

Библиография:
[1] САБ-ЦПП „Архпроект“, 1993 г.: Концепция за структурно и обемно-пространствено
изграждане на южните територии на София
[2] „Картография ЕООД“, 1993 г.: Географски атлас на София и Софийската агломерация,
[3] ОП Софпроект – ОГП
[4] НСИ, преброяване 2011 г.
[5] Сателитни изображения от Google Earth

Сателитни изображения на територията в следните години: 2000, 2007, 2009, 2017[5]

Строителните процеси постепенно набират скорост, като ясно се откроява периода на наймногобройните промени – между 2005-та и 2010-та година. Тогава са реализирани множество
жилищни и бизнес сгради в западната част на територията (по протежение на бул. „България“),
в северните части (около ул. „Тодор Каблешков“ и днешните улици „Шарл Шампо“, „Иван Кирков“,
„Боянски водопад“), източните части (около улиците „Луи Айер“ и „Тодор Джебаров“), както и
затворените комплекси в южната част („Елизиум“ и “Green Residence”). За този период
кварталът добива до голяма степен структурата и морфологията, които наблюдаваме и днес.
В годините след 2010-та броят на изградените обекти намалява значително, но някои от тях
са мащабни и имат значимо въздействие върху квартала. Такива са мол „България“ с
прилежащите му бизнес сгради, затвореният комплекс „Флора“, бизнес центърът „Вертиго“ и
др.
Процесите на застрояване на квартал „Манастирски ливади-Изток“ при условия на незачитане
на цялостната концепция и предписанията на приетия през 2001 г. ЗРП се отразяват силно
негативно върху съществуващата трайна растителност. Премахнати напълно са залесени
терени около ул. „Луи Айер“ и ул. „Стубел“ (в периода 2000-2003 г.), почти изцяло разсадникът
(премахван поетапно през целия период), на места и клиновидното озеленяване по протежение
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Методически
подход

Стандарт за мониторинг и оценка на
качествата на градската среда
Градски Стандарт:

Тематичните области и фокуси формират първо и второ ниво от цялостната таксономия на
Стандарта. Всяка тематична област се разглежда като съвкупност от йерархично подредени
елементи. Освен споменатите по-горе две нива, съществуват още три (Фиг. 9), които
включват теми, показатели и наблюдавани елементи на средата. Даден показател може да бъде
обект на няколко области. Така например паркирането може да бъде част както от Жизнената,
така и от Устроената среда, бивайки разглеждано през аналитичната призма на конкретната
област.

Подходът към изследването и анализа на квартал Манастирски
ливади-Изток
Градският Стандарт в своята същност представлява инструмент за цялостен подход в
градското планиране. Идеята за неговото създаване е провокирана от осъзнати дефицити в
планирането, проектирането и управлението на градското публично пространство. Тези
дефицити са свързани с често пъти липсващата обективна и изчерпателна оценка за
състоянието на средата и начина на нейното функциониране, на нейните предимства и
недостатъци по отношение на широкия набор от обществени, екологични, икономически и др.
потребности. Това бива пренасяно в етапа на целеполагане, където се създава риска новите
идеи да не бъдат адекватни както спрямо решаване на проблемите, така и спрямо
съхранението на ценностите в средата.
Поставянето на обективна оценка на градската среда изисква създаването на система от
показатели, които да бъдат наблюдавани и измервани. Стремежът към изчерпателност
отвежда до пет идентифицирани тематични области, в които съответните показатели са
групирани. Тематичните области включват Здравословна, Сигурна, Устроена, Жизнена и
Характерна среда, като тяхната взаимовръзка със съответните им тематични фокуси е
изобразена на следващата фигура:

Тематични области и фокуси на Градския стандарт

Йерархично-мрежова таксономия (класове от теми на няколко нива и свързани показатели)

Структурирането на инструмента в петте нива и изпълването им със съдържание е път към
обогатяване на познанието за понятието „публично градско пространство“ и разбирането за
употреба на имоти, собственост на държавата, общината, частни и юридически лица.
Разширението на това познание спомага за ясното дефиниране на отговорностите пред
различните заинтересовани страни (в т.ч. местни власти, експлоатационни дружества,
проектанти, собственици, местни общности, други ползватели и т.н.), както при
поддържането, така и при планирането и проектирането на средата. Приложимостта на
Стандарта в дейността на голям набор от участници е обвързана с неговото позициониране в
системата на планиране. На практика Стандартът може да бъде приложен на всяко едно от
тях – от интегрираното и стратегическо планиране (градски изследвания, проучвания и
оценки; дългосрочни стратегически инструменти; средносрочни документи с оперативен
характер), през оперативното планиране и координиране (изпълнение на програми за реализации
и инвестиционни програми), до изпълнението (инвестиционно проектиране, строителство,
поддръжка и услуги) – Фиг. 10:

Връзките на Стандарта с нивата в системата на планиране
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Приносите на инструмента могат да бъдат търсени и откривани във всички етапи на
планирането и реализирането на намеси в градската среда, изобразени на Фиг. 11:

•
•
•
•

кадастралната карта и кадастралния план,
данни за подземните и надземните мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура,
данни за подземните води и водните тела на ниво терен,
информация за съдовете за отпадъци и шума.

В системата са интегрирани и данни за населението по изборни секции и актуалните и
планираните за скорошна реализация общински проекти. Отразени са и предвижданията на
общия устройствен план и подробните устройствени планове и техните изменения.
Теренни проучвания
Стъпвайки на подадената събрана информация и след направен анализ за качеството ѝ и
наличните информационни празнини се пристъпи към произвеждане на нужната информация за
изготвяне на оценката на градската среда в съответствие с възприетия методически
подход. Вторият източник на информация са проведените детайлни теренни проучвания,
които дават моментна снимка на съществуващото положение в направленията:
•
•
•
•
•

Етапи в планирането с потенциален принос на Стандарта

Приложението на Стандарта за конкретната територия на квартал Манастирски ливади –
Изток е направено чрез изследване на всяка една от тематичните области и съответните им
нива. Това прави възможно пълното и последователно проследяване на процесите, случващи се
в територията. Задълбочените анализи по всеки един от показателите показват различни
аспекти от градската среда и идентифицират процеси и тенденции, които се залагат като
основа при разработването на настоящия План за действие.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Възприемайки методическия подход, заложен в Градския стандарт, изследванията се базират
на три основни източника на информация.
Официални данни
Официалните данни, набирани, генерирани и поддържани от държавни и общински ведомства и
от експлоатационни дружества, събрани в географски реферирана система от ОП Софпроект
- ОГП съставлява единия от трите основни информационни стълба. Тук се включват
информацията от:

ползването на имотите и функции в сградите, в това число и функции на партерно ниво;
състоянието на имотите и фасадите;
мобилността по отношение на безопасността на придвижване, паркирането и
натовареността на територията с транспортни потоци по видове и времеви периоди;
наличие и състояние на елементите на озеленяването и осветлението;
управлението на отпадъците.

Теренните проучвания са проведен в три етапа: в началото на месец юли, средата и края на
месец септември. Надлежното дигитализиране на произведената информация и нейното
рефериране по географски адреси, оформя втория информационен стълб. Интегрирани двата
информационни масива служат за надеждна информационна основа за изготвяне на
последващите анализи и оценки по тематичните области на Градския стандарт. Резултатите
от анализите и оценките в последствие също са интегрирани в базата данни.
Граждани
Третият информационен стълб се формира от детайлното проучване на нагласите, оценките
и заявените проблеми на жителите и ползвателите на квартал Манастирски ливади - Изток.
Източник на информация са подадените жалби и молби в периода април 2009 г. - август 2018 г..
Жалбите са постъпили към Дирекция “Административно обслужване” на СО, сигнали, постъпили
през онлайн платформата на СО https://call.sofia.bg/ и жалби, подадени в деловодството на
Направление “Архитектура и градоустройство” на СО. Информацията е допълнена и с анализ на
изразените мнения свързани с квартал Манастирски ливади - изток в социалните мрежи. Освен
това са проведени и две фокус групи с жители на квартала с цел идентифициране на нагласите
и очакванията им към сегашното положение и бъдещето развитие.
Целта на събирането, интегрирането и осмислянето на информацията за съществуващото
положение от различни източници е да се изведе вярна оценка по тематичните области, която
се сверява с резултатите от качествените анализи, изготвени на база данните от третия
информационен стълб. Комбинирането на количествените с качествените методи позволява
да се обхванат различните перспективи и да се срещнат експертната оценка с оценката на
реалните обитатели и ползватели на квартала.
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Като резултат е произведена пълна база данни, съпроводена от Целеви и проблемен анализ и по
петте тематични области на Градския стандарт. Базата и анализът позволяват да се
изготвя тематична и кумулативна оценка за качествата на градската среда и са основа за
мониторинг и оценка на бъдещи дейности, свързани както с планирането, така и с
реализирането на публични, корпоративни и частни инициативи. Резултатите от настоящия
анализ ще послужат за основа на бъдещия План за действие, който ще бъде изработен чрез
включване на всички заинтересовани страни.

ПРОСТРАНСТВЕНА И ТЕРИТОРИАЛНА ОСНОВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ.
МОРФОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ
За целите на разработката на база на морфологичен анализ са определени четири морфологични
единици. Те са доказани в част „Жизнена среда“ и са използвани като база на проведените
анализи и оценки.

Морфологични единици
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Устроена среда
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Увод

Методически бележки

Основният фокус в тематична област Устроена среда е поставен върху всички
градоустройствени и благоустройствени мероприятия (проведени и предвидени), които са
допринесли за формирането на конкретен облик, характеристика и качество на градската
среда в квартал Манастирски ливади-Изток. Съгласно използваната методология1,
разработена от Изпълнителя, последващото разгръщане в отделни теми, прави възможно
пълното и последователно проследяване на процесите, довели до необходимостта от
настоящия план.

При разработване на анализа към тематична област Устроена среда са използвани
официално предоставени от страна на Възложителя данни, които в последствие са
надградени с провеждането на допълнителни теренни (началото на юли, в средата на
септември и в края на септември) и настолни проучвания. В тематичен фокус
Градоустройство, и по-конкретно, при изчисляване на постигнатите стойности на
параметрите плътност на застрояване, КИНТ и озеленяване са използвани данни за начин на
трайно ползване, площ и етажност на сградите (вкл. за самостоятелните обекти в сграда),
площ на прилежащите имоти от кадастралната карта с актуалност април, 2018 г.

Основната теза в първия тематичен фокус Градоустройство е, че в исторически план,
динамиката в социално-икономическите процеси, заедно със съпътстващите ги
градоустройствени мероприятия са тези, които формират средата и предопределят
дадено ниво, степен на комфорт на обитаване в нея. В тази връзка, логично, водещите
въпроси, на които ще бъде търсен отговор в настоящата тематична област Устроена
среда са:
Какво качество на жизнената среда формира съществуващата към
момента изградена среда в кв. Манастирски ливади?“ „Кои са
градоустройствените мероприятия довели до морфологичната
структура на квартала, такава каквато я познаваме днес?“ „В какво се
изразяват устройствените проблеми и какви последствия носят те за
живота на неговите обитателите?“, „Какви са предвижданията за
територията и какво бъдеще вещаят те за нея, наред с унаследените
особености от предходни разработки?“
Основните теми, през които ще бъде изследван тематичният фокус Градоустройство са:
Устройствени характеристики, Транспортно-комуникационна система, Зелена система,
Осигурен достъп. За да се постигне обективност на резултатите, всяка една от темите,
е анализирана и оценена на база конкретни показатели и референтни стойности. Вторият
тематичен фокус Благоустройство е разгърнат в теми, които най-общо следва да покажат
каква е степента на удобство и комфорт на живеенето в квартала. В тази връзка водещият
въпрос в това направление е:
„Осигурени ли са основни нужди, гарантиращи нормалното и
безконфликтно битуване на живущите в кв. Манастирски ливади - Изток?“
„Ако да, какво е тяхното количествено и качествено присъствие на
територията на квартала и доколко то отговаря на съществуващите
норми и потребности на населението?“
Темите, които включва това тематично направление са: Състояние на публични
пространства, Състояние на сгради и инфраструктура.

Използваната методология за анализ и оценка е част от разработката на Съюз на урбанистите в България –
„Стандарт за мониторинг и оценка на качеството на градската среда“
1

Тук е важно да бъде изрично споменато, че направените изчисления са по “окрупнени
показатели” и те имат ориентировъчен характер. При определянето на застроената и
разгънатата застроена площ е използвана площта на сградата, съгласно нанесения контур
в кадастралната карта. При отчитането на резултатите не са взети предвид
предписанията на чл. 27 ал.3 от ЗУТ касаещи ъглови имоти, както и практиката установена
на терен, за допълнително усвояване на подпокривното пространство, съгласно която
жилищните етажни увеличават своя брой.
За изчисляване на постигнатото озеленяване на ниво индивидуален имот е извършена
допълнителна дигитализация на озеленените площи в имоти с многофамилни жилищни
сгради, на база сателитно изображение, с актуалност 2018 г. За имотите с еднофамилните
жилищни сгради, е направено изчисление на озеленяването в УПИ на база плътност на
застрояването и усвоената дворна площ. Получените стойности са сравнени с тези,
определени като гранични за всяка една зона, съгласно Правилата и нормативите за
прилагане на ОУП на Столична община от 2009 г.
За изчисленията, свързани с установяване поемната способност на съществуващия
сграден фонд с жилищна функция са използвани данни за брой самостоятелни обекти в сграда
с код за начина на трайно ползване “жилище” и “ателие за творческа дейност”. Максималното
натоварване, определено като “поемна способност” е получено на база въведения
коефициент “среден брой обитатели на жилище”. По данни на НСИ за брой жилища и брой
население за град София през 2017 г. той възлиза на 2,17 бр. обитатели / жилище, при средно
за градовете в страната 2,00 бр. обитатели /жилище.2
Поемната способност, свързана с предвижданията на всички частични изменения на ЗРП,
2001 г. е изчислена на база “средната жилищна площ” в квартала (съотношение на разгъната
застроена площ на съществуващия жилищен сграден фонд и броя на съществуващите
жилища) при използване на вече споменатия коефициент за “среден брой обитатели на
жилище”. Предоставените от Възложителя данни за приетите и одобрени частични
изменения на ЗРП, 2001 г. са анализирани, сравнени и допълнени с данни за функция и
етажност, публикувани в интернет приложението за достъп до цифровия кадастър на
Столична община, IsofMap.
При определяне на поемната способност на съществуващите паркинги и гаражи са
използвани данните за площ на СОС, с код за начин на трайно ползване “гараж, депо”, средна
площ на паркомясто от 20 м2 и коефициент на моторизация за град София 515 коли на 1000
човека3.

Източник: “Население към 31.12.2017 г. по области, общини, местоживеене и пол” , “Жилища по броя на стаите
към 31.12.2017 г.” - НСИ, 2017 г.
3
Източник: Доклад по направление Транспорт, Визия за София, 2017 г.
2
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Относно развитието на транспортната система в квартала, е събрана информация за
степента на изграденост и състоянието на транспортно-комуникационната система от
два основни типа източници: настолни (устройствени, нормативни и др. видове официална
информация, предоставена от институции) и теренни проучвания (заснемане на моментни
картини). Първите са ползвани за набиране на информация относно класовете на изградена и
планирана улична мрежа, трасетата на улиците, системата на масовия обществен
транспорт, конкретни инвестиционни намерения и др. Вторият е ползван за картиране на
паркирането в квартала. Констатациите за степента на изграденост, начина на
функциониране и ползване на елементите на системата са сравнени с изискванията на
устройствената и нормативната рамка, на база което са направени съответните изводи.

3.3.1 ГРАДОУСТРОЙСТВО
Устройствени характеристики
„Устройствени характеристики“ е първата тема в тематичен фокус Градоустройство,
чрез която ще бъде направен цялостен преглед на всички градоустройствени мероприятия
и свързаните с тях резултати, анализирани и оценени на база правилата и нормите,
въведени с ОУП на Столична община, 2009 г. и националното законодателство в сферата на
устройство на територията. Реферирането към нормативно дефинирани стойности ще
направи възможно постигането на резултати и заключения с висока степен на
обективност. Темата включва и преглед на всички устройствени документи, която е и
първата представена подтема в това направление.
ПЛАНОВА ОСНОВА
Развитието на територията от момента на присъединяването ѝ към столицата е
детайлно разгледано в точката „Исторически сведения за територията“. Затова в тази
част, по-специално внимание ще бъде обърнато на последните три разработки, които имат
най-голямо значение и принос за формиране структурата на квартала. Това са Концепция за
структурно и обемно-пространствено изграждане на южните територии на София (КСОПИ
на ЮТ, 1992 г.), Застроителен и регулационен план на кв. Манастирски ливади-Изток (ЗРП,
2001 г) и ОУП на Столична община (ОУП на СО, 2009 г).
А.
Концепция за структурно и обемно-пространствено изграждане на южните територии на
София, 1992 г. (КСОПИ на ЮТ)
Първият документ, който ще бъде по-подробно разгледан е Концепция за структурно и
обемно-пространствено изграждане на южните територии на София. Тя е разработена през
1992 г. от екип на Архпроект Ателие №78, с ръководител арх. Генова. Както става видно от
името, разработката се фокусира върху южните територии на София и по-конкретно
кварталите - Манастирски ливади, Кръстова вада и Витоша.
Основната цел на концепцията е да „създаде условия за постепенно изграждане при пазарни
условия и интегрирана градска среда с високи функционални и естетически стойности въз
основа на повишен стандарта на обитаване“. Тази цел е допълнена от система от принципи,
които дават възможност за „реализация на оптимизирана в екологично и енергийно
отношение многофункционална среда за обитаване, отдих и частично приложение на труд“.
Част от водещите постановки при разработване на Концепцията е процесът по
възстановяване на собствеността, съгласно влезлите в сила в началото на 90-те – Закон
за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти и Закон за
собствеността и ползването на земеделските земи4.
Водещата задача на Концепцията е чрез „диференцирани режими и включване на
обитателите в изграждането на зоната да се създадат условия за изграждане на пълноценна
градска среда“.

4

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Обн. ДВ. бр. 17 от 1.03.1991 г
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Анализ на ситуацията – Исторически контекст

Предвиждания на концепцията

За да бъде възможно осмислянето на основните идеите, заложени в КСОПИ на ЮТ е
необходимо да бъдат споменати някои от характеристиките на времето, в което тя е
разработена. Началото на 90-те е най-ранният период, свързан с цялостна промяна от
централизирано управление и планова икономика към демократично развитие на страната, и
установяване принципите на пазарните взаимоотношения. Времето съвпада с годините на
провеждане на реформа в законодателната рамка и реституирането на градската
собственост, и земеделските земи. В тази връзка документът изтъква собствеността
върху земята като „основна предпоставка от изключително важно значение за
осъществяване на процесите на урбанистично развитие“.

За времето на своето създаване КСОПИ на ЮТ, се отличава със значителна иновативност
по отношение на приложения цялостен подход в разработването ѝ и осмислянето на
териториите на отделните квартали. В нея са заложени принципи и постановки, които
освен, че са актуални днес, можем да твърдим, че принадлежат към примерите с добри
практики в сферата на планирането. За целите на настоящата разработка, тук те ще
бъдат изложени в синтезиран вид.

В началото на своята разработка, авторите извеждат няколко характеристики на т.нар.
южни райони, които са взети предвид при разработването на концепцията. Те са валидни за
трите квартала и са както следва:
•
•
•
•

•

Земите със селскостопански характер са преобладаващи и в трите квартала.
В териториите протича активен процес по възстановяване на собствеността.
Съществуващите жилищни терени са изключителна частна собственост.
Терените, предназначени за обществени функции, следва да бъдат реституирани. (В
тази връзка, като заплаха е регистрирана евентуалната невъзможност за
осигуряване на общински терени за бъдещи потребности.)
Към кварталите има интерес и се наблюдава висока инвестиционна активност от
физически и юридически лица.

Основните принципни положения при устрояването на територията, възприети в КСОПИ
на ЮТ са:
•
•
•
•
•
•
•
•

Характеристики на територията в началото на 90-те години
Съгласно информацията в КСОПИ на ЮТ, южните територии (вкл. кв. Манастирски ливади) са
се развивали „хаотично“. По това време, голяма част от застроените територии са извън
регулация, с липсващ удобен транспорт, социална инфраструктура и на практика – условия
за постоянно обитаване. „Много от жилищните сгради са построени незаконно или с
разрешение единствено за временно строителство. Жилищният фонд е дребно мащабен, с
ниски показатели по отношение на масивността“. Преобладава нискоетажното
застрояване - до 3 ет. Изграден е малък обществен център около тогавашната последна
спирка на автобус 65. Контактните територии на кв. Емил Марков (днес кв. Гоце Делчев)
обслужват застроените територии по дължината на ул. Тодор Каблешков.
Всички изградени производствени и складови обекти към 1993-та година са със статут на
временни обекти. В Манастирски ливади-Изток тогава са разположени: временните бази на
Домостроителен комбинат-София и ПКТБ към „Софстрой“, временна отоплителна
централа, складове на „Горснаб“ и „Агролеспроект“ (до кръстовището на булевардите
„България“ и „Тодор Каблешков“). По ул. „Никола Каменов“ са изградени гараж и складове на БКС,
складове на „Инжстрой“. Като цяло в територията преобладават селскостопанските
терени, основно пасища и обработваема земя. Зелената система е представена от
ветрозащитни пояси от тополи по поречията на реките. В западната част на квартала, в
близост до бул. „България“ се е намирал горскостопански разсадник, произвеждащ ценни
дървесни видове за озеленяване на градските паркове.
Степента на благоустройство на територията към онзи момент е много ниска.
Благоустройствени мероприятия са провеждани само по основните комуникации.

•
•
•
•
•

постигане на висок стандарт на обитаване;
многофункционалност на териториите, интегриращи обитаване, отдих и труд;
изграждане на система от вторични центрове с обекти на общественото
обслужване;
създаване на условия за привличане на частни ресурси и познание за изграждане на
територията;
постепенно развитие в непрекъснат диалог със собствениците на терени,
предприемачи, инвеститори и обитатели;
изграждане на интегрирани общности на обитатели с различни възможности –
обект на самоуправление;
многофункционалност и гъвкавост, постигане на среда съобразена с екологичното
равновесие и удобство на обитателите;
създаване на условия за пестене на енергия чрез енергосъобразно застрояване и
намаляване на транспортните разходи;
изграждане на система от малки зелени площи вместо единични големи по площ
обекти;
прилагане на различни форми на застрояване с цел разнообразие на средата;
степенуване на уличната мрежа и изграждане на „транспортно успокоени зони“;
подчиняване на обемно-пространственото изграждане на визуалната връзка с
планината;
формиране на пешеходни оси, които организират локалните активности.

Интерес представляват и въведените „принципи за систематично членение на
територията“:
•
•

•
•
•
•

Запазване на исторически обособените селищни структури;
Отчитане на природните дадености със стремеж за запазване на благоприятното
им екологично въздействие (включване на водните обекти и характерни релефни
форми, както и съществуващата растителност);
Регулиране на нивото на урбанизация на територията пропорционално на
транспортната достъпност;
Степенуване на комуникационната мрежа;
Осигуряване на възможности за вариантност при подробните решения в зависимост
от потребностите на инвеститора;
Включване на индивидуално озеленените дворове в зелената система на
територията и осигуряване на резерви за разширяване на главната улична мрежа чрез
зелени ивици.

Основната структурна единица в териториите, това е жилищният квартал, в чийто
обхват следва да се развиват няколко жилищни групи. Визията за него е свързана с постигане
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на
характеристиките на „транспортно-успокоено пространство“ в неговата
вътрешност, което да даде възможност за прилагането на „кооперативни форми на
реализация на технически съоръжения и самопомощ в жилищното строителство“.
Концепцията прави детайлни конкретни предвиждания за териториите и на трите южни
квартала по отношение на развитието на зелената система, техническата и
транспортната инфраструктура, позовавайки се на някои от определящите техникоикономически показатели като брой население, брой жилища и жилищен стандарт5.

Предвижданията на Концепцията за кв. Манастирски ливади в числа:
Технико-икономически показатели за жилищни терени (проект)
Обитатели (бр.)

16680

Жилища (бр.)

5560

Жилищни терени (ha)

70

Застроена площ (m2)

178 400

Разгърната застроена площ (m2)

479600

Средна етажност

2,7

Плътност на застрояване (%)

25,48

КИНТ

0,68

Гъстота на обитаване - нето (обитател/ha)

328

Гъстота на обитаване - бруто (обитател/ha)

90

Жилищен стандарт (m2 /обитател)

28,8

Свободна площ (m2 /обитател)

31

В годините след 1992 до 1995 г., кв. Манастирски ливади-Изток е обект на инвеститорски
интерес от физически и юридически лица. Той е свързан с разработването на ПУП – ПРЗ за
отделни имоти и цели квартали преди и по време на стартиране работата по ЗРП, 2001 г,
което налага в последствие те да бъдат изключени от цялостната разработка.
Обхват на ЗРП, 2001
Обхватът на разработката включва територия от 186 ha, заключена на запад от бул.
„България“, на север от ул. „Тодор Каблешков“, на изток от проектна улица, и на юг от ул.
„Околовръстен път“.
Устройствени зони
Съгласно този план, за територията на кв. Манастирски ливади-Изток са дефинирани три
основни вида устройствени зони: предимно жилищни зони (Жп), смесени жилищни зони (Жс), и
инфраструктурен коридор (Ик), като първите две имат подвидове с различни устройствени
параметри. Виж таблица 3 за подробности.

Технико-икономически показатели за жилищни терени, съгласно КСОПИ на ЮТ6
кв. Манастирски ливади
(Изток и Запад)

Площ

Етажност
(max)

Средна
етажност до

Плътност на
застрояване

КИНТ

Гъстота на
обитаване

Средноетажно
застрояване

16 ha

5

4

25%

1

360д/ha

32 ha

3

2,5

35%

0,87

300д/ha

1,5

1,5

12%

0,2

60д/h

-

22 hа

Технико-икономически показатели за жилищни терени, съгласно КСОПИ на ЮТ,
специфицирано по видове застрояване7

Жилищен стандарт – представлява отношението между разгънатата застроена площ на жилищната сграда
и броя на обитателите на жилищната територия. През годините стойностите на стандарта нараства от
25/30 m2 на жител до 40 m2 на жител в ОУП на СО, 2009 г.
6
Източник: Концепция за структурно и обемно-пространствено изграждане на южните територии на София,
1992 г.
5

Разработката, която има най-голяма роля за формирането на територията на квартала,
това е одобреният с решение №50 по протокол №24 от 30.03.2001 г. на СОС цялостен
кадастрален план, улично-регулационен план, застроителен и регулационен план на кв.
Манастирски ливади-Изток, заедно с правила и нормативи за неговото прилагане. Той е
изготвен от същия колектив, работил по създаване на КСОПИ на ЮТ, което обяснява и
приемствеността по отношение на много от заложените идеи и принципи на Концепцията.
Съществено предизвикателство пред разработка (ЗРП, 2001) е осигуряването на гъвкави
решения спрямо спецификата на новото време, овладявайки рисковете, свързани с
оттегляне ролята на държавата и нейните структури по отношение изграждането и
(само)управлението на територията.

Същите показатели са изведени в следващата точка.

Малкоетажно
застрояване
Индивидуално
застрояване
с висока плътност
Индивидуално
Застрояване
с ниска плътност

Улично-регулационен и застроителен план (ЗРП, 2001 г.)

Планът предвижда развитието на смесена жилищна зона (Жс) северно от ул. „Иван Кирков“ и
по протежението на бул. “България“ до ул. „Флора“. Нейната площ представлява 4,7% от
общата проектна територия и включва както жилищни, така и обществени сгради.
Зоната с предимно жилищно застрояване (Жп) се концентрира във вътрешността на
територията, като терените, непосредствено до река Боянска бара са предвидени за
озеленяване в частните имоти, зелени терени за ограничено ползване с ценна дървесна
растителност и създаване на спортни площи, атракционни паркове, и изкуствени водни
площи. Жилищните територии с най-ниски показатели се намират основно в източната и
югоизточна част на територията. Там предвиденото застрояване е представено предимно
от еднофамилни и двуфамилни сгради с по-голям процент озеленяване в рамките на
индивидуалните имоти. Северно от ул. „Околовръстен път“ е предвиден инфраструктурен
коридор (Ик), който освен за съоръжения на техническата инфраструктура дава
възможност за разполагане и на обслужващи сгради и безвредни производства. За повече
информация виж таблица 4 - Проектен баланс на територията, ЗРП 2001 г.

Източник: Концепция за структурно и обемно-пространствено изграждане на южните територии на София,
1992 г.
7
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Териториите, в непосредствена близост до бреговете на реките, протичащи през квартала
са обособени като паркови площи, около които се разполагат обекти на социалната
инфраструктура. Жилищните имоти, граничещи с тях, често са с по-ниски устройствени
показатели.
ЗРП, 2001 г. (Схема 1) предвижда богата мрежа от обществено обслужващи обекти,
разпространени равномерно с цел обслужване на цялата територия. В близост до
кръстовището на ул. „Флора“ и ул. „Костенски водопад“ се предвижда своеобразен локален
център, включващ парк, училище, РПУ, поликлиника, покрит базар и други. Източната част на
ул. „Иван Кирков“, която не е изградена към момента, се предвижда да концентрира
обслужващи обекти на партерно ниво по цялата си дължина.

Предвидената улична регулация е един от малкото елементи на плана от 2001, която се
прилага и служи за основа на всички последващи частични изменения на ПУП и до днес. ЗРП,
2001 г. предвижда йерархична улична мрежа, в която логичността на обвързаност между
събирателните и обслужващи улици спомага за създаването на безопасна и приятна среда в
непосредствена близост до жилищните сгради. За повече информация виж таблица 4 Проектен баланс на територията, ЗРП 2001 г.

[ЗРП, 2001]: За територията се предвиждат ключови обществено
обслужващи обекти, които да покрият нуждите на 18 700 жители.
Заложено е изграждането на:
•
•
•
•
•
•

четири детски градини;
пет училища (едно, от които специализирано), за повече информация виж таблица 4 Проектен баланс на територията, ЗРП 2001 г.;
два покрити базара;
поликлиника, клиника и център за социални грижи;
четири площадки за спорт, четири площадки за игра, покрит детски басейн, кино;
обществен паркинг, в близост до кръстовището на бул. „България“ и ул. „Тодор
Каблешков“.

Схема 2: ЗРП, 2001 г – Улична регулация

Освен конкретните предвиждания за разпределението на функциите и структурирането на
територията в ЗРП, 2001 г., впечатление правят принципите, които Екипът на плана
дефинира като водещи за формирането на концепцията и бъдещата среда за обитаване.
Основните техни ценности се състоят в целите за съхраняване на естествените ресурси
и исторически обособените селищни структури, характеризиращи се със свободно ниско
застрояване, и намаляване на въздействието на застрояването върху природната среда.
Основната визия на плана цели „съчетаване на мащаба на малкия с предимствата на големия
град“ на принципа на транспортно успокоените зони, пешеходни връзки и организиращата
роля на училището, културния център, търговската улица и площите за спорт. Предвижда
се развитието на многофункционална среда, която да съчетава обитаването с чисти
производства и градско земеделие.
Основните правила за устойчивост на средата, дефинирани в ЗРП, 2001 г. са:
•
Схема 1: ЗРП, 2001 - Терени за обществено обслужване и озеленяване

Съхраняване на екологическата стойност на средата чрез малкоетажно застрояване
и озеленени дворове;
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•

•
•
•

•

•

Развитие на зелена система от обществени пространства, заснемане на ценни
дървесни видове, създаване на изкуствени водни площи. Използване на реките за
създаване на аерационни (зелени) коридори;
Създаване на центрове за рециклиране, използване на дъждовните води за напояване и
поставяне на настилки на тревна фуга;
Развитие на масов електротранспорт и велосипедна мрежа;
Намаляване на скоростта на автомобилите чрез гърбици, изкуствени криви (шикани),
различни настилки по цвят и фактура, уширяване на тротоарите за създаване на
рекреационни джобове;
Изготвяне на правила за застрояване и енергоефективност – свободно стоящи,
свързани и редови еднофамилни къщи, разстояние между сградите равно на два пъти
височината на сградата от благоприятната страна, обособяване на локални
центрове за производство на биогаз и ток чрез ветрогенератори;
Изготвяне на правилник за управление на територията и контрол с участие на
местната общност.

Технико-икономически показатели за жилищни терени (проект)
Проектен поемен капацитет за брой обитатели в ЗРП 2001
Застроена площ (m2)
Разгърната застроена площ (m2)
Средна етажност
Плътност на застрояване (%)
КИНТ
Гъстота на обитаване - нето (обитател/ha)
Гъстота на обитаване - бруто (обитател/ha)
Жилищен стандарт (m2 /обитател)
Свободна площ (m2 /обитател)

Технико-икономически показатели за жилищни терени (проект)

В следващите две таблици са представени характеристиките на зоните на ЗРП, 2001 г,
тяхното функционално разпределение, като дял от общата територия.
Устройствени зони

Жп1
Жп2
Жп3
Жс1

Жс2

Ик

Предимно жилищна зона, многофамилни
жилищни сгради и редови къщи с офиси
и обслужване на партерно ниво.
Предимно жилищна зона, еднофамилни
и двуфамилни жилищни сгради.
Смесена жилищна зона, многофамилни
жилищни сгради и редови къщи и
обществени сгради, офиси и услуги.
Смесена жилищна зона, еднофамилни и
двуфамилни жилищни сгради и редови
къщи и обществени сгради, офиси и
услуги.
Инфраструктурни
подземни
и
надземни
проводи,
обществено
обслужване и безвредно производство.

Плътност на
Застрояване
(max)

Кинт
(max)

Озеленяване
(min)

Височина
(max)

40%

1,2

40%

16 м.

40%

1,2

50%

10 м.

20%

0,4

60%

8,5 м.

40%

1,2

40%

16 м.

40%

1,2

50%

ПАРАМЕТРИ

КСОПИ на ЮТ

ЗРП, 2001 г.

16680

18700

Жилищни терени (ha)

70

83,8

Застроена площ (m2)

178400

242580

Разгъната застроена площ

479600

655500

2,7

2,7

Плътност на застрояване

25,48

29

Кинт

0,68

0,78

Жилищен стандарт (m2/обитател)

28,8

35

31

31,8

Гъстота на обитаване - нето (обитател/ha)

238

223

Гъстота на обитаване - бруто (обитател/ha)

90

100

Обитатели брой (капацитет на проектните жилищни
територии)

Средна етажност (брой етажи)
40%

1,2

40%

Параметри за устройство на територията
Устройствена зона
Жилищни терени
Смесени жилищни терени (жилища и обслужване)
Терени за обществено обслужващи обекти
Зелени и водни площи
Спортни терени
Улици, площади и паркинги

10 м.

10 м.

Свободна площ на обитател (m2/обитател)
% от територията на проекта
45
4,7
9,5
27,1
1,2
12,5

Проектен баланс на територията, ЗРП 2001 г. (% от територията)

18 700
83,8
242 580
655 500
2,7
29
0,78
223
100
35
31,8

Жилищни терени (ha)

Сравнителна таблица - Технико-икономически показатели за жилищни терени
съгласно КСПОИ на ЮТ и ЗРП, 2001г.

Това, което прави силно впечатление при прегледа на двете разработки (КСОПИ на ЮТ и ЗРП,
2001г) е актуалността им по отношение на заложените идеи, отговарящи на водещите
тенденции в развитието на съвременните европейски градове. За съжаление, до днес, те
остават само на хартия. Провежданите практики за устрояване на индивидуални имоти „на
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На приложената Схема 3 са изобразени всички имоти, за които има издадени
градоустройствени заповеди за допускане, изработването или приемане на ПУП, както и
имотите с издадени заповеди през 1995 г. Това е първата година с издадени 20 бр.
градоустройствени заповеди.

25

Стартиране изменение на ОУП на СО

Стартиране работата по ОУП на СО

20

Одобряване изменение на ОУП на СО

15

Одобряване на ЗРП на кв. МЛИзток

10

Одобряване ОУП на СО
5

Фиг. 1:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

0

1997

Това, което става видно от Фиг. 1 е, че първата година с най-голям брой градоустройствени
заповеди, това е 1995 г. или само година преди стартиране работата на Застроителния и
регулационен план. Както вече беше споменато, по-късно при неговото одобряване, всички
квартали със стартирани процедури и издадени заповеди са изключени от разработката.

Стартиране
работата по ЗРП на кв.
МЛ-Изток

1996

За да бъдат по-ясно онагледени процесите, свързани с по-горе споменатите мероприятия,
ръководени от различни инвестиционни интереси, е изготвена графика (Фиг. 1) на
издадените градоустройствени заповеди за периода 1994 – 2018 г., с които се допуска
изработването или приемането на подробни устройствени планове за кв. Манастирски
ливади-Изток. Тя представя броя на издадените заповеди, както и годините на ключови
събития, свързани с разработването на устройствени планове за квартала и целия град,
спрямо които територията на Манастирски ливади-Изток търпи най-големи промени в
последствие. Данните са част от информационен слой „Заповеди“, предоставена от
Възложителя за целите на разработката.

30

1995

Градоустройствени заповеди

Издадени градоустройствени заповеди за периода
1994 - 2018 г.

1994

парче“, случили се непосредствено преди и по време на разработване на ЗРП, 2001 г. налагат
тяхното изключване от заповедта, с която е одобрен планът и така неговата цялостна
идея и замисъл са компрометирани още в самото начало. За това свидетелства и списъкът
от градоустройствените заповеди, издадени в този период.

Издадени градоустройствени заповеди за периода 1994-2018 г.

От Фиг. 1 е видимо, че времето между 2003-2009 г. може да бъде отличено като период със
засилен инвестиционен интерес, съдейки по големия общ брой издадени заповеди. Това са
годините, в които в страната настъпват редица социално-икономически промени, основно
свързани с предстоящото членство на България в ЕС, повишаването на чуждестранните
инвестиции и ръст на местната икономика. София е градът, най-силно засегнат от тези
процеси, което довежда и до редица предизвикателства пред пространственото му
развитие. Характерни за този период са увеличаване броя и моторизацията на населението,
застрояването на нови територии, често в нарушение със съществуващите законови
норми. През 2007 г. започва работата по изменението на приетия през 2006 г ОУП на
Столична община, а последващите години до неговото одобряване се определят като
първия „строителен бум“ в демократичната история на страната.

Схема 3: Издадени градоустройствени заповеди за периода 1994-2018 г.
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В следващата схема е представен пространственият обхват на градоустройствените
заповеди, където те са групирани съгласно датата им на издаване – около ключовите
събития, свързани с работата по разработки на ЗРП, 2001 г. и ОУП на СО. На приложеното
изображение са показани издадените градоустройствени заповеди в периода:
•
•
•

„преди“ (1994-1995 г.) и „по време на“ (1996-2001 г.) разработване на ПРЗ, 2001 г.;
„преди“ (2002-2006 г.) „по време на“ (2007-2009 г.) на ОУП на Столична община, 2009.;
издадените градоустройствени заповеди в периода след одобрението на ОУП (2010 до
август, 2018 г.).

Функционално предназначение и устройствени параметри на територията
В обхвата на Застроителния и регулационен план от 2001 г., Общият устройствен план
дефинира шест устройствени зони – две жилищни зони, с преобладаващо средноетажно
застояване (Жс) и с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм), смесена
многофункционална зона (Смф), зона за обществено обслужване (Оо), зона за общественообслужващи дейности и озеленяване (Оз1) и терени за зелени връзки и озеленяване на улици,
реки и дерета и открити канали (Тзв). В таблицата по-долу са представени отделните зони,
заедно със специфичните изисквания и ограничения, които те задават.

От приложената схема става видно, че най-много градоустройствени заповеди в периода
“преди” и “по време на” разработване на ЗРП, 2001 г са издадени за имоти, намиращи се в
морфологични единици 1, 2 и 3. В морфологична единица 4, издадените заповеди са от периода
“преди” стартирането и годините на изменение на ОУП

Устройствена зона

Жс

Жилищна зона с преобладаващо
средноетажно застрояване

Жм

Жилищна зона с преобладаващо
малкоетажно застрояване

Смф

Смесена многофункционална зона.

Оз1

Зона за обществено-обслужващи
дейности и озеленяване в градския
район

Тзв

Терени за озеленяване на улици, реки,
дерета,
открити
канали
и
сервитути

Oo

Зона за обществено-обслужващи
дейности

Схема 4: Издадени градоустройствени заповеди по години, в периодите „преди“, „по време на“

и „след“ ПРЗ, 2001 и ОУП на СО, 2009 г.

В.
Общ устройствен план на Столична община, 2009 г.

Предназначение, ограничения и специфични
изисквания.
Устройствени зони с преобладаващо жилищно
застрояване с височина до 15 м. Мин. 50 % от
озеленената площ е с висока дървесна
растителност.
Устройствени зони с преобладаващо застрояване
с височини до 10 м. Мин. 50 % от озеленената площ
е с висока дървесна растителност.
Предимно за комплексните центрове по главните
градски булеварди. Мин. 25 % от озеленената площ
е с висока дървесна растителност.
Предимно в градския район. Застроява се със
сгради за обществено обслужване. Допуска се до 40
% от общата разгъната застроена площ в
урегулирания поземлен имот да бъде с жилищно
предназначение. От озеленената площ мин. 50 % е
с висока дървесна растителност.
Озеленени терени с компактна или лентова форма,
осъществяващи връзки между елементите на
зелената система. По улиците от главната улична
мрежа от I до III клас включително задължително се
предвижда улично озеленяване с дървесна
растителност. От двете страни на реките и
откритите водни течения се провежда
задължително
укрепващо
и
мелиоративно
озеленяване с ширина мин. 3 м. Не се допуска
строителство, с изкл. на инженерни мрежи и алеи.
В сервитутите на инженерните съоръжения не се
допуска засаждане на висока растителност.
Предимно в градския район. Застроява се със
сгради за обществено обслужване. Допуска се до 40
% от общата разгъната застроена площ в
урегулирания поземлен имот да бъде с жилищно
предназначение. От озеленената площ мин. 50 % е
с висока дървесна растителност.

Предназначение и специфични изисквания на устройствените зони в ОУП на СО

С Решение 697 от Протокол 51/19.11.2009 г. и Решение 960/16.12.2009 г. на Министерски
съвет е приет ОУП на Столична община. По отношение на кв. Манастирски ливади-Изток,
въведените зони и техните подтипове предвиждат застрояване със значително завишени
параметри.
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Смесените многофункционални зони (Смф) заемат около 19,5% от територията и обхващат
терени по протежение на ул. „Тодор Каблешков“, бул. „България“, както и югозападната част
на територията, около пътните възли на ул. „Васил Стефанов“ и ул. „Околовръстен път“.
Терените за обществено обслужване (Оо) предвидени с ОУП на СО, 2009 г. включват имоти
около нереализираното кръстовище на ул. „Костенски водопад“ и ул. „Флора“, спазвайки
частично предвижданията на подробния план от 2001 г. Друга зона за обществено
обслужване, която е в съответствие със ЗРП е намиращата се източно от река Бара Изливо.
В ОУП от 2007 г. тези територии са отбелязани като (Смф), но в изменението от 2009 г.
отново са отразени като обществено-обслужващи. Те, също така, попадат в зона за
прилагане на специфични правила и нормативи, в отклонение от общите по ОУП, а именно „Забрана за промяна на предназначението на терените с публични функции“.
В следващата таблица са показани промените в параметрите на застрояване в жилищните
зони въведени с ПРЗ, 2001 и в последствие ОУП на Столична община. Впечатление прави
както заниженият процент озеленяване в имот, така и високата интензивност на
застрояване определена за зоната със средноетажно застрояване Жс.

Жп1

ЗРП 2001 г.
Жп2

Жп3

40%

40%

20%

50%

40%

1,2

1,2

0,4

1,3

Кота корниз (м) (max)

16 м.

10 м.

8,5 м.

Озеленяване (%) (min)

40%

50%

60%

2,5
15 м.
(20 м. общ.)
40%

План
Плътност на застрояване
(%) (max)
Кинт

ОУП 2009 г.
Жс
Жм

10 м.
35%

Сравнение между показателите на жилищните терени в ЗРП и ОУП
Схема 5: Предвиждане на ОУП на СО, 2009 г за територията на кв. Манастирски ливади-

Изток
Устройствена
зона

Плътност на
застрояване (max)

Кинт
(max)

Озеленяване
(min)

Жс

50%

2,5

35%

Жм
Смф
Оз1
Тзв
Oo

40%
60%
30%
60%

1,3
3,5
1,2
3

40%
40%
50%
30%

Kота корниз
(max)
15 м жилищни
20 м обществени
10м
20м

% от
територията
43,6%
11,3%
19,5%
7%
7,8%
3,2%

Устройствени параметри на територията по ОУП

Съгласно предвижданията на ОУП, най-голям дял от територията на кв. Манастирски ливади
е предвиден за жилищно застрояване – 55%, като в по-голямата си част, застрояването е
средноетажно (Кинт 2,5 и 15м кота корниз). Само южната част от територията, където се
намират повечето стари селищни формирования, е предвидена зона с малкоетажно
застрояване (Кинт 1,3 и 10м кота корниз). Друга територия, включена в устройствена зона
(Жс) или зона със средноетажно застрояване, са терените, определени с плана от 2001 г. за
паркова територия.

ОУП предвижда зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в градския район
(Оз1) в южната част на територията, по протежение на бул. „България“, западно от дерето
на река Боянска бара и смесената многофункционална зона, както и по протежението на ул.
„Околовръстен път“, попадайки в потенциално разломна зона. Във втория случай отново
имаме приемственост с плана от 2001 г. който отрежда териториите непосредствено до
ул. „Околовръстен път“ за обществено-обслужващи дейности и незамърсяващи
производства.
Около реките Боянска бара и Бара Изливо се предвиждат терени за озеленяване (Тзв), които
следват концепцията на плана от 2001 г. за създаване на зелени клинове по поречието на
реките. За сравнение териториите, предвидени за озеленяване в ОУП, са по-малко и заемат
само 7% от територията, при 27,1% съгласно предвижданията на плана от 2001 г. Най-силно
това се забелязва около локалния обслужващ център (кръстовището на ул. „Костенски
водопад“ и ул. „Флора“), в южната част непосредствено до бул. „България“, където по ОУП се
предвижда зона за обслужване и озеленяване (Оз1) и на изток при кръстовището на ул. “Васил
Стефанов“ и все още нереализираната улица IIIА клас, обграждаща територията от изток.
Териториите за озеленяване в ОУП на СО, 2009 г. са защитени съгласно чл.11 (2) на Закон за
устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), като не се допуска изменение на
ОУП с цел промяна на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени за
градини, паркове и лесопаркове. На Схема 6 е показано разпределението по собственост на
териториите, предвидени за зона Тзв.
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ПАРАМЕТРИ И НАТОВАРВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА – СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Вид територии

Схема 6: Имоти по вид собственост, попадащи в Зона Тзв на ОУП СО, 2009 г. (новоактувани

имоти към юни, 2018 г.)

Прилагане на ЗРП при действащ ОУП
В случая на квартал Манастирски ливади-Изток, Регулационно-застроителният план е
приет 2001 година (освен за редица изключени от плана имоти), последван от одобряването
на Общия устройствен план през 2009 година. В §2 на преходните и заключителните
разпоредби на ЗУЗСО се предвижда влезлите в сила или одобрените подробни устройствени
планове до датата на влизане в сила на закона запазват действието си ако не противоречат
на действието на ЗУЗСО и ОУП на Столична община. Ако има противоречие между ПУП и ОУП
се предвижда ПУП да бъде изменен в частите, в които противоречи. Но когато,
предвиждания на подробните плановете по
са по-неблагоприятни, отколкото
установените с общия устройствен план показатели на застрояване, въз основа на писмено
заявление на собственика, подадено до общинската администрация, се допуска изменение на
подробния устройствен план или при необходимост се изработва нов подробен
устройствен план при условията и по реда на Закона за устройство на територията. В
случая на Регулационно – застроителния план за Манастирски ливади-Изток, противоречия
по отношение на надвишаване на параметрите на заложените в ЗРП устройствени зони и
тези в ОУП няма и няма пречки предвижданията на подробния план да се прилагат без промяна
(Бакалова, 2011). Но и заради възможността да се допускат изменения поради понеблагоприятните устройствени параметри, ЗРП е многократно изменян с частични
изменения. Частичните изменения засягат както застрояването, така и регулацията, но и
засягат терените на предвидените за зелени и водни площи с широк обществен достъп.

Схема 7: Вид територии, Източник: КККР на АГКК – април, 2018 г.

Съгласно цифровия модел на територията на кв. Манастирски ливади-Изток, разработен за
целите на настоящия план, площта на територията, обект на разработката, възлиза на 189
ha. В нея са включени всички имоти от кадастрален район с номер 1006, които са включени
и/или участват като терени на улици (съществуващи или проектни), на база на които
Възложителят е формирал границата на разработката. Съгласно данните в кадастралната
карта към април 2018 г., в този обхват, делът на имотите със статут „урбанизирана
територия“, е 96%, а останалите 4% са земеделска земя. Последните се намират в
югоизточната част на територията (Морфологична единица 3), от изток на територията
с нискоетажно жилищно застрояване.
Начин на трайно (фактическо) ползване (НТП)
Балансът на имотите по начина на трайно (фактическо) ползване показва следното площно
и функционално тяхно разпределение.
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За друг поземлен имот за движение и
транспорт
Нива

2310

843,42

0,08

0,04

2500

99 975,13

10,00

5,29

Дере

3930

12 443,60

1,24

0,66

1 890 894,27

189,09

100

Общо:

Начин на трайно ползване

От приложената таблица и схема става видно, че най-голям дял имат „имотите за ниско
застрояване“, и „имотите за друг вид застрояване“. Всяка една от категориите възлиза на
около 28% следвани от имотите с отреждане за транспортни функции, които
представляват 11% от общата площ. Това, което прави впечатление е, че имотите на
съществуващите водни обекти, които се наблюдават на терен в територията, в
кадастралната карта носят кодове за начин на трайно ползване, различни от това, което
те представляват в действителност. В кадастралната карта те са определени като
„обществен селищен парк, градина“ и „дере“.
Съгласно данните от КККР, 2018 г. става видно, че почти всички имоти с код за НТП “нискоетажно застрояване” се намират в морфологични единици 2 и 3. В морфологична
единица 4, най-много са имотите с код - “за друг вид застрояване”. Имотите с код за НТП
”високоетажно застрояване” са част от морфологична единица 1 и 2.
Собственост

Схема 8: Имоти по начин на трайно (фактическо) ползване, Източник: КККР на АГКК – април,

2018 г.
Начин на трайно ползване

Съгласно данните от КККР от април 2018 г. 11% от общия брой на имотите в разглежданата
територия представляват общинска собственост. Това са общо 131 имота, с обща площ 29
ha. От тях 27ha са общинска публична собственост. Това са предимно имоти с НТП за
транспорт и комуникации и само част от тези с код за НТП “дере” От приложената по-долу
графика е видно, че значителен дял от имотите в територията на Манастирски ливадиИзток са частна собственост. В тази категория попадат и значителна част от водните
обекти, които съгласно КК попадат в категория по начин на трайно ползване „обществен
парк, градина”.

Код в КК

m2

ha

%

Ниско застрояване (до 10 m)

1000

525 687,69

52,57

27,80

Средно застрояване

1010

36 018,63

3,60

1,90

Високо застрояване

1020

114 124,26

11,41

6,04

Комплексно застрояване

1030

175 296,47

17,53

9,27

За друг вид застрояване

1050

515 183,32

51,52

27,25

За обект комплекс за образование

1110

6 522,46

0,65

0,34

За култова, религиозна сграда, комплекс

1190

26 831,17

2,68

1,42

За друг обществен обект, комплекс

1210

52 077,58

5,21

2,75

Обществен селищен парк, градина

1300

20 833,85

2,08

1,10

За друг вид озеленени площи

1370

3 253,46

0,33

0,17

За електроенергийното производство

1700

144,56

0,01

0,01

Кооперативна

За складова база

1850

914,30

0,09

0,05

Съсобственост

За друг вид производствен, складов обект

1920

12 109,33

1,21

0,64

Частна

За първостепенна улица

2100

38 888,68

3,89

2,06

За второстепенна улица

2110

225 261,19

22,53

11,91

За кръстовище

2130

15 148,56

1,51

0,80

За паркинг

2150

570,03

0,06

0,03

За вход на пешеходен подлез, метро

2160

320,43

0,03

0,02

За бензиностанция, газостанция

2250

8 446,15

0,84

0,45

Дялово разпределение на броя имоти по вид
собственост (КККР - 04.2018 г.)
0%

11%
0%
3%
Държавна

Общинска

86%

Фиг. 2:

Разпределение на имоти по брой според собствеността (о4.2018 г.)
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г., делът на имотите общинска собственост след проведените отчуждители процедури
достига 19% от всички имоти, като площта им възлиза на 32 ha. Част от новоактуваните
имоти включват и такива с НТП - “Обществен селищен парк, градина” в югозападната част
на територията, в района на бизнес сграда Вертиго.

Схема 9: Имотна структура - Собственост (КККР април, 2018 г.)

Общинските частни имоти са само 2ha от територията и включват терени, за които са
предвидени обществено обслужващи функции (публично пространство – Зелен остров,
имот за изграждане на училище).

Схема 10: Имотна структура - Собственост – новоактувани имоти към юни, 2018 г.

Дялово разпределение на площите на имотите по вид
собственост (КККР - 04.2018 г.)
0%

Дялово разпределение на броя имоти по вид
собственост (НАГ 06.2018 г.)

15%

0%

1%

3%

Държавна

19%

Общинска
0%

Кооперативна

3%

Съсобственост

Държавна
Общинска
Кооперативна

Частна

Съсобственост
Частна

81%
78%

Фиг. 3:

Разпределение на имоти по площ според собствеността (04.2018 г.)

Към датата на разработване на настоящия анализ, Столична община (Район Триадица) е
реализирала отчуждители процедури за част от имотите в обхвата на територията.
Данните за тях не присъстват в информацията от КККР, 04.2018 г. и бяха предоставени от
Възложителя по време на разработване на анализа. Съгласно тази информация, към юни 2018

Фиг. 4:

Разпределение на имоти по брой според собствеността (06.2018 г.)
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Дялово разпределение на броя имоти по площ
(НАГ- 06.2018 г.)
0%

17%
0%
3%

Държавна
Общинска
Кооперативна
Съсобственост
Частна

80%

Фиг. 5:

Разпределение на имоти по площ според собствеността (06.2018 г.)

Площни характеристики на имотите

m2 са съсредоточени основно в морфологични единици 2 и 3. Като за морфологична единица 3
(югоизточната част на територията на Манастирски ливади - Изток) - това са имотите
заети с нискоетажни жилищни постройки Терените с по-голяма площ се намират по
продължението на бул. „България“ както и във вътрешността на територията. Те са найвече характерни за морфологични единици 1 и 4.
В структурата на имотите, тези които са вече застроени представляват около 38% от
цялата територия. Последното показва, че до този момент, повече от половината имоти
са все още не усвоени. Тяхна обща площ възлиза на около 64 ha.
Както е видно от таблицата с функционалното предназначение на сградите, съгласно КККР,
повече от половината съществуващи сгради са с жилищни функции. Преобладаващи от
гледна точка на техния брой, това са еднофамилните жилищни сгради. Следващи като
количествено присъствие, са сградите за производствено-складови дейност. Техният брой
възлиза на около 20% от всички сгради.

Жилищна сграда - еднофамилна

Код
КККР
100

Брой
сгради
344

33,89

Жилищна сграда - многофамилна

110

228

22,46

Жилищна сграда със смесено предназначение

120

2

0,20

Хотел

160

8

0,79

Друг вид сграда за обитаване

190

22

6,40

Сграда за търговия

200

11

1,08

Сграда за обществено хранене

210

4

0,39

Сграда за битови услуги

220

5

0,49

Спортна сграда, база

290

5

0,49

Административна, делова сграда

300

16

1,58

Сграда на транспорта

320

20

1,97

Друг вид обществена сграда

360

3

0,30

Промишлена сграда

400

7

0,69

Сграда за енергопроизводство

410

59

5,81

Селскостопанска сграда

420

2

0,20

Складова база, склад

460

4

0,39

Хангар, депо, гараж

470

75

7,39

Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

480

199

19,61

Сграда със смесено предназначение

490

1

0,10

1015

100,00

Сгради

Общ брой

%

Функционално предназначение на сградите

Разгъната застроена площ и поемна способност на съществуващия жилищен сграден фонд
Схема 11:

Имотна структура – Площ на имотите (КККР, 04.2018г.)

В Схема 11 е представен тематичен анализ на имотната структура на територията, от
гледна точка на площта на отделните имоти. Имотите с по-малка площ в порядъка до 1500
8

Общата разгъната застроена площ на жилищните сгради в кв. Манастирски ливади-Изток
възлиза на 713 983,52 m2, при средна етажност8 – 5, 87 етажа. Съгласно данните от
кадастралната карта, общият брой жилища или самостоятелни обособени обекти в сграда
(СОС) с код –„жилище/апартамент“ и „ателие за творческа дейност“ са 5 247 на брой.

Средната етажност е получена като отношението между разгънатата застроена площ и застроената площ
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Базирайки се на данните на НСИ за среден брой обитатели на жилище за София град за 2017
г.9., е изчислена максималната поемна способност на жилищния фонд в територията. Той
възлиза на 11 386 души. Съгласно предоставените от Възложителя данните на ГРАО, в
територията през 2017 г. общият брой обитатели възлиза на 4 048 души, а през 2018 г. – 5
783 души. Причината относно разликата в максималната поемна способност и
регистрирания брой население, отдаваме на липсващата практика по актуализиране на
данните за настоящ и постоянен адрес на живеене както и наличието на необитавани
жилища, идентифицирани на терен. Известен (но не потвърден) е фактът, че в кв.
Манастирски ливади-Изток много от апартаментите се отдават под наем и то предимно
на млади хора, които често сменят своето жилище.
Важен фактор, свързан с оценката на натоварването на територията, а и поемната
способност на жилищния фонд, е степента на моторизация на населението. Референтната
стойност на този показател, съгласно изследванията по Направление „Транспорт“ към
инициативата „Визия за София“ възлиза на 515 леки автомобила на 1000 души за 2016 г.10
Предвид тази стойност, очакваният брой автомобили за квартал Манастирски ливади, при
максималното очаквано натоварване( резултат от поемната способност на жилищния
фонд), възлиза на 5863 коли. Съгласно данните за брой население, отчетено от ГРАО за 2018
г., броят на автомобилите, собственост на живущи в територията следва да е около 3000.
Съществува хипотезата, че техният брой е по-голям, което се дължи на следните трудно
проследими параметри: реалният брой обитатели на квартала, които е възможно да бъдат
повече от регистрираните в ГРАО; по-високо ниво на моторизация от средното за гр. София,
резултат от няколко обстоятелства - голям дял на икономическо активното население,
размер на доходите, ниво на благосъстояние и др.
Съгласно данните от кадастралната карта общият брой СОС с функция гараж е 2013 броя.
По-голямата част от тях са подземни, като някои от гаражите са общи. Това означава, че
паркирането се обособява в индивидуални паркоместа, разграничени с маркировка.
Използвайки референтна стойност, съгласно нормативните изисквания на Наредба №7 към
ЗУТ за средна площ на паркомясто от 20 m2 11 става възможно изчислението на общия брой
паркоместа. Той възлиза на около 6908 броя. Сравнявайки с изискванията на националното
законодателство12 за осигуряване на максимум 1 (едно) паркомясто на жилище, следва че този
показател е достигнат и дори надхвърлен.
Сравнявайки стойността на паркоместата с очаквания максимален брой автомобили (5864),
съгласно поемната способност на жилищния фонд (11386 жилища) е видимо, че
съществуващите паркоместа би следвало да задоволят бъдещите потребности.
За сравнение, Концепцията за развитие на южните райони от 1992 г.,
предвижда общо 5560 жилища за цялата територия на кв. Манастирски
ливади. Към момента, по данни от кадастралната карта, тази бройка е
вече достигната, при усвоени едва 38% от територията на Манастирски
ливади – Изток.

Източник: “Население към 31.12.2017 г. по области, общини, местоживеене и пол” , “Жилища по броя на стаите
към 31.12.2017 г.” - НСИ, 2017 г.
10
Доклад по направление транспорт към Визия за София, стр. 112, наличен на < https://vizia.sofia.bg/wpcontent/uploads/2018/01/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0
%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
9

Разгъната застроена площ и поемна способност на сградния фонд с функции, различни от
жилищната
Функциите на сградите извън система Обитаване, обхващат основно дейностите,
свързани със система Труд. Те са представени от офисни, производствени, обслужващи и
търговски дейности, и съответно - сгради със специална функция. Посочените
самостоятелни обекти в тези сгради към предоставената и публично достъпната
кадастрална информация са непълни и по тази причина, не могат да служат като фактор за
измерване на натоварването. Приблизителният брой възможни ползватели е изведен по
окрупнени показатели на база разгънатата застроена площ и функцията. Общият брой на
офисите, отразени в кадастралната карта, възлиза на 280. По-голямата част от тях са
поместени в административни сгради, но офиси могат да бъдат открити и в жилищни
сгради. Това е потвърдено и по време на теренното проучване проведено през юни, 2018 г.
Специализираните офис сгради, разположени в устройствени зони СМФ и Оз1, имат
разгъната застроена площ над 140000 м2. Сред тях има и сгради в строеж и такива, които
все още видимо не се експлоатират. Разгънатата застроена площ на активните офис
сгради предполага около 3000 възможни ползватели, а предстоящите активизация ще
допринесат с още 1000 възможни ползватели.
Към офис сградите следва да се прибавят и двата хотела с обща РЗП над 17 000 кв. м. , както
и най-голямата търговска сграда в квартала, чието РЗП е около 50000 м2.
Кварталът разполага и с други търговски сгради, разположени по северната му граница.
Клиентите и работещите в тях също имат принос в натоварването на територията.
Производствените сградите и сградите на услугите имат малък принос в общата
разгъната застроена площ, но типовете дейности предполагат различен поток от
клиенти, функция на дейността. Обектите с подходи от южната граница, ул. „Околовръстен
път“, нямат осигурени връзки с вътрешността на квартала и натоварване може да се
получи чрез преминаване по нерегламентираните излази на ул. “Луи Айер” и ул. „Йордан
Бакалов-Стубел” и ул. „Околовръстен път“.
Улична мрежа
Съгласно данните от кадастралната карта около 14% от имотите са с отреден начин на
трайно ползване за „улица“. Дължината на всички съществуващи улици възлиза на около 20
км, от които 5 км са черни пътища. Дължината на все още неизградените, но предвидени със
ЗРП, 2001 г. улици, възлиза на 15 км. Площта на неизградените улици възлиза на над 200 000
кв.м., от които към 2018 г. около 140 000 кв.м. се намират в имоти частна собственост, 170
кв.м. в имоти дръжавна собственост, и около 60 000 кв.м. в общинска собственост.

Наредба №7 От 22 декември 2003 г. за правилата и нормативите за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Издадена от Министъра на МРРБ и в сила от 13.01.2014 г., посл. изм. ДВ бр. 21,
от Март 2013 г.
11

Наредба №2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии, издадена от Министъра на МРРБ и в сила от 01.10.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 33
от 25 Април 2017г., Раздел V Паркиране и гариране.
12
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Схема 12:

Опорно-сравнителна схема на уличната мрежа

Сверявайки резултатите от проведеното теренно проучване с плановата и кадастрална
основа бяха изведени следните категории несъответствия по отношение на уличната
мрежа:
•
•
•
•

Съществуващи на терен улици, които не са отразени в кадастралната карта, но
предвидени с регулационния план от 2001 г.;
Съществуващи улици на терен, които не са отразени в кадастралната карта и не са
предвидени с регулационен план. Предимно черни пътища;
Несъществуващи на терен улици, присъстващи в кадастралната карта и
регулационен план;
Несъществуващи улици, предвидени в регулационния план от 2001 г.

Всички те са отразени в приложената по-горе опорно-сравнителна схема 12.
Втората схема (Схема 13) представя уличната мрежа на база собственост. Това, което прави
впечатление е, че все още има съществуващи (изградени) улици, които не са общинска
собственост. Такива могат да бъдат открити в северозападния (ул. Иван Кирков около
Кристиян Нейко, ул. Флора - морфологична единица 1 ) и югоизточен край (старата част от
територията на квартала - морфологична единица 3).

Уличната мрежа (Предвиждания на ЗРП, 2001 г. и ОУП СО, 2009 г.) – Собственост

Схема 13:

на терени

Към настоящия момент собствеността на земята, предвидена по регулация за
изграждането на улична мрежа, е както следва:
o
o
o
o

51% - Общинска (общинска частна, общинска публична, новоактувани)
45% - Частна
3% - Държавна (държавна частна, държавна публична)
1% - Други (кооперативна, съсобственост)

Следващата част от анализа на натоварването ще се съсредоточи върху това да провери,
доколко изградената среда с вече установена поемна способност е в съответствие със
стойностите заложените в ОУП на Столична община от 2009 г. нормативи за плътност,
интензивност на застрояването и % озеленяване. С цел установяване на кумулативния
ефект върху територията, параметрите свързани с нейното натоварването ще бъдат
коментирани както на ниво индивидуален имот, така и на ниво устройствена зона.
Плътност на застрояване в индивидуален имот
Първият показател, през който ще бъде направен анализ на съществуващата изградена
среда това е плътността на застрояване. За основа на анализа са използвани данни от КККР,
април 2018 г. на АГКК, предоставени от Възложителя. Съобразно характера на изходната
информация, тук следва да се подчертае, че получените стойности относно параметри
като ЗП, РЗП, респективно плътност и КИНТ, са измерени на база контура на сградите,
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нанесен в кадастралната карта. Поради тази причина, получените стойности нямат
претенцията за абсолютна точност и не отчитат специфични случаи от вида на „сграда в
ъглов имот“. На схемата по долу са представени всички имоти, за които съгласно
направените изчисления, съществуват индикации за превишаване на заложените
параметри в ОУП на Столична община, 2009 г.

най-много имоти с надхвърлени стойности на параметъра “плътност на застрояването”
има в морфологични единици - 1 и 2.
Плътност на застрояване на ниво устройствена зона
На ниво устройствена зона не е установено превишаване на параметъра. От графиката подолу обаче е видно, че в зона Оз1 има най-голямо доближаване до граничната стойност,
въпреки ниският дял на броя имоти с надвишени стойности на същия параметър.
Достигнати стойности на параметъра "Плътност" по устройствени зони
70
60
50
40

Плътност

30

ОУП–Плътност

20
10
0
Жм

Фиг. 7:

Жс

Оз1

Смф

Плътност на застрояване на ниво устройствена зона

Интензивност на застрояване (КИНТ) на ниво отделен имот

Плътност на застрояване на ниво индивидуален имот

Схема 14:

Разпределение на имотите с
плътност над допустимата по
устройствени зони

Постигнати стойности по
параметър "плътност на
застрояване "
13%

Съгласно резултатите от направеното изследване, процентът на броя имотите, при
които стойностите на параметъра КИНТ са завишени, е около 17% от всички застроени
имоти в разглежданата територия. Като за тях най-висок е делът на имотите с
превишения, попадащи в зона Жс. Те представляват близо 70% от всички имоти, при които
параметърът е със стойности над тези предвидени в ОУП на СО, 2009г. Най-много
превишения са отчетени в морфологични единици 1 и 2.
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Плътност на застрояване на ниво индивидуален имот
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Под

Оз1
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Разпределение на имотите с КИНТ над
допустимите от ОУП

Жм
Жс

Достигнати

Фиг. 6:

Постигнати стойности на имотите
по параментъра КИНТ

Жс

81%

Фиг. 8:

Интензивност на застрояване на ниво имот

Данните показват, че при 13% от всички имоти плътността на застрояване е над
нормативно изискуемата. Най-много от превишенията са регистрирани при имоти,
попадащи в зона Жс (жилищно, средноетажно застрояване) и Смф (смесена много
функционална зона). Те възлизат на 67% и 19% от всички имоти с надвишени стойности.
Съгласно морфологичната структура, възприета като основа за анализ на територията 33 | стр.

Достигнати стойности на параметъра "Интензивност - КИНТ" по
устройствени зони
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Фиг. 9:

Смф

ОУП–КИНТ

Интензивност за строяване на ниво устройствена зона

Озеленяване в индивидуалните имоти
Това е параметърът, при който се наблюдават най-драстични отклонения както на ниво
имот, така и на ниво устройствена зона.

Схема 15:

Интензивност на застрояване на ниво индивидуален имот

Интензивност на застрояването на ниво зона
Изчисленията на стойността на показателя на ниво зона, показват различна класация
относно зоните, в които има превишения. От графиката по-долу става видно, че за
устройствена зона Оз1, интензивността на съществуващото застрояване е значително
над стойността, зададена с ОУП – 1,9 при ограничение от 1,2. Другата зона, в която се
наблюдава сходен резултат, а именно надвишаване на стойността на параметъра според
ОУП, е зона Смф. При ограничение от 3,5 интензивността на съществуващото застрояване
в зоната възлиза на 4,1.
Прави впечатление, че на ниво „индивидуален имот“ най-много случаи с превишаване на
граничната стойност на параметъра има в зона Жс, докато на ниво „устройствена зона“
дори не достига ограничението на ОУП. Това можем да отдадем на факта, че зоната има
значителна териториална площ. Също така, разглеждайки структурата на имотите в Зона
Жс, прави впечатление, че са налице много големи имоти, в които застрояването е
представено от много малки по площ сгради, с нежилищни функции (трансформаторен пост,
склад, гараж и т.н.).Стойността на параметъра КИНТ в зона Жс възлиза на 1,8 при
ограничение 2,5.

Схема 16:

Постигнато озеленяване на ниво индивидуален имот

От приложената по-горе графика, става видно, че около половината от застроените имоти
имат достигнат дял на озеленяване по-нисък от изискуемия в правилата и нормативите на
ОУП. Това е характерно за по-голямата част от имотите, намиращи се в морфологични
единици 1, 2 и 4 Само при 1% от застроените имоти, параметърът е напълно достигнат.
Това са основно имоти с нискоетажно жилищно застрояване, част от морфологична единица
4.
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% озеленяване в имот
% озеленяване, заложен в ОУП СО, 2009 г.

На ниво зона, Изпълнителят провежда собствен анализ, резултатите от които показват,
че при нито една от тях, озеленяването не е достигнато. Най-ниски са стойностите в
зоните Смф и Жс. В случая на изследването на Изпълнителя, направено за целите на Плана за
действие, при изчисленията са включени имотите в реализирано инвестиционна
инициатива и са изключени всички незастроени имоти, които са част от устройствените
зоните.

Параметри и натоварване - Предвиждания
За да можем да получим отговор и на последния въпрос в това тематично направление, а
именно: „Какви са предвижданията за територията и какво бъдеще вещаят те за нея, наред
с унаследените особености от предходни разработки?“ , в следващата точка ще бъде
направен преглед на всички предвиждания на подробни устройствени планове, с които се
определят застрояване и усвояване на част от незастроените до сега имоти в квартал
Манастирски ливади-Изток.
Основният източник на информация, това са одобрените подробните планове, поддържан
от общинското дружество ГИС-София. Поради файловия формат, в който бе получена
информацията от Възложителя, атрибутната информация, необходима за изследването бе
допълнена с помощта на интернет приложението за достъп до специализирана
пространствена информация на общинското дружество ГИС-София, IsofMap. На Схема 18 в
жълт контур са представени всички новопредвидени сгради, за които има одобрени ПУП.
Техният общ брой възлиза на 470, което е около 46% от съществуващите до момента
сгради в територията. В графиката по-долу е илюстрирано съотношението между
застроената и разгъната застроена площ на новопредвидените сгради спрямо
съществуващите. Това, което става видно са очакванията за повишаване на средната
етажност на сградите. Съществен дял в общото РЗП на новопредвидените (тоест
непостроени) сгради, отбелязани в Плана за застрояване, имат сградите над 20 етажа в
терена зад мол България. Повечето от тях са свързани в един общ клъстер.

Схема 17: Постигнато озеленяване на устройствена зона ОУП СО, 2009 ,

Източник: ОП Софпроект – ОГП
Схема 18: Одобрени ПУП за сгради без разрешително за строеж
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разрешителното за строеж е факт. Сградите към тези имоти представляват около 4% от
всички новопредвидени сгради. Тяхното РЗП възлиза на 332145,49 m2, което е 20% от общо
предвиденото застрояване на база приетите ПУП. Това са предимно жилищни сгради, като
само две са с офисна функция. От тях преобладаващи са високоетажните сгради в диапазона
6-10 етажа. Една от сградите надхвърля 20 етажа и това е надстройката на Мол България,
попадаща в зона Смф на ОУП София, 2009 г. Очакваният приблизителен брой жилища е 485, а
поемната способност възлиза на около 1000 нови обитатели.

От новите сгради най-голям дял имат жилищните, които възлизат на 86% от общо
предвидените. За тях, тенденцията в увеличаването на етажността се запазва. Средната
височина при тези сгради нараства от 3,1 етажа на 6,7.
Предвидените с подробни устройствени планове нови сгради, с нежилищна функция
включват офисни и търговски сгради, в т.ч. и покрит пазар, хотели, болница за долекуване,
поликлиника, училище, детска градина и автосервиз- бензиностанция/газ станция.

Дял на жилищните сгради от всички
предвидени сгради за кв. Манастирски
ливади-Изток.

Очакванията за брой жилища, съгласно изчисленията на Изпълнителя, показва, че те
възлизат на 8506, което е с около 3000 повече от съществуващите към момента. На база
тази бройка и използвания коефициент за среден брой обитатели в жилища от 2,17, съгласно
данните на НСИ, е направено изчисление за поемната способност на новите сгради. Тя
възлиза на 18 453,67. Ако тези предвиждания се реализират, очакваното максималното
натоварване на територията ще достигне 30 000 обитатели общо, а средната гъстота –
159 обитатели на хектар (бруто)13. Според изследвания на Геел Архитекти14, средната
гъстота на обитаване за новите градски зони с висока плътност е 200 жители на ha.
Следователно с постигането на тази стойност

14%
Жилищни
сгради

Нежилищни
сгради
86%

територията на кв. Манастирски ливади-Изток ще се доближи до
характеристиките на „новите градски зони с висока плътност“, което
съществено се различава от предвижданията на КСОПИ на ЮТ и ЗРП,
където търсената визия е „съчетаване на мащаба на малкия с
предимствата на големия град“.
В случай на неговата реализация очакванията за средата от гледна точка на нейното
качество са негативни, предвид оскъдния брой имоти, предвидени за публични
пространства и обекти за обществено обслужване.
При запазване на тенденциите, свързани с ръст в моторизацията на населението, общият
очакван брой автомобили за които следва да бъдат осигурени паркоместа и проводимост на
уличната мрежа е 15 450. Това е сценарий, резултат от провеждане на дългогодишни
градоустройствени практики на допускане устройването на индивидуални УПИ, без оглед на
кумулативния ефект и дефицитите в провеждането на политика за развитие на МГОТ и
насърчаването на алтернативната мобилност.
Издадени разрешителни за строеж и визи за проектиране
За да можем да преценим каква част от предвижданията за територията ще бъдат
реализирани е направен анализ на издадените разрешителни за строеж към октомври 2018 г.
На приложената по-долу схема (схема 19) с червен контур са повдигнати имотите, за които
Гъстотата на обитаване (бруто) е получена като съотношение на общия максимален брой обитатели (30 000
д.) към общата площ на територията – 189 ха.
13

14

Геел, Я. Градове за хората. Пловдив, 2016 стр.66
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Схема 20: Визи за проектиране и разрешителни за строеж

Схема 19:

Издадени разрешителни за строеж и одобрени ПУП

На схема 19 са илюстрирани получените разрешения за строеж (общо 18 на брой) както и
имотите с издадени визи за проектиране, за които предстои издаване на разрешения за
строеж (19 бр.).
Строежи
Като резултат от проведеното теренно проучване през юни, 2018 г. беше установено, че в
територията на квартала протича активна строителна дейност – по-конкретно
морфологични единици 1 и 4 (Схеми 20 и 21). Бяха открити разлики между фактическото
положение на терен и наличните докумнети. Разминаванията могат да се дължат на
различни причини:
•

грешки в кадастралната карта,

•

непълен регистър на строителните разрешения,

•

липса на строително разрешение

•

или др.

Тези разминавания между фактическото състояние на терен и получената информация са
сигнал за необходимост от допълнителна проверка за пълнотата на информационната
основа, използвана за анализа и/или проверка на законосъобразността на провежданите
строителни мероприятия.

Схема 21:

Строежи, визи за проектиране и разрешителни за строеж
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Промяна в устройствените параметри и характеристики на средата
За да може да бъде онагледена и сравнима промяната в устройствените показатели на средата през годините, е изготвена сравнителна таблица. Тя включва устройствени показатели за жилищните
терени, брой и гъстотата на предвиденото население , които са част от разработките КСОПИ на ЮТ и ЗРП, 2001, както и изчисления за текущите характеристики и предвиждания на приети ПУП.
За целта е възприета методиката, използвана от авторите на двете разработки – КСОПИ на ЮТ и ЗРП, 2001. При нея показателите плътност и интензивност на застрояването са изчислени на база
предвидено ЗП/РЗП към площта на жилищните терени. Получените стойности за КИНТ и плътност са „средни“ и не отчитат разликите в параметрите на отделните зони.

ПАРАМЕТРИ

КОНЦЕПЦИЯ

ЗРП

Съществуващо положение
(жилищни терени)

Очаквано натоварване
жилищни терени
(Нови (одобрени ПУП) + Съществуващи
жилищни терени)

Обитатели брой (капацитет на проектните жилищни
територии)
Жилищни терени (ha)
Застроена площ (m2)
Разгъната застроена площ
Средна етажност (брой етажи)
Плътност на застрояване
Кинт
Жилищен стандарт (m2/обитател)
Свободна площ на обитател (m2/обитател)
Гъстота на обитаване (об/ ha) - нето
Гъстота на обитаване (об/ ha) - бруто

16680

18700

70
178 400
479 600
2,7
25
0,68
29
31
238
90

84
242 580
655 500
2,7
29
0,78
35
32
223
100

11386
Поемен капацитет на съществуващи
жилищни сгради (СУБ)

30000
Поемен капацитет на съществуващи
жилищни сгради (СУБ)

58
129 716
704 478
5,4
22
1,21
62

85
293 657
1 672 324
5,7
34
1,96
56

60

159

Сравнителна таблица – Технико-икономически показатели на жилищни терени

Това, което може да бъде забелязано от таблицата е увеличаването на средната етажност на жилищните сгради и респективно увеличаването на интензивността на застрояване. Към настоящия
момент, при приблизително 40% усвоеност на територията са постигнати предвижданията за брой жилища на ЗРП, 2001 г., с поемен капацитет, възлизащ на 11 386 д. Предвижданията, базирани на
приетите нови ПУП, отговарящи на изискванията на ОУП, 2009г показва увеличаване на общия поемен капацитет, чиято стойност достига 30 000 обитатели. Тук е важно да се подчертае, че тези
стойности са ориентировъчни както поради особеностите на използваните данни, така и поради факта че около 80% от одобрените към настоящия момент проекти за подробни планове, не са получили
разрешително за строеж.
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Планове и проекти на Столична община и район „Триадица“
Комуникационно-транспортна система
ОУП предвижда обграждането на територията с улици и булеварди от първостепенната
улична мрежа. Към момента на изток територията граничи с един от предвидените зелени
клинове, а на север с ул. „Тодор Каблешков“, която ще бъде изградена като булевард до ул.
„Емилиян Станев“, правейки връзка с бул. “Черни връх“. Предвижданията на ОУП за развитие
на уличната мрежа са:
•
•
•
•
•

•

Ул. „Околовръстен път“ да се развие като IБ клас (скоростна градска магистрала).
Бул. „България“ и бъдещият бул. „Тодор Каблешков“ като II клас (градски магистрали).
На изток се предвижда изграждане на улица IIIА клас (градска артерия).
Линия на обществения релсов транспорт е заложена по ул. „Тодор Каблешков“.
За територията се предвижда изграждане на нов пътен възел на две нива при бул.
„България“ и предвижданата на изток градска артерия. Това е и единствената разлика
с действащия ПУП от 2001 г., където този възел не фигурира.
Във вътрешността на проектната територия ул. „Васил Стефанов“ и ул. „Костенски
водопад“ се предвижда да бъдат изградени като IIIБ клас (градски артерии), а ул.
„Флора, след изграждането си ще бъде IV клас (главна улица).

Един от най-значителните обекти на транспортната инфраструктура за територията е
ул. „Тодор Каблешков. Той е залегнал като приоритет в няколко общински документа –
Програмата за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура 2013-2016
и Генералния план за организация на движението на територията на Столична община (2011
г.). За периода 2018-2019 г. предстои завършването на реконструкцията на улицата от бул.
„България“ до ул. „Луи Айер“, а до 2020 г. се очаква да бъде завършен пробивът от ул. „Луи Айер“
до ул. „Емилиян Станев“ . Изследват се възможностите за създаване на трамвайно трасе по
булеварда (което е предвидено с ЗРП), което да свърже трамвай 7 с обръщалото на трамвай
10.
В Общинския план за развитие на Столична община 2014-2020 г. (ОПР) като приоритетни за
Столична община са следните проекти:
•

•

•

•

Изграждане на ул. „Васил Стефанов“ между бул. “България” и бул. “Черни връх” и
съпътстващата го техническа инфраструктура – проектът за момента не е
реализиран в този обхват, за неговата реализация е необходимо провеждането на
процедура по отчуждаване на имоти. Предстои изграждане на отсечката от бул.
„България“ до ул. „Луи Айер“.
Продължението на ул. „Костенски водопад” на юг от ул. “Тодор Каблешков” и
съпътстваща техническа инфраструктура – в проектна готовност, предстои
процедура по отчуждаване на имоти.
Изграждане на велосипедно трасе по бул. „България" от бул. „Гоце Делчев" до ул.
„Околовръстен път“ – в проектна готовност и залегнало в Програмата за развитие
на велосипедния транспорт в Столична община.
Подлез на бул. „България” при ж.к. „Бокар” – проектът е реализиран, осигурява достъп
до колелото на трамвай 7.

•
•
•
•

Изграждане на ул. „Шарл Шампо“, отсечката западно от ул. „Цанко Лавренов“.
Изграждане на нова улица от ул. “Тодор Каблешков“ до ул. “Флора“ - в проектна
готовност, предстои процедура по отчуждаване на имоти.
Ул. „Иван Кирков“ от бул. “България“ до ул. “Костенски водопад“ - в проектна
готовност, предстои процедура по отчуждаване на имоти.
Доизграждане на ул. “Флора“ от бул. “България“ на изток до ул. “Костенски водопад“ - в
проектна готовност, предстои процедура по отчуждаване на имоти.
Велосипедна мрежа

ОУП предвижда бул. „България“ като основна насока за излизане на велосипедния трафик от
града към Природен парк „Витоша“. Ул. „Тодор Каблешков“ е предвиден за външен велосипеден
ринг. Във вътрешността на територията се предвижда изграждане на велосипедна
инфраструктура по улиците „Васил Стефанов“, по протежението на река Боянска бара, до
кръстовището на бъдещия бул. „Тодор Каблешков“, както и източно по предвижданата
градска артерия. Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на
Столична община 2016-2019 г. планира изграждането на велоалеята по бул. „България“ за 2018
г. като тя е в проектна готовност, но другите велоалеи не са включени в програмата.
Канализационна система
Общинският план за развитие на Столична община 2014-2020 г. включва проект за
изграждане на канализация на м. „Манастирски ливади-изток". Проектирани са улични канали
по трасетата на главните канали, сградни отклонения, второстепенна канализационна
мрежа с дължина и съоръженията към тях. Изградени са Главен клон I (по бул. „България“) и
Главен клон II (по ул. „Тодор Каблешков“ до ул. “Костенски водопад“). Главен клон III е изграден
частично (от ул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Флора“) и предстои да се изгради от ул. „Флора“ до
ул. „ Васил Стефанов“, като необходимите терени са преминали процедурите по
отчуждаване.
Извършени са корекции на речни корита на р. Боянска бара, Бара Изливо и Дреновичка река.
Обекти на общественото обслужване и публични пространства
Изработен е проект за детска градина с басейн, която ще се намира на бъдещото
кръстовище на ул. „Костенски водопад“ и ул. „Флора“, съгласно предвижданията на ЗРП.
Предстои също така възлагане на ПУП за изграждане на парк по протежението на р. Боянска
бара, в съответствие с визията на плана от 2001 г.
Успоредно с разработване на настоящия проект, се реализира проект за парк - „Зеленият
остров“ в кв. 6А УПИ III-981, кв. 9 УПИ III-981, кв. 22 УПИ X-981. Имотът е частна общинска
собственост, разделен на три части от трасета на бъдещи улици. За осигуряване на достъп
до парка ще се направят два нови пробива - от ул. „Тодор Каблешков“ чрез пешеходна алея
между два обекта на общественото обслужване (магазин за детски играчки и
бензиностанция) и чрез продължението на ул. „Шарл Шампо“.

Столична община продължава дейността си по реализацията на уличната мрежа, съгласно
ЗРП от 2001 г. като предстои:
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ОЦЕНКА

тази база има потенциал да се изградят устойчиви партньорства между централната и
районните администрации, предприемачите и обитателите в квартала.

От направения преглед до този момент може да се заключи, че територията на кв.
Манастирски ливади-Изток се е развивала, в по-голяма степен на принципа на устрояване на
индивидуални имоти според активността на отделни субекти, собственици и/или
инвеститори, отколкото подчинявайки се на обща визия на цялостни логични
градоустройствени и управленски решения.
Влизането в силна на ОУП, 2009 г., е повратен момент за територията. Въведените нови повисоки параметри на застрояване, повлияни от натиска на пазарната и инвестиционна
активност в града, значително компрометират предвижданията за територията на
предходните разработки. Най-вече това се случва чрез въвеждане на зоните Жс и Смф. В
жилищната зона предвидена за устрояване със средноетажни сгради, позволената
интензивност на застрояване (КИНТ) достига стойност 2,5 като надхвърля двойно
заложените в ЗРП, 2001 - 1,2. Преките последствия от този акт за територията, които
биват очевидно подценени към онзи момент, вече можем да твърдим, че са реалност.
Увеличаването на височината на сградите, при същевременно запазване структурата и
габарита на предвидените със ЗРП 2001 улици (там, където те са изградени) довежда до
негативна промяна в качествения облик на средата от първоначално заложения с подробния
план. Днес трудно можем да видим изпълнено изискването на ЗРП, 2001 г. за отстояние между
сградите равно на 2 пъти височината от по-благоприятната страна.
Увеличението на разгънатата застроена площ, освен приходи от продажбата на имоти за
частни инвеститори, довежда и до увеличаване гъстотата на обитаване в територията,
изостряйки още повече проблема с липсващите терени за обществено обслужване и
инфраструктура. Към настоящия момент само при 40% усвоеност на територията са
постигнати предвижданията за брой жилища на ЗРП, 2001 г. Това, заедно с дефицитите по
отношение на озеленяването в индивидуалните имоти (най-вече при многофамилни жилищни
сгради) дава основание да твърдим, че съществуващата изградена среда към настоящия
момент не осигурява високо качество на обитаване.
Резултатите относно кумулативния ефект върху териториите от реализацията на
отделни инвестиционни намерения поставят под въпрос възможностите за бъдещи нови
такива, основавайки се на факта, че граничните стойности на параметрите при някои от
зоните са вече надхвърлени (Оз1 и Смф)
Изводите относно зелената система и отношението към характерните елементи на
ландшафта също са отрицателни. Една от причините за това е регламентираното с
устройствените разработки намаляване на предвидените паркови площи (от 27,1 % в ЗРП,
2001 до 7% в ОУП на СО, 2009 г.) Другата се състои в начина на отразяване на границите и
интерпретиране начина на трайно ползване в кадастралната карта, съобразно които част
от водните обекти/дерета видими в територията, са определени като паркови площи, а
собствеността им е частна.
Реализирането на предвижданията на ОУП в част Зелена система изискват комплексен и
системен подход от страна на компетентните органи и отговорни действия на всички
участници в градското развитие. Връзката между изискванията за постигане на минимален
дял на озеленяването в УПИ и реализирането на елементите на зелената система с широк
обществен достъп с високото качество на градската среда и средата за обитаване е пряка
и не бива да бъде подценявана. Високото качество на средата в дългосрочен план ще бъде
едно от силните конкурентни предимства в състезанието на кварталите за обитатели. На
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•

Транспортно-комуникационна система
УЛИЧНА МРЕЖА
Първостепенна улична мрежа (ПУМ)
Територията на квартал Манастирски ливади-Изток е оградена от артерии от
първостепенната улична мрежа (ПУМ), категоризирани в Общия устройствен план на
Столична община (ОУП на СО)15, както следва:
•

•

•

•

от юг – ул. „Околовръстен път“, IБ клас (скоростна градска магистрала с непрекъснат
режим на движение), изпълнена съгласно предписанието на плана за напречен профил с
три ленти в посока, както и две локални платна с по две ленти в посока;
от запад – бул. „България“, II клас (градска магистрала с прекъснат режим на движение),
изпълнена съгласно предписанието на плана за напречен профил с три ленти в посока
(в част от отсечката е разположено и двупосочното трамвайно трасе в средата на
булеварда);
от север – ул. „Тодор Каблешков“, II клас (градска магистрала с прекъснат режим на
движение), заложена в ОУП на СО с три ленти в посока и с двупосочно трамвайно трасе
в средата. Булевардът все още не е изпълнен цялостно, предстои неговата
реконструкция. Към момента напречният му профил в района на Манастирски ливади
– Изток включва следните три отсечки, всяка с различно ниво на изграденост: 1) от
кръстовището с бул. „България“ до ул. „Ген. Кирил Ботев“ е с три ленти в посока и
разделителна ивица 2.) от ул. „Ген. Кирил Ботев“ до ул. „Луи Айер“ е с по една активна
лента в посока 3.) източно от ул. „Луи Айер“ улицата на практика не е изградена –
съставена е от асфалтирано платно без тротоари и без регламентирани ленти за
движение;
от страна на източната граница улица все още не е изградена, но съгласно ОУП на СО
е предвидена улица от lll A клас (районна артерия) с две ленти за движение в посока.

Актуалните предложения за разширението на ул. „Тодор Каблешков“ източно от бул.
„България“ следват ОУП на СО. Предвижда се обособяването на място за трамваен път в
средата на булеварда, където до пускането на трамвая в експлоатация, трасето може да се
ползва от автобусния транспорт. Предвидено е достъпът до спирките в средата на
булеварда да бъде осигурен наземно, чрез светлинна регулация.
В територията на квартала, оградена от описаните по- горе съществуващи и планирани
артерии, ОУП на СО предвижда да бъдат изградени следните улици от първостепенната
мрежа:
•

•

ул. „Васил Стефанов“ – lll Б клас (районна артерия), с по две ленти за движение в посока,
от бул. „България“ до източния край на територията с перспектива за продължение
през южните квартали на София;
продължението на ул. „Костенски водопад“ – lll Б клас (районна артерия), с по две
ленти за движение в посока, южно от ул. „Тодор Каблешков“ до бъдещата ул. „Васил
Стефанов“;

ОУП на Столична община, 2009 г., Транспортно-комуникационна схема, план-схема на първостепенната улична
мрежа на гр. София – брой на пътните ленти: http://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/30.pdf
16
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ул. Флора – IV клас (главна улица) от бул. „България“ до източния край на квартала.

Към момента нито една от тези улици не е изпълнена. Изключение правят изградените
отсечки в близост до бул. „България“ на улиците „Васил Стефанов“ (290 м, платно и частично
тротоари) и ул. „Флора“ (270 м, платно и частично тротоари). Ул. „Васил Стефанов“ към
момента се използва основно като паркинг, обслужващ работните места в околните
административни сгради и строителни обекти. Ул. „Флора“ има локално значение за
обслужването на прилежащите жилищни и административни сгради.
Съгласно действащите към октомври 2018 г. нормативни изисквания16 плътността на ПУМ
в отделните зони на урбанизираните територии не може да бъде по-малка от 2,5 км/кв. км,
като средното разстояние между улиците от ПУМ е най-малко 800 м (чл. 12, ал. 3).
Предвидените улици в квартала от първостепенната улична мрежа са с дължина 5,5 км,
което определя планирана гъстота от 2,9 км/км2. Към момента на разработване на плана са
изградени общо 1,4 км от ПУМ, което при площ от 1,89 кв. км, води до показател от
достигнати едва 0,5 км/м2, което е близо 5 пъти по-малко от предвидения в закона минимум.
Функционалните и транспортните характеристики на вътрешните за квартала артерии
от ПУМ включват14:
За ул. „Васил Стефанов“ и ул. „Костенски водопад“ – районни градски артерии от III клас:
•
•

•
•
•
•
•
•

среден приоритет на автомобилното движение;
висок приоритет на обществения транспорт – разполагане на скоростния градски
транспорт (трамвай или бърза автобусна линия (BRT) в средата или в крайни ленти с
осигурен пешеходен достъп до спирките на ниво);
провеждане на велосипедното движение по обособена от пътното платно велоалея
или велолента;
минимален брой ленти: по две в посока, като едната от тях може да бъде BUS лента;
паркирането по този клас улици в София, като много голям град, не се допуска;
пресичането с други улици се осъществява чрез светофар или кръгово кръстовище;
обслужването на контактната територия става директно;
проектният капацитет на улиците е 850 единици на час за лента, при ограничение на
скоростта до 50/40 км/ч.

В допълнение към тези изисквания следва да се прибавят и тези за типизирани широчини на
тротоарите за III клас, а именно 5 м.
За улиците III клас, ЗРП от 2001 г.17 предвижда следното: ул. „Васил Стефанов“ да бъде
изпълнена с платно от 9 м и тротоари вариращи от 3,5 до 5 м с еднопосочни велоалеи по тях;
за ул. „Костенски водопад“ - платно от 14 м и тротоари по 5 м с велоалеи, където профилът
на улицата в южния ѝ край се допълва с богато озеленяване, с което тротоарите достигат
по 10 м. всеки. При така заложените напречни профили единственото несъответствие със
съвременните нормативни изисквания е широчината на платното на ул. „Васил Стефанов“,
което трябва да осигури четири ленти за движение, при запазване на
велоалеите/велолентите и тротоарите.

Застроителен и регулационен план м. Манастирски ливади-Изток, одобрен с Решение на СОС 50 по Протокол
24/30.03.2001 г.
17
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За ул. „Флора“ – главна улица от IV клас:
•
•

•
•
•
•
•
•

среден приоритет на автомобилното движение;
среден приоритет на обществения транспорт – допуска се еднопосочна BUS лента,
както и двупосочно трамвайно трасе; спирките се обслужват чрез спиркови острови
или повдигнато пътно платно;
велосипедното движение се провежда по велолента;
минимален брой ленти: по една в посока за смесено трафик (общ и МГОТ) или една лента
за МГОТ+1 за общ трафик при еднопосочно движение;
паркирането се допуска в паркинг площадки или лента;
пресичането е с предимство на главното направление или с кръгово; допуска се и
светофар;
обслужването на контактната територия става директно;
проектният капацитет на улиците е 780 единици на час за лента, при ограничение на
скоростта до 50/30 км/ч.

В допълнение към тези изисквания следва да се прибавят и тези за типизирани широчини на
тротоарите за IV клас, а именно 3-5м.

Фиг. 11: Извадка от ОУП на СО, показващо трасирането на ПУМ

Второстепенна улична мрежа (ВУМ)

Фиг. 10: Ул. „Васил Стефанов“ (ляво) – частично изградена отсечка, обслужваща частен имот,

успоредна на официалното улично трасе; ул. „Флора“ (дясно) – изградена част

ЗРП от 2001 г. предвижда ул. „Флора“ да бъде изградена с платно от 9 м тротоари по 2,5 м.

Развитието на второстепенната улична мрежа е регламентирано с влезлия в сила през 2001
г. Застроително-регулационен план (ЗРП). Към октомври 2018 г. изградената улична мрежа в
територията на Манастирски ливади – Изток е изцяло от второстепенната мрежа, с
изключение на двете описани по-горе отсечки от улиците „Васил Стефанов“ и „Флора“.
Изградената второстепенна мрежа е трасирана съгласно предвижданията на ЗРП от 2001 г.
Могат да бъдат характеризирани като изключения случаите, в които чрез частна
инициатива и в частни имоти са изградени улични отсечки с цел осигуряване на достъп до
съответните сгради. Такива случаи са изградените улични платна, успоредно на приетите
в устройствения план трасета на ул. „Васил Стефанов“ и на улица „Иван Кирков“.
Съществуващите улици от второстепенната мрежа са изградени там, където са
реализирани частните инвестиционни дейности в територията. Могат да бъдат
категоризирани две такива части: 1) в западната и северната част на квартала, където
урбанизираната среда е изградена основно след 2000-та година 2) в югоизточната част на
квартала, където урбанизираната среда е изградена преди 2000-та година.
Функционалните и транспортните характеристики на мрежата от второстепенни улици
включват18:
За улиците от V клас (събирателни):
•
•

нисък приоритет на автомобилното движение;
нисък приоритет на обществения транспорт – допуска се улицата да бъде
разрешена само за МГОТ; спирките се обслужват през перони в тротоара;

МРРБ, Наредба РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационнотранспортната система на урбанизираните територии, Държавен вестник – брой 7, 19 януари 2018 г.
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•

•
•
•
•
•

велосипедното движение се провежда смесено с автомобилното по посока на
движението; при еднопосочни улици се допуска велолента с обратно на
автомобилното движение;
минимален брой ленти: по една в посока;
паркирането се допуска в паркинг площадки или лента;
пресичането става неурегулирано или с малко кръгово кръстовище;
обслужването на контактната територия става директно;
проектният капацитет на улиците е 760 единици на час за лента, при ограничение на
скоростта до 40/30 км/ч.

В допълнение към тези изисквания следва да се прибавят и тези за типизирани широчини на
тротоарите за V клас, а именно 3-5 м.
За VI клас (обслужващи):
•
•
•
•
•
•
•
•

много нисък приоритет на автомобилното движение;
много нисък приоритет на обществения транспорт; не се допускат BUS ленти;
велосипедното движение се провежда споделено с автомобилното;
минимален брой ленти: по една в посока;
паркирането се допуска в паркинг площадки или лента;
пресичането става неурегулирано;
обслужването на контактната територия става директно;
няма проектен капацитет; ограничението на скоростта е до 30/20 км/ч.

В допълнение към тези изисквания следва да се прибавят и тези за типизирани широчини на
тротоарите за VI клас, а именно 2,25-3м.

Фиг. 12: Улици от второстепенната мрежа: „Шарл Шампо“ (ляво) с изградени елементи и „Иван

Кирков“ (дясно), съществуваща като черен път

Изводи:
•

Две от ограждащите артерии от ПУМ са изградени напълно в предвидения им габарит
и състав на елементите (ул. „Околовръстен път“, бул. „България“), една частично (ул.
„Тодор Каблешков“) и една напълно липсва – маркиращата източната граница на
квартала, съгласно ОУП на СО;

•

Съгласно ОУП на СО във вътрешността на квартала са предвидени общо три улици
от ПУМ (две от III и една от IV клас), но те не са изградени. Тяхното планово трасиране
до голяма степен съвпада с границите между отделните морфологични единици
(бъдещите трасета на ул. „Флора“ и ул. „Костенски водопад“).

•

Мрежата от второстепенни улици е сравнително обособена в застроената част на
квартала. Във вътрешността, там където не са реализирани инвестиционни
намерения, улична мрежа липсва напълно: най-много липсващи улици има във
вътрешността на територията. Съществени дефицити има и в източния край на
квартала – в морфологични единици 2 и 3.

•

Степента на изграденост на елементите на второстепенната улична мрежа варира
в отделните отсечки, но като цяло е силно незадоволителна. Основните дефицити са
свързани с това, че някои от улиците съществуват само като черни пътища между
имотите, на места улиците не са асфалтирани, нямат категорично обособени и/или
отделени помежду си платна за движение, тротоари, клетки и/или ленти за
паркиране;

•

Липсва предвидената в ЗРП организация на транспортно-успокоени улици дори и там,
където самите улици са изградени в голяма степен;

•

По отношение на тротоарите, липсва непрекъснатост и единност на настилката по
продължение на цялата улица – състоянието на тротоарите и вида настилките са
различни пред всяка отделна сграда.

За VI клас (споделени):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

много нисък приоритет на автомобилното движение;
обществен транспорт не се допуска;
велосипедното движение се провежда споделено;
минимален брой ленти: общо 1;
паркирането не се допуска;
пресичането става неурегулирано;
обслужването на контактната територия става директно;
няма проектен капацитет;
ограничението на скоростта е до 20 км/ч.

ЗРП от 2001 г. включва два основни типа улици от второстепенната мрежа: стандартни
улици със събирателни функции, включващи платно от 7 м и тротоари по 2,5 м; транспортно
успокоени улици с обслужващи функции, напречен профил с платно (6 м) и тротоари (по 2 м),
където платното е изпълнено с тревна фуга. Възможността в съвременното
законодателство за устройване на споделени улици е нормативна предпоставка за
изпълнение на заложените в ЗРП транспортно – успокоени улици.
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ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
Общественият транспорт, който осигурява обслужване на Манастирски ливади-Изток е
проведен основно по улиците от първостепенната мрежа, ограждаща квартала. Липсата на
улична мрежа вътре в самия квартал, която да е с висок или среден приоритет на
обществения транспорт (III и IV клас) възпрепятства развитието на линии в територията.
Изключение прави ул. „Луи Айер“, по която преминава автобусна линия 65 – единствената
влизаща в част от вътрешността на квартала. Към октомври 2018 г. Манастирски ливадиИзток се обслужва пряко от следните линии на масовия обществен градски транспорт
(МГОТ)19 (4), представени в таблицата:

Автобус (А)

Автобус (А)

Автобус (А)

76

Манастирски
ливади - /НДК,
Орлов мост/ Младост 4

111

Младост –
Манастирски
ливади – Люлин

204

Манастирски
ливади /Борово, НДК,
Орлов мост/ Дружба 2

Честота на движение

Трамвай (ТМ)

Тролейбус
(ТБ)

Автобус (А)
–
крайградска
линия

Автобус (А)

Автобус (А)

Автобус (А)

19

7

8

64

65

73

74

1 спирка – на
кръстовището
на бул. „България“
и ул. „Тодор
Каблешков“

5 мин.

1 спирка – на
колелото

16 мин.

Манастирски
ливади - /ВМА,
Орлов мост/–
Младост 1
Зоопарк –
/Драгалевци Манастирски
ливади/ Център по
хигиена
Манастирски
ливади – Южен
парк – Зоопарк
Манастирски
ливади -/Красно
село, НБУ/ Овча купел 2
Манастирски
ливади – Руски
паметник –
Централна гара

20 мин.

45 мин.

12 мин.

30 мин.

Сутрин и
вечер

Манастирски
ливади - /НДК,
Централна
гара/ – МС Хан
Кубрат

Почивен ден

Пик

Спирки в
обхвата на
квартала

Сутрин и
вечер

№

Делничен ден

Пик

Вид
превозно
средство

Маршрут
(началохарактерни
междинни
места-край)

25 мин.

45 мин.

Нощна
автобусна
линия (НЛ)

1 спирка само в
едната посока
(от Младост и за
Люлин)
3 спирки в
квартала
(колелото и 2 на
ул. „Тодор
Каблешков“

304

НИМ Манастирски
ливади - /НДК,
Орлов мост/ Дружба 2

3 спирки в
квартала – по
бул. „България“

4

Манастирски
ливади /Борово, Иван
Вазов, пам.
Левски,
Подуяне/ Дружба 2

3 спирки в
квартала
(колелото и 2 на
ул. „Тодор
Каблешков“

11 мин.

30 мин.

23 мин.

35 мин.

9 мин.

25 мин.

11 мин.

30 мин.

8 мин.

25 мин.

15 мин.

25 мин.

20 мин.
Обслужва само
сутрешен и
вечерен пик в
делнични дни между 9:30 и 16 ч.,
както и след 20 ч.
не върви

Не върви

6 курса на нощ през 35-40 мин. (между
0:50 и 4:05)

Линии на МГОТ, обслужващи пряко отделни части на Манастирски ливади-Изток

3 спирки в
квартала – по
бул. „България“

22 мин.

25 мин.

20 мин.

30 мин.

3 спирки в
квартала (2
вътрешни и една
на ул. „Тодор
Каблешков“/“Луи
Айер“)

23 мин.

30 мин.

23 мин.

45 мин.

1 спирка в
квартала колелото

15 мин.

30 мин.

20 мин.

30 мин.

1 спирка в
квартала колелото

Автобус (А)

1 спирка в
квартала колелото

6 мин.

10 мин.

15 мин.

30 мин.

Общият брой на линиите, които достигат квартала е 10 дневни (1 трамвайна, 1 тролейбусна
и 8 автобусни) и 1 нощна. Освен, че техните маршрути и спирки са почти изцяло реализирани
и разположени по ограждащите булеварди, следва да се вземат предвид и особеностите в
честотата на обслужване и цялостните им маршрути. Най-редовният транспорт е ТМ 7,
чиято честота в пиковите часове на делничните дни е 5 мин. Редовен транспорт е А 74 (6
мин. в пиковите часове на делничните дни) и А 204 (8 мин.). Автобусна линия 111 също се
обслужва често (8 мин.), но липсата на възможност за пресичане на ул. „Околовръстен път“
между спирките в двете посоки прави използването ѝ невъзможно в посока жк Младост,
както и при достигане на квартала от жк Люлин. Също така, линията е отдалечена от гъсто
населените северни части на квартала. Преобладаващата част от линиите, дори и в
делнични дни имат честота на придвижване повече от 15-20 мин., а в ранните и късните
часове, както и в почините дни те достигат интервали от 30-45 мин., което създава
сериозно предизвикателство пред тяхното ползване и е предпоставка за отказ от
услугата.
Маршрутите на обществения транспорт са така планирани, че повечето от тях отвеждат
в посока градския център и по-специално към ВМА, НДК, Орлов мост. Съществува само една
линия (А65 с честота 23-45 мин.), която осигурява директна връзка на квартала с найблизката към момента метростанция – „Витоша“. Линията обслужва само най-източната
част на територията. Липсва директна връзка в западна посока по ул. „Тодор Каблешков“,
която да осигурява бърз достъп до трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“.

Център за градска мобилност - София, Интерактивна карта на МГОТ: https://www.sofiatraffic.bg/interactivecard/
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Предстоящото пускане в експлоатация на третия диаметър на столичния метрополитен
ще създаде предпоставка за по-интензивни връзки с бъдещите метростанции в районите
„Триадица“ и „Красно село“.
Квартал Манастирски ливади-Изток разполага общо с 10 спирки на МГОТ. Само две от тях се
намират във вътрешността на квартала – тези по ул. “Луи Айер“, обслужвани от А 65 при
честота 23-45 мин. Всички останали спирки са разположени на ограждащите булеварди.
Единственият транспорт с висок капацитет, ниска честота и движение в самостоятелно
трасе (ТМ 7) обслужва една единствена спирка, намираща се в пешеходна достъпност от
квартала и то само от северозападната му част. На територията на квартала се намира
крайната спирка на 5 дневни линии (1 тролейбусна и 4 автобусни) и 1 нощна линия.

по ул. „Луи Айер“
ул. „Луи Айер“
кв. Манастирски ливади
по ул. „Околовръстен път“
кв. Киноцентър

А 65
А 65

източна част
източна част

А 111 - еднопосочно

южна граница

Спирките в Манастирски ливади – Изток

Изводи:
•

Обслужване има единствено в периферията на квартала (масовият градски
обществен транспорт /МГОТ/ е осигурен главно при спирка кв. Гоце Делчев и тази на
ТМ 7). Изключение е влизането на А 65 в източната част на квартала (по ул. „Луи Айер“)
при много ниска честота на движение. В преобладаващата част от квартала на
практика липсва обществен транспорт. Сравнително добре обезпечени са
северните части на морфологични единици 1 и 2 и значително по-слабо южните – 3 и
4.

•

Отдалеченост на спирките от жилищата, намиращи се във вътрешността на
квартала - основно за тези, намиращи се в морфологични единици 3 и 4;

•

Слабата обвързаност на квартала със скоростен и високо капацитетен МГОТ (пряк
достъп до една спирка на ТМ 7) - само морфологична единица 1 има пряк достъп,
останалите са в изохрон над 300 м.

•

Много ниска честота на движение за преобладаваща част от линиите;

•

Действащите линии на МГОТ отвеждат предимно в северна посока. Слабо развити или
напълно липсващи са връзките в източна и западна посока.

ВЕЛОСИПЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
В обхвата на изследването няма изградена велосипедна инфраструктура. Съгласно
интерактивната карта на ОУП на СО, към октомври 2018 г. е предвидено изграждане на трасе
единствено по бул. „България“, което да бъде връзка между съществуващото до бул. „Гоце
Делчев“ и кв. Бояна20.
Схема 22:

Схема на линиите и спирките на МГОТ с нанесени изохрони от 100 до 300 м

Наименование
по бул. „България“
ул. „Тодор Каблешков“
ж.к. Бокар
кв. Манастирски ливади
по ул. „Тодор Каблешков“
ул. „Тодор Каблешков“
жк Гоце Делчев
ул. „Костенски водопад“
ул. „Г. Измирлиев“

Обслужващи линии

Разположение в структурата

ТМ 7, А 64, А 304
А 64, А 304
А 64, А 304

северозападна граница
западна граница
западна граница

А 65
ТБ 8, А73, А74, А76, А204, НЛ 4
А 204, НЛ 4
А 204, НЛ 4

североизточна граница
североизточна граница
северна граница
северна граница

Възможностите за провеждане на велосипеден трафик на база представените класове улици
(ограждащи и вътрешни) в кв. Манастирски ливади-Изток е както следва:
•
•
•

I (ул. „Околовръстен път“) – не се допуска;
II (бул. „България“, ул. „Тодор Каблешков“) – по обособена от пътното платно велоалея;
III (ул. „В. Стефанов“, ул. „Костенски водопад“) - по обособена от пътното платно
велоалея или велолента;
• IV (ул. „Флора“) – по велолента;
• V (събирателни) – споделено с автомобилното движение; допуска се велолента в
обратна на движението посока;
• VI (обслужващи) – споделено с автомобилното движение;
VI (споделени) – споделено.

ОУП на СО, 2009 г., интерактивна карта, слоеве от „Велоалейна мрежа–етапност“:
https://maps1.sofproect.com/oup/
20
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•

•

IV клас – ул. „Флора“, допуска се в паркинг лента и паркинг площадка. Към момента от
улицата има изградени 270 м. Паркирането по нея се осъществява от двете страни
успоредно в източния ѝ край и диагонално и перпендикулярно в западния.
Паркоместата не са ясно обозначени. На места са изцяло или частично върху
тротоарите, с което възпрепятстват пешеходното преминаване.
V клас и VI клас - допуска се в паркинг лента и паркинг площадка за събирателните и
обслужващите улици. Към тези класове улици спада почти цялата изградена мрежа в
квартала.

Паркирането е категоризирано в няколко основни типа по начина си на разположение в
уличното пространство:
•

•

Схема 23: Схема на предвидените в ОУП на СО велосипедни трасета в територията

ПАРКИРАНЕ
Паркирането в квартал Манастирски ливади – Изток се осъществява по следните начини: в
обособени паркинги, по улиците, в имотите на сградите, в гаражи и подземни паркинги към
сградите.
Паркиране в обособени паркинги
На територията на квартала има обособени 24 терена за паркиране, които включват както
регламентирани, така и нерегламентирани паркинги. В 90% от случаите паркирането се
реализира върху частни имоти като на терен липсват белези, за тяхното формално
обособяване (ограждения, охрана). В тази група попадат и терени зад сградата на хотел
“Феста”.

•

•

•
•

отсечки, в които паркирането се осъществява върху улицата при отсъствие на
тротоар: 77 броя с обща дължина 3 463 м (20,62% от изградената мрежа); равномерно
разпределение на този тип отсечки в квартала.
отсечки, в които паркирането се осъществява върху уличното платно при наличие
на тротоар: 83 броя с обща дължина 4 119 м (24,52 % от изградената мрежа);
равномерно разпределение на този тип отсечки в квартала.
отсечки, в които паркирането се осъществява върху тротоара и уличното платно:
10 броя с обща дължина 417 м (2,48% от изградената мрежа); разположение основно
около к-с „Бокар“.
отсечки, в които паркирането се осъществява върху тротоара: 46 броя с обща
дължина 1 504 м (8,95 % от изградената мрежа); предимно в северозападната част на
квартала;
в райони на кръстовища (на база моментно заснемане): 32 броя; равномерно
разпределение в територията, 407 м (2,42 % от изградената мрежа) ;
отсечки от уличната мрежа, в които не е регистрирано паркиране: 6 888 m (41% от
изградената мрежа).

Общият брой на паркиралите автомобили в уличната мрежа при направеното моментно
заснемане възлиза на 1 329 .

В територията има един частен охраняем паркинг, който се намира до колелото на
автобусите -автобусна спирка ж.к. Гоце Делчев. Част от паркингите са разположени и
върху предвидените в ЗРП от 2001 г. трасета на улици, както от първостепенната, така и
от второстепенната мрежа. На база направените проучвания на терен е установен общият
капацитет на тези паркинги, който възлиза на около 500 автомобила. Заснемането на
моментната картина документира 396 заети с автомобили места.
Паркиране в уличното пространство
Уличната мрежа в квартала включва следните класове улици, разполагащи със съответните
нормативни изисквания към организацията на паркирането (1):
•

III клас – ул. „Васил Стефанов“ и ул. „Костенски водопад“. Съгласно регламента на
Наредба РД-02-20-2 паркирането по тези улици следва да бъде забранено след
тяхното изграждане. От двете към момента съществуват 290 м. от ул. „Васил
Стефанов“, която се използва предимно за паркинг, обслужващ работещите в
околните сгради и строителни обекти. Паркирането се осъществява успоредно на
тротоара от юг и перпендикулярно от север.
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Разпределение на видовете улично паркиране

Паркиране върху улицата без тротоар
37%

Паркиране в кръстовище

48%

Паркиране на тротоара
Паркране тротоар/улица
4%
1%

Паркиране върху улицата

10%

Фиг. 13: Диаграма на разпределението на уличното паркиране на база броя паркирали автомобили

Паркиране в дворовете
Идентифицирани са общо 64 двора, в които са обособени наземни площи за паркиране. При
проведените теренни проучвания са установени общо 573 паркирали автомобила в тях.
Разгледаните до тук категории формират цялостната картина на наземното паркиране в
квартала.
Схема 24: Видове улично паркиране – разположение в уличната мрежа

Относително високият дял (48%) на автомобилите паркирали върху уличното платно при
изграден тротоар, се дължи главно на паркирането по ул. „Васил Стефанов“ и съседните ѝ всичките разположени в слабо усвоена територия. Този „изчистен“ вариант на организация
на движението се среща значително по-рядко в северните части на квартала –
застроените и гъсто населени. В югоизточните части (с еднофамилни и двуфамилни къщи в
свободно застояване), уличното паркиране почти отсъства. (Виж Фиг. 10)
Паркирането има много силно присъствие в публичното пространство на квартал
Манастирски ливади – Изток. Освен разполагането на автомобилите в уличната мрежа,
трябва да се вземе предвид и голямата концентрация на разнообразни елементи на градския
дизайн, свързани с паркирането – както такива за неговото ограничаване на места
(гарантиращи ползването на дадено пространство от точно определено МПС), а също и
осигуряващи достъпа до паркиране в имоти и сгради. Такива елементи са антипаркинг
устройства, подходи върху тротоарите към подземни паркинги, бариери и др.
Разположението им в тротоарите влошава допълнително и без това слабо изградена
пешеходна инфраструктура.

При направените теренни наблюдения е установен следният брой паркирани автомобили в
трите типа терени са общо 2 304. От тях по улиците са разположени 1 337 броя (58%), в
обособените паркинги 396 (17%), а в дворовете наземно – 573 (25%).
Разпределение на видовете наземно паркиране

25%
Паркиране в уличната мрежа
Паркиране в паркинги
58%
17%

Наземно паркиране в дворовете

Фиг. 14: Дялове на различните видове наземно паркиране
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Схема 25:

Наземно паркиране в кв. Манастирски ливади-Изток

Паркиране в самостоятелни обекти в сградите (СОС)
Съществена част от паркирането в квартала се осъществява в изградените паркинги в
имотите на сградите, както и в подземните паркинги и гаражи на самите сгради.
Изчисленията за брой на паркоместата на база площта на самостоятелните обекти в
отделните имоти показват, че целият квартал Манастирски ливади-Изток разполага общо
6908 паркоместа (при средно 20 кв. м за едно паркомясто). Разпределението на тези
подземни паркинги и гаражи в територията е изобразена на Схема 26.
Следва да се отбележи, че броят на изградените жилища е 5 247 броя, което се доближава до
броя на жителите - 5 783 д. От тук може да бъде направен извода, че кварталът не е запълнил
своя демографски капацитет при сега изградената жилищна база, т.е. може да се очаква
завишено търсене на услугата паркиране в бъдеще, респективно и по-голям натиск върху
инфраструктурата. Хипотеза: - обяснение за проблема с наземното паркиране - по-висок
коефициент притежание на автомобил, малките гаражи се използват за мазе, собственост
и бизнес с паркоместа.

Схема 26: Брой паркоместа в сгради

Съгласно изискванията на Наредба РД-02-2-20 (чл.49), че в изградените жилищни територии
не повече от 50% от необходимите места за паркиране следва да бъдат предвидени на
открито. При съпоставка между данните от проведените теренни проучвания и тези за
броя на закритите гаражи в имотите, става ясно че броят на паркиралите на открито
автомобили (2 304) e три пъти по-малък от броя закрити паркоместа – 6908 . Така излиза, че
при хипотезата от 100% ползваемост на закритите паркоместа, броят на открито
паркиралите е до 30%, с което е под допустимия максимум на нормативната база. Голяма
част от паркиранията на открито са в нарушение на ЗДвП и в нерегламентирани паркинги.
По този начин трудно може да бъдат направени изводи за реалния капацитет на
територията за открито паркиране, предвид също и условия на ниска изграденост на
транспортната инфраструктура. Идентифицираният брой на паркиралите автомобили на
открито, свидетелства за заета площ от 3, 2 ха, което представлява 1,7 % от цялата или
4,16% от неговата усвоена вече територия. 13% от площта на изградената улична мрежа е
заета с

Изводи:
•

Липсват изградени обществени паркинги, които да заемат минимални площи –
етажни, подземни. Няма буферни паркинги, които да са обвързани със системата на
обществения градски транспорт – нещо характерно за периферните градски райони
в непосредствена близост до транзитни артерии, поради което услугата „паркирай
и пътувай“ отсъства.
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•

Някои от съществуващите открити паркинги не са съобразени с имотните граници.
При прилагане на регулацията съгласно ЗРП от 2001 г., както и решаване на казуси със
собствеността, тези паркинги ще претърпят трансформации, а някои от тях може
и да изчезнат. Най-много открити паркинги има в морфологични единици 1 и 2, а в 3 и
4 са много малко или отсъстват напълно.

•

Липсват изградени елементи на уличната инфраструктура, така че да бъде устроено
законосъобразно и безопасно паркиране.

•

Наблюдава се силно присъствие на паркирането в публичното пространство с
негативно въздействие върху пешеходната безопасност и комфорт. В по-слаба
степен това се отнася за морфологична единица 3.

•

Самостоятелните обекти в сгради (закритите, в т.ч. и подземните паркинги в
жилищни и бизнес сгради) имат голям потенциал да поемат голяма част от
откритото паркиране (ако се ползват по предназначение). В по-слаба степен това се
отнася за морфологична единица 3.

ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА
Нивото на изграденост на уличната мрежа, особено във вътрешните за квартала улици,
среща сериозни дефицити, като пешеходната инфраструктура е сред най-уязвимите и
пренебрегвани елементи. Подобно на велосипедните алеи тя също, на практика, не
съществува във вътрешността на квартала. Непрекъснати тротоари има единствено по
два от ограждащите булевард „България“ и ул. „Тодор Каблешков“ (северна страна).
Законодателството въвежда изисквания минимална широчината на тротоарите в
зависимост от наличието на определени условия. Базовото изискване е минималната
широчина на тротоарите да бъде не по-малко от 1,5 м. При наличие на улично озеленяване,
стълбове и други елементи – 2,5 м. В случай, че улицата е със средноетажно застрояване,
разположено на регулационната линия, този минимум става 3 м, а в случай на високоетажно
отново на регулационната линия – 4 м.
Същевременно зададените в типизираните напречни профили минимални широчини на
тротоарите са 2,25 м. Залага се минимум от 4 м широчина на тротоарите (независимо от
класа улица) в случаите, когато те са с интензивен пешеходен трафик, с концентрация на
търговски обекти или свързващи големи търговски или офис сгради и центрове със спирки
на МГОТ.
Въведени са следните типизирани широчини на тротоарите в напречните профили на
улиците от отделните класове:
•
•
•
•
•
•

I (СОП) – 2,5-3 м;
II (бул. „България“, ул. „Тодор Каблешков“) – 3-6 м;
III (ул. „В. Стефанов“, ул. „Костенски водопад“) – 5 м;
IV (ул. „Флора“) – 3 -5 м;
V (събирателни) – 3-5 м;
VI (обслужващи) – 2,25-3 м

Зелена система
ПУБЛИЧНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Нормативната рамка в областта на устройство на територията дефинира понятието
„зелена система“. Според чл. 61 от Закона за устройство на територията, основата на
зелената система са озеленените площи за широко обществено ползване. В това число
попадат паркове, градини, улично озеленяване. Допълващи зелената система са озеленените
площи за ограничено обществено ползване. Това са площи 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.
Позовавайки се на легалното определение, като същински елементи на зелената система в
квартал Манастирски ливади - Изток са идентифицирани терена на градината, наречена
Зелен остров, общинските терени, попадащи в устройствена зона Тзв и уличното
озеленяване. Допълващо зелената система е постигнатото озеленяване в урегулираните
поземлени имоти с реализирани инвестиционни намерения.
В основните елементи на зелената система благоустройствени мерки са проведени
единствено за реализиране на Зеления остров. Компетентните органи от Столична община
заявяват намерение за възлагане на подробни устройствени планове за терените в
устройствена зона Тзв, както и проект/и за изменение коритото/та на водните обекти,
което да направи възможно благоустрояването на тази територия и реализирането на
линеен парк с широк обществен достъп.
Анализът на озеленяването и зелената покривка е проведен на база данни от слой
„Съществуващи зелени площи“, според характера на покривката, предоставени от
Възложителя, както и данните от кадастралната карта за начин на трайно ползване и
собственост.
Както вече беше споменато в точка Градоустройствени характеристики, по-голямата
част от територията на кв. Манастирски ливади е все още незастроена. Това са 60% от
всички имоти, по голямата част, от които са заети от рудерална растителност. Площта
на терените с тази покривка възлиза на 125 ha при обхват на разработката - 189 ha. Към
тази група могат да бъдат добавени и терените с категория „зелени площи в индустриални
терени“ . Такива са зелените площи, намиращи се в имот зад Мол България.
Съгласно предоставената от Възложителя информация близо 23 ha от територията е
заета от „градска гора“. Това са основно терените около водните обекти и исторически
формираните селищни структури в квартала.
Незастроените терени не би следвало да се разглеждат като елементи на зелената
система, когато попадат в устройствени зони различни от зоните за озеленяване по ОУП и
ПУП, дори и когато са покрити със зелена покривка и са налични дървета е тях. Квартал
Манастирски ливади - Изток изглежда богато озеленен именно поради все още
незастроените терени в него.
Предвид предвижданията за територията на ОУП, 2009, както и факта, че много от по-горе
разгледаните терени, попадащи в обхвата на зелената система, са частна собственост
очакванията за нейното присъствие е то да бъде значително намалено за в бъдеще. Това
несъмнено ще окаже цялостно негативно влияние върху територията. Ето защо е
необходимо да се охраняват и развиват имотите в устройствена зона Тзв, да се реализира
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Площ на високата
дървесна
растителност

Редуцирана площ на
устройствената
зона

Площ на
озеленяването в УПИ
съгласно УЗ

Площ на високата
дървесна
растителност в УПИ

Проекция на короната
на дърво 21с радиус от
6 метра

Брой дървета в УЗ
и/или УТ

следвало да е заета от висока дървесна растителност. Последната е изчислена съгласно
изискванията за дела от озеленената площ, върху която следва да се залесят дървета.
Дял на озеленяването
в УПИ (min)

уличното озеленяване и да се изисква безкомпромисно постигане на минималния дял на
озеленяване за всяка от устройствените зони съгласно изискванията на ОУП на СО от
2009г.

%

%

м2

м2

м2

м2

брой

40

25

286789

114716

286789

113

254

Оз1

50

50

103312

51656

25828

113

228

ОО

30

10

47235

14171

1417

113

12

Жс

35

50

640522

224183

112091

113

992

Жм

40

50

203532

81413

40706

113

360

1421148

625895

208721

Съгласно приетия ОУП на СО през 2009 година, квартал Манастирски ливади-Изток попада в
шест устройствени зони. По отношение на озеленяването, Общият устройствен план
залага изисквания към минималния дял на озеленяването за всяка зона, и едновременно с това
поставя условия за минимален дял на високата дървесна растителност от площта за
озеленяване. Влезлите в сила частични изменения на ЗРП, издадените разрешителни за
строеж и визи за проектиране следва да спазват изискванията на ОУП по отношение на
минималния дял за озеленяване.
Устройствена зона (УЗ)
и/или устройствен терен
(УТ)
Смесена
много
функционална зона
Оз1
ОО
Жс
Жм
Тзв
Площ на терените за
уличната мрежа заложена в
ОУП
Площ на по-ниския клас
улична мрежа
Общо

Площ на УЗ и/или
УТ

Дял на УЗ
и/или УТ

м2

%

Редуцирана с
15% площ на УЗ
и/или УТ
м2

337399

17.9%

286789

15.2%

121544
55571
753555
239449
1397589

6.4%
2.9%
39.9%
12.7%
7.4%

103313
47235
640522
203532
139758

5.5%
2.5%
33.9%
10.8%
7.4%

242724

12.8%

1890000

100%

Дял на
редуцираните
УЗ и/или УТ
%

12.8%
226128

12.0%

1890000

100%

Прилагане на ОУП в частта зелен система – ниво устройствена зона

В табличен вид са представени параметрите на устройствените зони и данни за площите
са съответните зони в квартал Манастирски ливади – изток. Тук следва да се отбележи, че
параметрите за площта на озеленяването за 6-те зони не са били променяни в четирите
изменения и допълнения на ЗУЗСО. За да се определи изискуемата обща минимална озеленена
площ на всяка зона, площта на зоната се редуцира с 15%. Редуцираната площ е предназначена
на провеждане на по-ниските класове улична мрежа. При избора на коефициента на редукция
са взети предвид площите на трасетата на първостепенната улична мрежа заложена за
територията на Манастирски ливади – изток в ОУП, който възлиза на близо 13%. Така се
постига общ дял на площите за реализиране на уличната мрежа възлизащ на 25% (Таблица 11),
какъвто е и делът на улиците, площадите и паркингите съгласно Баланса на територията в
Застроителния и регулационен план (ЗРП) на Манастирски ливади – изток. Предвид факта, че
ЗРП на Манастирски ливади – изток е устойчив единствено по отношение на уличната
мрежа, изборът на референтен източник при определяне на коефициента на редукция е
напълно обоснован.

УЗ и/или УТ

Изисквания на ОУП на Столична община в част Зелена система

Смф

Общо

1846

Изисквания към озеленяването на ниво устройствена зона, съгласно Правилата и
нормативите за прилагане на ОУП на СО

В Таблица 12 са показани получените стойности за площта на озеленяването в УПИ,
допълващо зелената системата на Столична община, която следва се реализира след
усвояване и застрояване на имотите в съответните зони. То възлиза на общо
приблизително на 625 895 м2. От тази площ, около 208 721 м2 е площта, която трябва да бъде
заета от висока дървесна растителност или с други думи, на територията на квартал
Манастирски ливади-Изток се очаква да бъдат посадени и да израснат над 1800 дървета. и
Това е броят на дърветата във всички УПИ чието предназначение е различно от улица
Терените, формиращи основата на зелената система в квартала са терените в
устройствена зона Тзв, която възлиза на около 139 757 м2 и в случая представляват терени
за озеленяване на реките и дерета. Терените имат лентова форма и съгласно ОУП на СО, от
двете страни на откритите водни течения се провежда задължително укрепващо и
мелиоративно озеленяване с ширина мин. 3 м и не се допуска строителство, с изкл. на
инженерни мрежи и алеи. Ако само в половината от площта на терените Тзв се запазят
дърветата и/или засадят, те биха били поне 600 с корона 12 метра в диаметър.
Друг компонент от основата на зелената система за широк обществен достъп е уличното
озеленяване. Съгласно ОУП на СО, по улиците от главната улична мрежа от I до III клас
включително се предвижда улично озеленяване с дървесна растителност. За квартал
Манастирски ливади-Изток, това са всички гранични улици и основните вътрешно
квартални артерии. По данни от цифровия модел базиран на кадастралната карта и ОУП на
СО, дължините на тротоарите по тези улици са около 11000 метра или това са още на 700
дървета с корона 12 метра в диаметър, разположени през 15 метра едно от друго.

Върху редуцираната площ на устройствените зони и терени е изчислена ориентировъчно
минималната обща зелена площ, която следва да се реализира в урегулираните поземлените
имоти от съответната устройствени зона и/или терени. Получена е и площта, която би
21

Изходено е от размерите на кестен, като едно от най-разпространените дървета в София.
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Оценка на постигането на озеленяването
Част от зелената система са и озеленените площи в отделни жилищни имоти. Тук е важно
да споменем, че в тези категории попадат такива, които се характеризират с различно
състояние, покривка и достъп. Част от тези терени се намират в индивидуални жилищни
имоти, които са с ограничен достъп (поставяне на огради по границата на имота). Зелените
площи, намиращи се в обхвата на жилищни комплекси често се характеризират с
естетически качество и добро ниво на поддръжка.
Постигнатият дял на озеленяване в УПИ е под изискуемият минимум съгласно нормите по
устройствени зони в ОУП на СО. Това е характерно за интензивно застроените части на
квартала попадащи в морфологични единици 1 и 2 и за застроените имоти в Морфологична
единица 4. Най-голям е делът на имотите с постигнато минимално озеленяване в
морфологична единица 3, характеризираща се с ниско застрояване в индивидуални имоти.
Тези обстоятелства компрометират и ощетяват средата и изискват осмисляне на
определени мерки, които да бъдат приложени за вече реализираните инвестиционни
инициативи и други, които да се валидни при бъдещето развитие на територията. Това
предполага анализ на устройствените практики до момента, извеждане на уроците, които
следва да научим и обединяване около общи правила за охрана на разпоредбите на ОУП.
УЛИЧНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

По отношение на уличното озеленяване в територията на квартала, може да се твърди, че
то е изключително оскъдно. След провеждане на специализирано теренно проучване за
картиране на дървесните видове и тяхното състояние, от страна на Възложителя, бяха
установени следните факти:
•
•

Идентифицирани са общо 69 живи дървета, 100 изсъхнали и 36 отрязани.
В територията са идентифицирани 8 широколистни вида, 10 иглолистни и 51 броя
овощни дървета.

Една от причините за дефицита на улично озеленяване е неизградеността на
първостепенната и второстепенната улична мрежа в квартала. Друга причина отново се
явява собствеността на изградените улици. В участъците, в които улиците са частна
собственост, провеждането на залесителни дейности от страна на местната власт са
неправомерни. Третата причина е слаба поддържка на високата дървесна растителност (100
изсъхнали дървета и 36 отрязани и незаменени). Пълно отсъствие на засадени дървета се
наблюдава в Морфологична единица 4, много рядко в Морфологична единица 3, а за останалите
две е характерно фрагментиран и несистемен подход при реализирането на това
благоустройствено мероприятие.

Изводи:
•

Малък площен дял на елементите на зелената система с широк обществен достъп.
Стартирали благоустройствени мерки - реализиране на Зеления остров.

•

Значителни като обща площ имоти покрити с тревна покривка, част от тях - заети
с рудерална растителност. Имотите са частна собственост.

•

Наличие на терени с начин на трайно ползване– „градска гора“, голяма част от които
са частна собственост и попадат в устройствена зона за средноетажно жилищно
застрояване, съгласно предвиждането на ОУП, 2009 г. Съществена част от помалките по площ елементи, допълващи зелената система, като част от жилищната
среда попадат в имоти с ограничен достъп.

•

Изключително ниско присъствие на дълготрайната растителност, влизаща в
състава на уличното озеленяване.

•

Изключително висок брой на изсъхналите и отрязани дървета.

Пешеходна достъпност
Анализът на достъпността до обекти на обслужването като спирки на градски транспорт,
училища, магазини, е изготвен на база проходимост на пешеходеца по съществуващата
улична мрежа в определен пешеходен изохрон. Взети са предвид фактори като:

Схема 27:

Улично озеленяване

Площта на зелените терени около основните транспортни комуникации на квартала са 3 ha.
За тях е характерна тревната храстова растителност.

•
•
•
•

структурата на съществуващата улична мрежа
наличието на тротоари и тяхното състояние към настоящия момент
функции на сградите и техните партерни пространства
физически ограничители като липса на инфраструктура или непреодолима за
пешеходеца такава (Околовръстен път)

В анализа не са взимани предвид затворените комплекси.
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В рамките на 300 м до спирки на масовия градски транспорт се намират единствено сгради
и обекти, разположени по основните пътни артерии ограждащи квартала (бул. „България“, ул.
„Околовръстен път“, ул. „Тодор Каблешков“) и ул. „Луи Айер“ като единствена вътрешноквартална улица, предлагаща достъп до градски транспорт. (виж схема 22)

Схема 29: Пешеходна достъпност до магазини и други обслужващи дейности

Изводи:
Схема 28: Пешеходна достъпност до обекти на образованието

На територията на квартала са идентифицирани 8 обекта на образованието (в червено),
като 4 от тях (в близост до кръстовището на ул. „Луи Айер“ и ул. „Тодор Каблешков“) са със
статут на частни детски градини, а останалите – с функция на занималня, детски център,
др. Поради липсата на училища и достатъчно детски градини, обитателите на квартала се
налага да използват тези в съседните квартали или по-далеч. На Схема 28 е показан
пешеходният достъп в рамките на 500 м до най-близките обекти с образователни
дейности, като е видно колко голяма част от територията няма достъп до училища и
детски градини. Тъй като Околовръстен път е непреодолима преграда за пешеходеца,
единствените възможности за обитателите на квартала е да ползват съществуващите
училища и детски градини в кв. Борово, Гоце Делчев, Манастирски ливади-Запад или други.
Основната концентрация от услуги се намира в териториите около бул. „България“ и ул.
„Тодор Каблешков“ (Схема 29). Идентифицирани са различни обекти на обслужването и
услугите, като липсват големи магазини със стоки от първа необходимост (Lidl, Billa, др.), за
разлика от съседния квартал Гоце Делчев. За сметка на това обитателите на квартала имат
удобен достъп до сравнително равномерно разпределените в територията (но все пак малко
на брой) магазини за хранителни стоки.

•

В квартала липсва необходимата образователна инфраструктура, с изключение на
частните детски градини. На обитателите на квартала се налага да търсят тези
услуги в съседните или по-далечни квартали.

•

Липсва адекватна инфраструктура на обслужване в югоизточната част на квартала
с еднофамилни сгради както и във вътрешността на квартала по ул. „Васил
Стефанов“ (около Вертиго, комплекси Мона, Грийн Резидънс и Елизиум), ул. „Тодор
Джебаров“.

•

Липсата на адекватен достъп до обектите на обслужване и качеството на уличната
и тротоарна инфраструктура са една от причините обитателите на кв.
Манастирски ливади-Изток да предпочитат автомобила и обслужването в
съседните квартали.

•

Състоянието на уличната и тротоарна инфраструктура влияе негативно върху
времето, необходимо за изминаване на определени разстояния в квартала, което е и
основен компонент за дефинирането на една среда като пешеходно достъпна.
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3.3.2 Благоустройство
УПИ, сгради и съоръжения
Първата тема, чрез която е разгърнат тематичният фокус Благоустройство, съгласно
методологията на Изпълнителя, това е темата с общо наименование „УПИ, сгради и
съоръжения“. Чрез набора от подтеми, включени в нея се цели получаване на информация за
качественото и количествено присъствие на всички елементи и мрежи, които осигуряват
комфортна за обитаване среда. Като част от тези подтеми е и състоянието на сградния
фонд, която ще бъде разгледана като първа в това направление.
СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДИТЕ (ОБЩЕСТВЕНИ, ЖИЛИЩНИ, ПРОМИШЛЕНИ)
За определянето на физическото състояние на сградния фонд, екипът на Изпълнителя е
провел тематично теренно проучване в територията на квартала. Характеристиката
„състояние“ на сградния фонд е оценена на база външните белези на отделните сгради –
състояние на мазилка, състояние на балкони, тераси и стрехи, състояние на улуци, в т.ч.
заустване, налично озеленяване на фасадите и присъствието на устройства за
отопление/охлаждане на жилищата/офиси видими на фасадата на отделната сграда.
Първият факт по отношение на състоянието на сградния фонд, който бе установен при
провеждане на теренното проучване е, че почти всички многофамилни жилищни сгради
принадлежат на т.нар. „ново строителство“ обхващащо периода на строителна дейност
1999-2018 г.
Поради този факт все още значителна част от сградите са в много добро физическо
състояние. Не същото може да бъде казано за еднофамилните жилищни сгради, намиращи се
в южната периферия на квартала (морфологична единица 3 и част от морфологична единица
4), при които общото състоянието е лошо. Въпреки това, измежду тях могат да бъдат
забелязани както санирани, така и новоизградени луксозни еднофамилни къщи с осигурено
видеонаблюдение.
На Схема 30 са обозначени многофамилните жилищни сгради, за които са установени
слабости в тяхното състояние. Те възлизат на около 4% от всички сгради в територията
и се намират основно в морфологична единица 1. Най-често срещаният проблем е ниското
качество на мазилката, който се наблюдава при сгради, построени в периода на 90-те години
(к-с Бокар, к-с Жоди и други).
При извършеното наблюдение на място, бяха установени и сгради, които към юли 2018 г. са
все още необитаеми, но при тях са видими следи на деградация в различна степен. Част от
тях представляват започнати във времето строежи, които в последствие са изоставени.
Такъв е случаят със самостоятелната група сгради по ул. „Тодор Джебаров“ (вила „Снежинка“
- морфологична единица 3). Другата част са представени от сравнително нови сгради, които
поради това, че са все още ненаселени са придобили запустял вид. Те са част от сключено
застрояване по безименна улица, пресичаща ул. „Цанко Лавренов“ и ул. „Шарл
Шампо“(морфологична единица 1).
По отношение на улуците по фасадите, можем спокойно да твърдим, че тяхното състояние
е добро и са единични случаите, в които те са незаустени (Евроцентър – сграда Арбитражен
съд - морфологична единица 1). При повечето обществени сгради, както и при някои жилищни,
улуците са интегрирани във вътрешността на фасадата.

Схема 30: Състояние на сградите

Разполагането на климатици по фасадите е честа практика, въпреки факта, че
територията е газифицирана и частично топлоснабдена. Това навежда на мисълта, че
предназначението на уредите е по-скоро за охлаждане през летните месеци. Във връзка с
тяхното разполагане, може да бъде отбелязано, че рядко се срещат климатици, които се
оттичат директно над тротоарното пространство. Повечето са “заустени” към улуците
на сградите.
По време на теренното проучване бяха забелязани множество строежи, два от които с
видимо преустановена строителна дейност. Същите присъстват и в кадастралната
карта, предоставена от Възложителя с актуалност април, 2018 г. Това са висока сграда Бокар
и сграда в близост до обръщалото на автобусите при ул. „Тодор Каблешков“.
Това, което също стана видимо на терен, е присъствие на големия брой гаражи, автосервизи
и автоморги. С изключение на единици, повечето са в доста неугледен вид – изградени от
ламарини и подръчни материали, често с неясни очертания на прилежащия паркинг с
автомобили. Такива има както в територията с многофамилни жилищни сгради около ул.
„Тодор Каблешков“, така и в териториите с еднофамилни къщи в близост до ул.
„Околовръстен път“ (морфологични единици 2 и 3).
По отношение на озеленените фасади, можем да кажем, че такива напълно отсъстват в
територията. Въпреки това на много тераси и прозорци бяха забелязани саксии с цветя и
други (увивни) растения. На места тяхното присъствие е видимо доста богато, което може
да бъде интерпретирано като опит за компенсиране на липсващо озеленяване в публичното
пространство и желание на обитателите да си осигурят по-приятна заобикаляща среда.
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Изводи:
•

Голяма част от жилищните и бизнес сгради са в много добро общо състояние;

•

Сградите с влошени физически характеристики са предимно нискоетажни,
еднофамилни жилищни сгради, намиращи се в най-старите южни части на квартала
(морфологична единица 3);

•

Забележителен е контрастът на съжителството между сгради със съвременна
архитектура в много добро състояние и западнали постройки, с бивши жилищни
функции. Това наблюдение е валидно за всички морфологични единици.

•

Индивидуалното зацветяване и озеленяване на балкони е често срещано поради
липсата на такова в публичното улично пространство (морфологична единица 1 и 2).

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В УПИ
Озеленяването в УПИ вече беше разгледано през анализа на постигнатите устройствени
параметри на ОУП, 2009 г. От резултатите на изследването, стана видно, че голяма част
от имотите с многофамилни сгради имат изключително нисък процентен дял на озеленяване
в рамките на отделния имот. Това, което бе установено и от присъствието на терен, е че
в много от случаите свободната дворна площ е покрита с плътна (бетонова) настилка, а
пространството се използва главно за паркиране.
Озеленяването в имотите на многофамилните жилищни сгради, където то е налично, е
представено основно от тревни площи, рамкирани от храсти и/или кашпи. В рамките на
затворените комплекси този тип озеленяване се характеризира с добра поддръжка и
естетическо оформяне.
По отношение на озеленяването в индивидуалните имоти с еднофамилни сгради може да се
каже, че то е представено от функцията градско земеделие. В много от дворовете са
оформени градини. Често, там където е видна липсата на поддръжка се наблюдава избуяла
дървесна и храстова растителност, навлизаща в уличното пространство.
Озеленяването в имоти на административните сгради има предимно естетическа функция.
Представено е основно от тревни насаждения, кашпи и др. като почти отсъстват
дървесните видове. За две от по-големите сгради (сграда на ул. „Спас Соколов“ и Вертиго )
има реализирано покривно озеленяване.

Изводи:
•

В повечето случаи на многофамилните жилищни сгради, липсва озеленяване в
индивидуалния имот. (морфологични единици 1 и 2). Там, където са реализирани
озеленителни мероприятия, те най-често са свързани с полагането само на тревна
растителност. Дървесни видове в тези имоти почти не се наблюдават, и заради
разполагането на подземни паркинги в обхвата на имота.

•

Озеленяването в УПИ с еднофамилни сгради присъства навсякъде. В дворовете са
устроени зеленчукови градини и такива с трайни насаждения (лозя). Често
растителността навлиза в уличното пространство, отнемайки от неговия
габарит. (морфологични единици 2 и 3)

СЪСТОЯНИЕ И КАПАЦИТЕТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
В тази тема ще бъде направен преглед на степента на изграденост на мрежите и обектите
на техническата инфраструктура в територията на квартала. Част от оценките са
следствие от проведено теренно проучване и отделни посещения в квартала.
Водопроводна мрежа
От направения преглед на плановите документи в тематичен фокус Градоустройство
става ясно, че в началото на 90-те години водопроводната мрежа в кв. Манастирски ливади
е слабо развита. В ивицата северно от Околовръстен път още тогава са били налични
магистрални водопроводи, свързващи пречиствателна станция Панчарево с резервоар и ПСТ
Бъкстон. От обяснителна записка към идеен проект за развитие на водоснабдителната
мрежа за квартала с възложител Столична община става ясно, че по главните транспортни
комуникации – ул. „Околовръстен път“, бул. „България“ и ул. „Тодор Каблешков“ има изградени
стоманени водопроводи, съответно:
•
•
•

Ул. „Околовръстен път“ – стоманен водопровод ф 1100
Бул. „България“ – ф 700
Ул. „Тодор Каблешков“ – ф 500

Съгласно данните в записката, водопроводът по ул. „Тодор Каблешков“ стига до
кръстовището с ул. „Луи Айер“, въпреки че графиката от предоставените материали
показва крайна точка при кръстовището с ул. „Тодор Джебаров“. Това е и основното трасе,
чрез което става водозахранването на кварталите Манастирски ливади-Изток,
Мотописта и Гоце Делчев.
От изходната информация предоставена от „Софийска вода“ за целите на разработването
на идейния проект става ясно, че най-старата водоснабдителна мрежа (етернитова) е от
60-те години и се характеризира с малък диаметър на тръбите – ф 60, ф 80. За нуждите на
започналото през 90-те години строителство, на юг са поставени чугунени и стоманени
проводи ф 200 и ф 150. След 2000 г. на изток от бул. „България“ при ж.к. Бокар са поставени
чугунени проводи ф 150, ф 100 и полиетиленови ф 110, ф 160, като захранването е осигурено
от магистралния водопровод проведен успоредно по бул. „България“. Според информацията
на територията на Манастирски ливади-Изток все още има етернитови водопроводи с
обща дължина 3.34 км или 23% от цялата водопроводна мрежа на квартала (14.79 км.).
Това, което става видимо от приложения графичен материал, предоставен от Възложителя
е, че една жилищна група (к-с Авалон), намираща се в северозападния край на територията,
зад България мол, не е обслужена от водопроводната мрежа. Също, впечатление прави
фрагментираната на места водоснабдителна инфраструктура в източната част на
територията между ул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Околовръстен път“. При извършване на
теренното проучване, части от тези проводи бяха забелязани в няколко точки - при
преминаването на ул. „Луи Айер“ и ул. „Тодор Джебаров“, над водните обекти. По ул. „Йордан
Стубел“, продължение на ул. „Тодор Джебаров“, в частта към ул. „Околовръстен път“, бе
забелязан спирателен кран. Същият попада в зоната на неизграден тротоар, встрани от
пътното платно.
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Съгласно данните от преброяването през 2011 г. за 3261 бр. жилища е установен вида на
канализационната система, която ги обслужва. Резултатите показват, че 3110 са
жилищата, които са свързани към изградена канализация, 82 жилища са свързани към
септична яма, 34 с изгребна яма, 23 с попивна и 12 са без канализация.

Фиг. 15: Спирателен кран. Водопроводна мрежа -

Източник: Google Street View, 2015
Канализационна мрежа

Фиг. 16: Водопроводна мрежа - Личен

архив, юли 2018

От предоставените графични данни, става видно, че в кв. Манастирски ливади – Изток
малка част от предвидената канализационна мрежа е изградена. На фона на цялата
територия съвсем пренебрежимо е наличието на канална мрежа в участъка на жилищен
комплекс Бокар и малка част от територията около жилищен комплекс Жоди, в близост до
бул. Тодор Каблешков. Към настоящия момент, в проект на изпълнение е главен
канализационен клон 3 по продължението на ул. Костенски водопад в участъка, за който
предстои удължаване на трасето на улицата. Също така тече съгласуване на проекта за ВиК
мрежата под бъдещия бул. Тодор Каблешков както и изграждането на канализационни клонове.

Фиг. 17: Канализационна мрежа - Личен архив, юли 2018

Електрически мрежи
Съгласно данните предоставени от Възложителя, през територията на квартал
Манастирски ливади-Изток преминава трасе на въздушен електропровод високо
напрежение 110 кV. Той се намира в близост до ул. „Околовръстен път“, като в
непосредствена близост до електрическите стълбове има изградени обекти.
При провеждане на теренно проучване, това което беше установено е, че върху терените
около стълбове високо напрежение, в близост до бизнес сграда Меди Mаг и сервиз-магазин за

Схема 31: Канализационна мрежа в кв. Манастирски ливади - Изток
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автомобилни части Субаруленд, се използват за паркинг, в нарушение на изискване на чл. 14
ал. 1 т. 4 от НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г22. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ.
Съгласно изискванията на административния акт в 4-метровата сервитутна зона на
трасе високо напрежение 110 кV са забранени дейности като:
1. всякакъв вид застрояване, включително и на спортни стрелбища и военни полигони
за стрелба;
2. засаждане на трайни дървесни насаждения;
3. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. паркиране на всички видове превозни средства;
5. складиране на отпадъци и материали;
6. действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти;
7. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската
продукция;
8. стрелба с ловно и бойно оръжие.
С приложените снимки и извадки от сателитни изображения, са илюстрирани ситуациите в
които в близост до стълбовете на проводи високо напрежение се извършва паркиране и
ремонтни дейности на автомобили.
По отношение на проводите ниско напрежение и свързаната с тях инфраструктура, можем
да кажем, че са забелязани морално остарели стълбове и кабели, както и пилотни
трафопостове също с необходимост от подмяна (морфологична единица 2 и 3).

Фиг. 20: Сервитут високо напрежение.- Сграда Меди Маг - Google Earth, 2016

Топло и газоснабдяване
Територията ма на кв. Манастирски ливади-Изток е частично топлофицирана и
газоснабдена. Сравнявайки графиката с мрежите на двата вида инфраструктура е видимо,
че значително по-голяма част от територията е осигурена с разпределителни газопроводи
- всички морфологични единици с изключение на морфологична единица 3. Това основно е
територията с изградени многофамилни жилищни сгради по продължението на ул. „Тодор
Каблешков“.
Съгласно информацията предоставена от Възложителя, в територията има изградени един
главен и второстепенен клон на топлопровод.
Фиг. 18: Сервитут високо напрежение -

Личен архив, юли 2018

Фиг. 19: Сервитут високо напрежение - Личен

архив, юли 2018

Данните на НСИ от проведеното преброяването на населението през 2011 г. половината от
жилищата са свързани с централен източник на топлоенергия, а24% разчитат на собствен
такъв. В територията една четвърт от жилища са без инсталация за отопление.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 на НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ
– Об. Дв бр.17 от 06.03.2015 г.
22
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Брой жилища по видове инсталации за отопление

25%

51%
24%

Брой на жилищата в сградата с
централен източник на
отопление
Брой на жилищата в сградата
със собствен източник на
отопление

Най-много жилища (711) се отопляват на електричество, следвани от централна
топлофикация (452) . В територията 90 от жилищата използват нафта, въглища или дърва
за отопление.

Изводи:

категория „средно положение“ включва всички тротоарни настилки, които са в добро общо
състояние, но се характеризират с неравности или други особености, които значително
повлияват комфортното преминаване по тротоара. Съгласно оценките в тази категория,
преминаването е възможно. Оценката „лошо състояние“ са получили всички тротоари,
където, логично, преминаването е невъзможно.
Оценката на състоянието на тротоарите е направена по отсечки, чиито дължини са
ориентировъчни. Тази информация в последствие бе отразена в цифровия модел, разработен
за територията на кв. Манастирски ливади-Изток, където базирайки се на бъдещите
предвиждания за развитие на уличната мрежа (ПРЗ, 2001) стана възможно проследяването на
общата очаквана дължина на тротоарната мрежа, както и делът на отсечките от нея,
съгласно получените оценки.
Според направените изчисления, предвижданията за развитие на тротоарната мрежа
определят тяхната дължина на общо 83 км. Това включва тротоарите по всички улици,
предвидени със ЗРП, 2001 г. Съгласно данните от проведеното теренно проучване, към
настоящия момент от цялата предвидена дължина, са реализирани само 13 км, което е около
16% от цялата мрежа.

•

Канализационната мрежа в кв. Манастирски ливади „рамкира“ територията Такава
има изградена по периферията на квартала и в много малко участъци главно в
морфологична единица 1;

От тях, около 19% са в добро състояние. Те са забелязани основно по продължението на бул.
„България“ и ул. „Тодор Каблешков“, както и около някои от новопостроените жилищни сгради
и жилищни комплекси.

•

В обхвата на разработката има жилища, обслужвани от попивна и септична яма. морфологична единица 2 и 3 Съществуват и такива без никаква канализация
(морфологична единица 2, съгласно предоставените от Възложителя
геореферираните данни на НСИ, 2011 г);

Тротоарите, чието състояние е оценено като „средно“ са с най-голям дял от изградената
тротоарна мрежа – 46 %. Това са тротоарните настилки в района на многофамилните
жилищни сгради, в частта към ул. „Тодор Каблешков“, както и по улиците „Васил Стефанов“,
безименна улица в посока сградата на bTV и Хотел „Земята и хората“.

•

Видими на терен са нередности, свързани с отводнителни мероприятия във водните
обекти и деретата. (морфологични единици 1, 2, 3 и 4);

•

Водопроводната мрежа е фрагментирана. На места нейни елементи са видими на
нивото на терен. (морфологични единици 2 и 3);

По време на теренното проучване 23% от тротоарите са оценени негативно, като за още
приблизително 9% е установено, че са с липсващи настилка. С това делът на тротоарите в
лошо състояние възлизат на около 32%.

•

В територията има обитаеми жилищни сгради, които съгласно предоставената
информация, не са присъединени към водоснабдителната мрежа. (морфологични
единици 1 и 4);

•

Наличие на стари етернитови тръби, които са 23% от цялата водопроводна мрежа
на квартала;

•

Остарели елементи на електрическите мрежи. (морфологични единици 2 и 3);

•

Явни нарушения на законодателната рамка, свързани с позволените дейности в
зоната на сервитутите на трасетата на електрическата инфраструктура
(морфологична единица 3).

СЪСТОЯНИЕ НА ТРОТОАРНИТЕ НАСТИЛКИ

За улицата, с най-много тротоарни отсечки, за които се наблюдава липсваща настилка е ул.
„Луи Айер“. Тук следва да бъде споменато, че на много места тротоарите са ползвани и за
автомобилно паркиране. Това несъмнено е една от причините, която също допринася за
лошото им състояние, особено когато настилката е от плочки. На места регулацията не е
спазена и тротоарната линия често „влиза“ или „излиза“ спрямо уличното платно,
нарушавайки както автомобилния, така и пешеходния поток.
Видовете настилки, които са забелязани на терен са: асфалт, плочки, павета, бетон,
цимент, земна маса/камък. Най-често срещани са асфалтовите настилки и тротоарните
плочки. Павираните тротоари са предимно характерни за района на жилищен комплекс Бокар.
Тротоарите с този тип настилки са предимно с оценка „добро състояние“. Циментовата
настилка, земна маса/трошен камък са оценявани като настилки в лошо състояние.
В цифровия модел са отбелязани и отделни отсечки на тротоарната мрежа, за които по
време на наблюдението, са отчетени протичащи ремонтни дейности. Техният дял е 3%.

Състоянието на тротоарните настилки бе оценено чрез извършване на тематично
теренно проучване от страна на Изпълнителя в територията на квартала. На база
предварително изготвени критерии, тяхното състоянието бе измерено на тристепенна
скала, получавайки качествени оценки като „добро“, „средно“ и „лошо“. Основният критерий
за определяне състоянието на настилката е свързан с възможността за преминаване а)
пеша и/или с б) детска количка, инвалида количка, тротинетка/скутер. В тази връзка,
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Изводи:

Като проблем, свързан със лошото състоянието на уличните настилки, могат да бъдат
посочени както активните строителни процеси и навлизането на тежкотоварни машини в
територията, така и липса на грижа от страна за отговорните лица.

•

Делът на изградените тротоари в кв. Манастирски ливади е все още твърде малък
(морфологични единици 1 и 2) ;

•

По-голямата част от вече съществуващите тротоари са в добро и средно
състояние (морфологични единици 1 и 2);

•

В лошо състояние са някои от тротоарните настилки по улица „Тодор Каблешков“ (в
района на обръщалото) и бул. „България“;

Към настоящия момент изградеността на уличната мрежа в кв. Манастирски ливади
е около 50%;

•

Към настоящия момент собствеността на земята, предвидена по регулация за
изграждането на улична мрежа, е както следва:

•
•
•

Изводи:

В старите части на квартала с еднофамилни жилищни сгради (южна част към ул.
„Околовръстен път“) няма изградени тротоари (морфологична единица 3);

o
o
o
o

Често срещан проблем свързан със състоянието на тротоарните настилки е
практиката за паркиране върху тях (морфологична единица 1 и 2).

СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНИТЕ НАСТИЛКИ
По аналогия с оценяването на тротоарните настилки и за тази тема бе проведено теренно
проучване. Използвана беше отново тристепенна скала за оценка с категории – „добро“,
„средно“, „лошо“. Водещ критерий тук беше възможността за безпроблемно и безопасно (за
всички участници в движението) преминаване на автомобилите, при което не се налага
намаляване на скоростта им на движение.
В рамките на теренното проучване, оценка „средно състояние“ са получили всички улици, с
наблюдавани проблеми като неравности, които въпреки наличието им, не представляват
опасност или причина за промяна в скоростта на движение на автомобилите. С „лошо“
състояние са оценени улици, които имат съществени проблеми в целостта на настилката
и са потенциална причина за увреждане на автомобила или създаване на ПТП.
Освен снемането на информация за общото състояние на улиците, с наблюдението на място
бе извършена „проверка“ на реално съществуващите в територията улици. Тук е важно да
споменем, че в групата на съществуващите са включени и всички налични в територията
черни пътища, забелязани на терен и сравнени със сателитно изображение.
С помощта на цифровия модел и предвижданията на ЗРП, 2001 за развитие на уличната мрежа
в квартал Манастирски ливади-Изток, е установено, че очакваната дължина на уличната
мрежа в квартала възлиза на общо 41 км. В резултат на проведеното теренно проучване от
страна на Изпълнителя е установено, че съществуващите улици към август 2018 г. са около
27 км или приблизително половината от общо предвидените.
Разчетът на получените резултати показва, че оценените улични отсечки се разпределят
равномерно спрямо избраните категории. Техните процентни дялове варират около 30%. В
добро състояние са оценени улиците: бул. „България“, ул. „Тодор Каблешков“, обслужващи
улици между „Шарл Шампо“ и ул. „Цанко Лавренов“, ул. „Васил Стефанов“ до кръстовище с
безименна улица. В лошо състояние са улиците в по-старите части на квартала, намиращи
се на юг към ул. „Околовръстен път“, където част от тях са със стеснен габарит.
Преобладаващи в територията са улиците, чието състояние е оценено като средно. Това е
и оценката за територията, застроена предимно с многофамилни жилищни сгради по
продължението на ул. „Тодор Каблешков“.

Общинска – 51%
Частна – 45%
Държавна – 3%
Други – 1%

•

Преобладаващата част от улиците са в лошо и средно състояние. (морфологични
единици 1, 2, 3 и 4);

•

В групата на улиците оценени в добро състояние попадат главните трасета на
градските булевард „България“ и ул. Тодор Каблешков и само част от вътрешнокварталните улици, попадащи в морфологична единица 1 и 4..

•

При реализирана обща дължина от около 27 км, има изградени 13 км тротоарна мрежа.

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
В резултат от анализа на съществуващото положение в самия квартал могат да бъдат
направени следните изводи:
•

•
•
•

•

•

Уличното осветление на територията на квартала се осигурява от 154 работещи
улични стълба и 103 други осветителни тела (градинско осветление, прожектори,
др.), от които 14, по протежението на ул. Тодор Джебаров, не функционират.
Уличните стълбове по продължението на булевардите България, Тодор Каблешков и
Околовръстен път осигуряват работещо осветление по периферията на квартала.
Източната и югоизточната част на квартала са обезпечени с добре организирано и
работещо улично осветление (морфологични единици 2 и 3);
Северозападната част около България Мол, по протежението на улици Костенски
водопад, Иван Кирков, Цанко Лавренов и Флора, както и улиците между тях, не
разполагат с почти никакво улично осветление, като изключение правят
съществуващите 20 работещи стълба (морфологична единица 1).
В югозападната част около изграждащите се нови затворени комплекси и вече
изградените сгради по протежение на улици Васил Стефанов и Спас Соколов, водеща
към хотел „Земята и хората“, няма налично улично осветление (морфологична единица
4).
Около 40% е изградената инфраструктура на уличното осветление спрямо
съществуващите към дадения момент улици. В това число не влизат улиците към
затворените комплекси, тези в проект или в процес на изграждане.
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Липсата на улично осветление и качествена инфраструктура, особено в територия, бързо
развиваща се като квартал Манастирски Ливади-Изток, създава сериозни предпоставки за
влошаване качеството на обитаване и повишаване на чувството за несигурност.
На много места в квартала, където липсва улично осветление, но вече е изградена улична и
тротоарна инфраструктура, възникват конфликти с принципите на планиране и етапност
на реализиране на качествена и безопасна техническа, транспортна и пешеходна.
инфраструктура.
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Увод
Тематичната област Жизнена среда разглежда начина на функциониране на средата от гледна
точка на взаимодействието между структура и физическо ѝ състояние от една страна и
човешките активности, които се извършват в нея, от друга. Наблюдението на явленията
спомага за проследяване на закономерности, които да бъдат съотнесени към условията,
обусловени от нейното устройство и благоустрояване. ЖИЗНЕНА СРЕДА включва два основни
тематични фокуса: „Жизнеопределяща структура и функции“ и „Човешко присъствие и
дейности“. В първия от тях биват разгледани темите „Партери“, „Вътрешни дворове“,
„Земеползване“. Целта е да бъде установен как реално се ползват пространствата и
помещенията в пряк контакт с публичната градска среда, как това се отразява върху начина на
живот на обитателите, как въздейства на посетителите на квартала. Водещите въпроси са
доколко има активно взаимодействие между частното и публичното пространство, доколко
частното пространство на дворовете се използва за активност на живущите, предвид
отсъствието на публични пространства подходящи за отдих, спорт и игра.

Морфология и застрояване
СТРУКТУРА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА
Създадената в началото на 90-те Концепция за южните райони е документът, чийто принципни
постановки оказват най-съществено влияние върху подхода, демонстриран по-късно при
разработването на подробния устройствен план на квартала. Въпреки промените през
годините, уличната мрежа е един от малкото елементи на разработката от 2001 г., чиято
идейна структура е водеща в присъединяването и усвояването на новите територии.
На Схема 1 са показани основните направленията на всички улици в пълния им вариант на
реализация. С плътен контур са обозначени вече съществуващите, а в пунктир тези, които
предстои да бъдат изградени.

Вторият тематичен фокус съдържа темите „Мобилност“, „Население“ и „Спорт“. Проучването
на мобилността включва изследване на динамиката на трафика и паркирането в рамките на
светлата част на денонощието. Така могат да бъдат откроени възникващите проблеми при
взаимодействието среда-човешка дейност и да бъдат получени идеи за тяхното разрешаване.
Данните за населението обрисуват демографската картина на квартала. Изследвани са
условията за спорт по отношение на наличност и състояние на съоръженията, тяхната
функция и ползватели. Това цели да проследи активните човешки дейности в квартала и да
спомогне за оценяването доколко създадените условия кореспондират с потребностите на
ползвателите.

Методически бележки
Методически бележки, Жизнена среда, мобилност: Изследванията на мобилността в квартала са
базирани изцяло на теренни проучвания. Събрана е информация за трафик натоварването по
различни начини на придвижване в шест входно-изходни локации в квартала, както и в едно
вътрешно кръстовище. Направено е заснемане на паркирането, в т.ч. текучеството на
автомобили и приблизителното им време на престой в пет улични отсечки. Така е проследена
динамиката на мобилността в светлата част на денонощието, в летен ден. Събраните данни са
обработени и анализирани, в резултат на което са направени изводи. Част от получените
резултати са сравнени с аналогична информация за други части на града, а някои и за целия град.

Структура на уличната мрежа

Уличната мрежа е основата за формиране на жилищните квартали, които са водещите
структурни единици в територията. От схемата могат да бъдат различени разнообразни по
форма и площ квартали, като техните размери слабо нарастват от периферията към
вътрешността на квартала.
Характерът на кварталната структура има директно влияние върху формообразуването на
застройката, което в последствие предопределя вътрешно-кварталните пространства и
провеждането на възможни връзки между тях. В плана на уличната мрежа може да бъде отчетена
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липсата на диагонални комуникации, които имат съществено значение за функционалната
свързаност и структурна цялост в територията.
Ниското ниво на проведената към момента транспортна инфраструктура, както и
отсъствието на застрояване в отделни части е формирало своеобразни празнини, които
фрагментират територията на квартала и често се оказват непреодолими. Съгласно тези
морфологични белези, най-общо, могат да бъдат разграничени три до четири морфологични
единици, включващи в себе си различни по форма и застройка квартални структури. Те ще бъдат
по-детайлно разгледани в следващата точка „Начин на застрояване на кварталните
структури“.
НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ НА КВАРТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ
При разглеждането на теми като “Квартална структура и структура на уличната мрежа”,
“Степен на изграденост на средата”, “Начин и характер на застрояването”, “Съотношение
между височина на сгради и пространството между тях”, “Визуални връзки” и “Въздействие на
средата” се открояват четири типа територия (морфологични единици). Схема 2, показва
границата на четирите морфологични единици и представя наличното застрояване в квартала.
Схемата изобразява процесите по североизточната граница на територията (по продължение
на ул. „Тодор Каблешков“) формиращи една сравнително по-плътна рамка.

Очевидно е, че характеристиката на тази морфологична единица се променя по продължението
на улицата, като на моменти тя добива известна рехавост. Югоизточната част на
територията контрастира на тази рамка със съществено по-скромния мащаб на намиращите
се в нея обекти, както и тяхната „разпръснатост“, която затруднява прочитането на иначе
съществуваща улична мрежа. В югозападната част впечатление правят големите единични
обеми, които по подобие на дребно мащабните структури, изглеждат случайно разположени в
пространството. Това е и най-общата характеристика на морфологичните единици, за които
ще бъде направен преглед на начина и характера на тяхното застрояване.
Морфологична единици - Група 1
В тази част на територията най-ясно може да бъде прочетена кварталната структура, както
и тази на уличната мрежа. Преобладаващите съществуващи сгради се характеризират със
средни по големина обеми (в сравнение с всички останали в територията на квартала). В тази
първа група начините на застрояване са най-разнообразни. Наблюдават се:
•

•
•

свободно застрояване в имот – представени предимно от еднофамилни жилищни сгради
с малки обеми (жилищните структури в обособения триъгълен квартал в близост до к-с
Бокар); жилищни структури, в близост до ул. „Тодор Каблешков“); както и единични сгради
(жилищни и търговски) основно по фронта на ул. „Тодор Каблешков“.
свързано застрояване (сключено и редово) – това са жилищните структури около ул.
„Цанко Лавренов“ и ул. „Шарл Шампо“.
комплексно застрояване – к-с „Бокар“, „Флора парк“ и „Флора гардън“
Морфологична единица - Група 2

Тази втора група (североизточен край на територията, успоредно на ул. „Тодор Каблешков“) се
характеризира с по-дребни структури, почти симетрично разположени около водеща
комуникация с направление север-юг (ул. „Луи Айер“). По отношение на застрояването, може да се
каже, че се срещат всички по-горе споменати видове, но с превес на свободното застрояване в
имот.
Морфологична единица - Група 3
Третата група обхваща всички еднофамилни нискоетажни жилищни сгради, част от т.нар.
„исторически формирани структури“. За тази група преобладаващо е свободното застрояване
в имот.
Морфологична единица - Група 4
В последната група са включени всички структури с едър обем. Тяхното разположение в
територията създава усещане за „разпръснатост“ в пространството. В тази група, също има
примери за свободно, свързано и комплексно застрояване.

Морфологични единици

Може да се твърди, че обхватът на формиране на тези морфологични групи значително съвпада
с начина, по който функционират и си комуникират тези отделни части на квартала. Улица „Луи
Айер“ е важна вертикална връзка в територията, която осигурява свързаност между обособена
група 2 и обособена група 3. За другите две може да се твърди, че те в голяма степен
функционират независимо една от друга.
Тези изводи по-скоро носят негативна оценка по отношение жизнеността на цялата
разглеждана територия. От допълването на морфологията на застрояването с информацията
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от слоевете „собственост“ и „земна покривка“ (в случая „съществуващи зелени площи“) става
видно, че образуваните „празнини“ представляват територии, частна собственост, покрити с
рудерална растителност. Тяхното присъствие допринася за пораждане на чувство на
„запустялост“ в територията и понижена обща безопасност.

преминаване през значително стеснени участъци или директно принуждава пешеходците да се
слязат на пътното платно.

Съвместяването на слоя „морфология на застрояването“ и слой „собственост“ ни позволява да
добием и по-добра представа за структурата и наличието на публични пространства.
Съществуващите такива в кв. Манастирски ливади-Изток са сведени основно до вътрешноквартални улици. Съгласно морфологичната структура, характеристиките, които имат найпряка връзка с жизнеността на територията, това са височината на ограждащите ги сгради и
ширината на пространството между тях. Последните имат съществено значение за
формирането облика на уличните пространства, както и с пораждането на специфично
психологическо въздействие върху пешеходците, влияещо при избора им на маршрут. Те ще
бъдат разгледани в следващата точка.
ХАРАКТЕР НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕТО
От гледна точка на височината на сградите можем да кажем, че силуетът на квартала е доста
разнообразен. Първата морфологична група се характеризира с предимно високо и средно
застрояване. Тук най-високите сгради са разположени по направлението на главните
комуникационни артерии (бул. „България“ и ул. „Тодор Каблешков“). Това са сградите на България
Мол (20 ет.), офисни сгради по продължение на бул. „България“ (9 ет.), сграда х-л
„Феста/Черноморско злато“ (10 ет.) и жилищни сгради от източната страна на магазин „Комсед“
(11 и 12 ет.). Преобладаващо високо застрояване е характерно и за морфологична единица 2. Найвисоката сграда в тази част на квартала е 17 етажен жилищен блок, част от сключено
застрояване по ул. „Луи Айер“ и ул. „Тодор Каблешков“. Високо е преобладаващото застрояване и
в последната четвърта единица. Най-високата сграда там е бизнес сграда „Вертиго“ (17 ет.).
Във връзка с характера на формираните публични пространства и психологическото
въздействие, което ограждащата рамка от сгради създава, можем да твърдим, че в
територията на квартала има изявени контрасти. На места голямата височина на сградите
смалява оптически пространството между тях, като създава специфично чувство на
затвореност, ограниченост. В различните части на територията това силно субективно
чувство може да варира от клаустрофобия до известен уют и защитеност. Участъците, в
които тези характеристики са силно осезаеми са: улица от изток на к-с Бокар, ул. „Цанко
Лавренов“, ул. „Шарл Шампо“, участък от ул. „Луи Айер“, ул. „Майор Павел Павлов“, ул. „Тодор
Джебаров“). В местата, където имаме по-силно изявено негативно въздействие, обикновено е
налице плътна ограждаща застройка с липсващо улично озеленяване и прекъснати визуални
връзки към Витоша.

Огради и бариери в кв. Манастирски ливади - Изток

По отношение на публичните пространства и ролята им за жизнеността в територията,
съществено значение има тяхната обвързаност и възможност за провеждане на пешеходни
потоци. Схема 3 илюстрира, установената в рамките на проведеното теренно проучване,
съществуващата практика за „поставяне на огради“ както за многофамилните жилищни сгради
в индивидуални имоти, така и на ниво регулационен квартал (случаят със затворените
комплекси). Причините за това могат да бъдат обяснени с желанието на живущите за постигане
на една по-добра среда на обитаване, където собствеността на земята и отговорността за
нейната поддръжка и ползване е ясно заявена. Тези огради на места допълнително отнемат от
пространството между сградите и възпрепятстват възможностите за диагонални
преминавания като бързи връзки за пешеходците. Друга негативна практика, свързана отново с
отнемане на пространство, това е паркирането върху тротоар. Често, тази практика води до
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Имоти по начин на трайно ползване

Земеползване и функции. Икономически дейности
Анализ на земеползването, извлечен от Кадастралната карта, в категориите „вид територии“
и “начин на трайно (фактическо) ползване”, е направен в Устроена среда, част Параметри и
натоварване на територията. Основният извод, отнасящ се до вид територии е големият дял
на урбанизираната територия (96%). Останалите 4% са земеделски земи. Сред имотите,
попадащи в категорията “урбанизирана територия” са и незастроени имоти, обект на ЗРП от
2001 г. и на последвали частични изменения, в резултат на които е последвало смяна на тяхното
предназначение. Съгласно предвижданията на ЗРП от 2001 година, повечето поземлени имоти
(земеделска земя), чието предназначение е останало непроменено, са предвидени за зелени и водни
площи с широк обществен достъп.
От данните в категорията “начин на трайно ползване”, като се има предвид, подхода на
генериране на тази категория съгласно Наредбата за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, се извлича информация за
реализираните мероприятия и за предвидените такива в процедираните подробни
устройствени планове за имоти в обхвата на разработката. Начинът на трайно ползване не
дава точна информация за реалното ползване на имотите и не илюстрира функциите.
Функциите могат да бъдат извлечени частично от информацията за сградите в кадастралната
карта и проверени по време на теренните проучвания.
На Фиг. 2 е представено разпределението на имотите по обобщени характеристики на начин на
трайно ползване. В категорията “За друг вид застрояване” попадат имотите в устройствени
зони СМФ, Оо, Оз1, Жс и Жм, застроени и такива, които не са застроени още. Аналогични
закономерности се наблюдават и за останалите категории на начина на трайно ползване.

В тази връзка е направен анализ на фактическото ползване на имотите и сградите., Изведени са
и наблюдаваните функциите, в квартала. По време на теренните проучвания са идентифицирани
и икономическите дейности, които са предпоставка за жизнеността в градската среда.
В квартал Манастирски ливади-Изток могат да се откроят функциите: труд, обитаване,
обслужване и комуникации. По дефиниция това са четири и от петте основни функционални
системи, които изследва устройственото планиране. Последната пета функция, отдих и
рекреация, няма видимо присъствие в територията.
Видовете труд, които се полагат в разглежданата територия могат да бъдат открити в:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Офис сгради;
Търговски центрове;
Предприятия и цехове;
В обекти, предлагащи услуги за моторните превозни средства – бензиностанции,
сервизи, магазини за части и др.;
Отделни големи търговски обекти и/или складови бази;
Хотели;
Обекти, предлагащи медицински и козметични услуги в самостоятелни имоти и като
част от сгради с друго предназначение;
Обекти, предлагащи социални услуги;
Търговските обекти, задоволяващи ежедневните нужди на ползвателите и
обитателите;
Обекти предлагащи специализирани услуги и продукти.

Икономическите дейности в офис сградите могат да бъдат обобщени в следните категории:
Икономическите дейности са представени предимно от дейности в сферата на услугите. В офис
сградите са настанени софтуерни компании, компании предлагащи разнообразни решения,
включително и за електронна търговия и облачни услуги. Друг тип наематели и/или ползватели
са компании, предоставящи консултантски услуги, в това число и маркетинг услуги и услуги за
развитие на човешките ресурси. Има представители на туристически агенции и агенции за
забавления.
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Често срещани наематели са компании с търговски дейности, както такива, които
дистрибутират продукция и/или услуги, включително собствено произведена (хранителни
стоки, медицински изделия, техника и части за промишлеността), така такива, които
предлагат финансови продукти и услуги. В квартала е базирана и фирма Takeaway.com.
Предвид факта, че квартал Манастирски ливади - Изток е млад и развиващ се квартал, е логично
в офис сградите наличието на офиси на строителни фирми и агенции за недвижими имоти. Прави
впечатление, че агенциите за недвижими имоти разширяват дейността си и предлагат
допълнителни услуги, свързани с управлението и поддържане на недвижимата собственост. В
допълнение се откриват и фирми, които предлагат мебели и стоки за дома.
На територията на квартал Манастирски ливади - Изток функционират и два клона на банки,
разположени в самостоятелни сгради. Освен банковата дейност, в квартала функционират два
хотела.
Офис сградите концентрират голям брой фирми, организации и хора. В добавка към офис
сградите, банковите институции и хотелите, също допринасят за съсредоточаването на още
хора. Офис сградите, банките и единият хотел са разположени в Морфологични единици 1 и 4, в
близост до бул. „България“. Предпоставки за тази концентрация се намират в устройствените
зони - Смесена многофункционална зона и Зона за обществено- обслужващи дейности и
озеленяване, в които попада тази част от територията на квартала и близостта до основна
градска комуникация. Офис сградите, банките и хотелът са ориентирани към вътрешността на
квартала - достъпът до тях изисква влизане във вътрешността, паркирането и гарирането
също се осъществява в имотите на сградите и извън тях. Служителите в офис сградите
ползват обектите и услугите, развивани в квартала. Изключение прави вторият хотел, който е
ориентиран и към Околовръстния път.
Офис сградите в зони СМФ и Оз1 имат разгъната застроена площ над 140 000 м2. Тази площ
предполага около 3000 възможни ползватели, а офис сградите в строеж ще допринесат с още
1000 възможни ползватели. Двата хотела са с обща РЗП над 17 000 м2, а търговска център (мола)
има РЗП от около 50 000 м2. За сравнение съществуващото РЗП за жилищни нужди е 704 478 м2,
което ще рече че площното съотношение между офиси и жилища е около 1/5.
В търговските центрове и големи търговски обекти и/или складови бази се практикува основно
търговия с директен обмен на стоки и услуги, което предполага и функционалната специфика по
отношение разпределението на сградите и употребата на имотите. Те се характеризират с
голяма заета (застроена и усвоена) площ, (в случая на търговския център) и голяма разгъната
застроена площ. Тяхното разположение се характеризира основно с близост до основните
комуникации. Всички обекти в тази категория надхвърлят значението си за квартала и са
ориентирани към клиенти и потребители в по-широк териториален обхват. Тази
характеристика личи и в ситуирането на обектите - техните входове са ориентирани към
Околовръстния път и бул. “Каблешков” и рядко имат връзка с вътрешността на квартала, за
разлика от анализираните по-горе офис сгради. Прави впечатление, че дейността на Топливо, Бул
Лес Груп, Смарт Метал Груп се простира върху няколко имота и регистрираното озеленяване
видимо е остатък от предишно ползване или залесяване.
Малък е делът на имотите и сградите, в които се осъществява същинска производствена
дейност. Основният представител е фирма Кристиян Нейко. В рамките на първия етап на
теренното проучване бе регистрирана и строителна фирма с тежка механизация, но при
последния етап на теренните проучвания - на негово място се изгражда сграда. Подобно
развитие има и за бетоновия възел, разположен в близкото минало на терена на сега изграждания
Зелен остров.

При анализа на икономическите дейности, прави впечатление големият брой услуги,
предназначени за автомобили. Такива се откриват както по основните комуникации - бул.
Каблешков и Околовръстен път, така и във вътрешността на квартала. Наборът от услуги се
изразява в сервизи, включително и специализирани; магазини и складове за авточасти,
включително и търговия online; автокъщи и автомивки, бензиностанции. Видно от
хронологичните сателитни снимки на територията, достъпни през платформата
google.maps.com, е че една част от тези услуги датират от 2007 година. С времето се добавят
и нови. Някой от съществувалите в началото на развитие на квартала се променят и работят
и до днес (Сервиз на SAAB, сега сервиз Перфект). Други, разполагащи се на много голяма площ или
разположени в интензивно усвоена градска среда намаляват площта си (сервиз на ул. Луи Айер
103-111) или престават да функционират (автоцентър BGreen, ул. Боянски водопад и ул. Шарл
Шампо). Трети са в хипотезата на “временен обект”, разположени върху имоти за изграждане
и/или разширяване на комуникационната мрежа в квартала.
Другите икономически дейности се помещават в партерните пространства на сградите и са
анализирани в част “Партери”.
Забелязва се натиск за трансформация на досегашните функции в квартала и това се отразява
най-вече на икономическите дейности, които трудно се интегрират в жилищна среда.
Разнообразието от икономически дейности и функции, присъщи и на петте функционални
системи са предпоставка за постигане на жизненост на градската среда. Последно се постига
чрез намиране на функционален и пространствен баланс.
Имоти с реализирани жилищни сгради
Най-голям е делът на имотите с реализирани жилищни сгради. Обитаването също има своите
функционални и пространствени разновидности, класифицирани както следва:
•
•
•
•
•
•

В еднофамилна сграда в самостоятелен урегулиран поземлен имот;
В еднофамилна или многофамилна сграда до 3 етажа в самостоятелен урегулиран поземлен
имот;
В многофамилна жилищна сграда над 3 етажа в имот за колективно ползване;
В сграда със смесени функции;
В жилищен комплекс с отворен достъп;
В жилищен комплекс с ограничен и контролиран достъп.

Задълбочен анализ на ползването на незастроената част на имотите за обитаване е направен
по-надолу в част “Вътрешни дворове”.
Ползване на незастроените имоти
Предвид факта, че за Манастирски ливади - изток е характерен много динамичен процес на
развитие, интересно е да се проследи какви пространствени следи оставят действията по
компенсиране липсата на съществени елементи от система Комуникации. Тук се изследва
ползването на незастроените и неусвоените имоти за достъп до други имоти и обекти,
включително и извършване на спомагателни функции в тях.
В квартал Манастирски ливади – Изток делът на незастроените имоти е 60 % от всички имоти.
Но голяма част от тези имоти търпят временни функции, които са регистрирани по време на
теренните проучвания и могат да бъдат описани по следния начин:
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Паркиране и преминаване
Има няколко съсредоточия на паркиране и преминаване в незастроени имоти и те са локализирани
както следва:
•

•

•

•

•

•

Около големи обслужващи обекти, в близост до основна пътна артерия за квартала. Такъв
е примерът с имотите в непосредствена близост до хотел Феста и сградата на Първа
инвестиционна банка. Имотите с временна функция паркиране са частна собственост.
Около големи обслужващи обекти, в близост до основна пътна артерия за квартала.
Паркира се и в отчуждените имоти и все още неотчуждените имоти по бул. „Тодор
Каблешков“, такива случаите пред магазин „Комсед“, пред новопостроената сграда на
ъгъла на ул. „Боянски водопад“ и бул. „Тодор Каблешков“, на същия ъгъл в източна посока и
следващия имот на изток.
В зона с реализирано строителство – на юг и на изток от жилищен комплекс „Бокар“ и на
запад от комплекс Флора парк. Имотът с временна функция паркиране е частна
собственост.
В зона с реализирано строителство - отново на юг от ул. „Иван Кирков“ и на изток от
комплекс Флора Парк в имот частна собственост с отреждане за общински нужди и
детска градина, озеленяване и детски площадни и за трафопост.
В зона с реализирано строителство -върху имота на нереализираната улица на юг от
производствените мощности на фирма Кристиян Нейко и в съседния имот, частна
собственост с предназначение за обществено обслужващи дейности и жилищно
строителство.
Около обекти за автоуслуги: В съседни имоти на сервиз за запад от ул. „Луи Айер“ и на юг
от сграда на транспорта на ул. „Луи Айер“№107, на пресечните точки на ул. „Тодор Попов“
и „Йордан Бакалов - Стубел“.

Преминаване и подпомагане на строителни дейности в съседни имоти
Преминаването в незастроени имоти се осъществява там, където не са проведени все още
планираните в ЗРП, 2001 г. улици като по този начин се осигурява и достъп до откритите
строителни площадки. Строителните дейности на някои от обектите генерират отпечатък
върху съседните имоти. Такива случаи са регистрирани при строежа над затворен комплекс
Флора-Гардън и се изразява в преминаването през незастроените имоти, успоредно на бул.
България и разполагането на строителната техника и материали е в съседните имоти. Подобна
е ситуацията около комплекс „20 бора“, жилищните сгради на изток от пресичането на ул. 409 и
ул. „Луи Айер“, на пресичането на ул. „Костенски водопад“ и ул. „Иван Кирков“.
Ползване на публични пространства
Основните публични пространства за широк обществен достъп в квартал Манастирски ливади
- Изток са пространствата на улиците. Ползването на улиците се състои основно в
преминаване и паркиране. Ползването за придвижване по изградената улична мрежа е силно
затруднено и конфликтно за всички участници в движението: пешеходци, велосипедисти,
ползващи публични транспорт и управляващите автомобили. Паркирането като функция също
има проблем и създава такъв. (Виж част Паркиране, Устроена среда). Поради това, уличните
пространства са силно стеснени, трудно проходими, лишени от видимост и непредполагащи
чести стационарни дейности. Обособени площадни пространства и места за събиране и
общуване на хора няма. Групи хора се събират около обслужващите обекти в партерите,
ползвайки тротоарите и прилежащите на обектите пространства.

В процеса на изготвяне на настоящето проучване, анализ и оценка, Столична община, чрез район
Триадица изгражда първия етап на градинка наречена „Зелен остров“. Делът на алейната мрежа с
предвидени места за сядане е 45% от общата площ. Площадките за игра и фитнес уредите
заемат 17% и 38% от площта на озеленените площи. Предвижда се и засаждане на иглолистни и
широколистни дървета и храсти. Първият етап обхваща само кв. 9-УПИ III-981. Видно от
реакциите на обитателите на квартала, споделени в публичната група във Facebook, е че те са
силно заинтересовани от сроковете и качеството на изпълнение и реализирането на този
проект.

Изводи
•

Временните мерки, компенсиращи липсващите комуникационни връзки оставят
пространствени следи, решават локални проблеми и не работят за подобряване на
свързаността в Квартала, а оттам и за неговата жизненост;

•

Жизнеността се намалява и от липсващите публични услуги и пространства;

•

Комплексното планиране на елементите на комуникационната система, последвано от
нейното своевременно реализиране, включително използвайки и етапен подход, спомагат
за осъществяването на връзки и взаимодействия между морфологично обособените
части (в случая на Манастирски ливади - Изток между четирите морфологични единици) в
една територия. Връзките и взаимодействия, комбинирани с функционален и
пространствен баланс на функции, в това число и изградени съответните публични
обекти на социалната инфраструктура са гаранция за жизнеността на средата. Както се
вижда от гореспоменатите анализи, по отношение на Манастирски ливади - Изток все
още е далеч изпълнението на планираните устройствени и благоустройствени
мероприятия.

Партерни пространства
Друга важна характеристика, имаща ключова роля за жизнеността на територията на кв.
Манастирски ливади-Изток е разполагането на отделните функциите в нея. Към настоящия
момент преобладаващо е обитаването. За територията на квартала, изключително изострен е
проблемът с липсата на обекти на социалната инфраструктура. Най-вече това са училища,
детски градини, обекти със стоки от първа необходимост, публични пространства и зелени
площи.
Основните обекти, задоволяващи тези нужди на жителите на кв. Манастирски ливади-Изток са
разположения на север от ул. „Тодор Каблешков“, в съседния кв. Гоце Делчев. Там се намират едни
от големите супермаркети, както и много пространства за игра, училища и детски градини.
Обслужването в територията на квартала е представено предимно от обекти с търговска
функция, разположени в партерните пространства на сградите. По протежението на главните
комуникации има изградени значителни по площ тематични търговски сгради.
Резултатите от проведеното през юни теренно проучване показват, че от идентифицирани
256 партерни пространства, 96 са неактивни, дават се под наем, или се ремонтират. Взимайки
предвид темповете на развитие на квартала, заедно с интензивното строителство на нови
жилищни и офис сгради, и увеличаване на потребителите на територията, се очаква броят на
партерните пространства да нараства.
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Според развиваните дейности, партерните пространства, най-общо, могат да бъдат
класифицирани в следните няколко функционални категории:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Административни – 2;
Медицински – 13;
Образователни – 5;
Културни – 2;
Спортни – 6;
Магазини – 59;
Обекти за бързо хранене – 9;
Ресторанти – 6;
Козметични – 19;
Други – 39;

Видно от Схема 3 основната концентрация на партерни пространства е в северната
(морфологична единица 1) и северозападната част (морфологична единица 2) на квартала, където
преобладават жилищни сгради – 96.3%. Едва 3.9% от партерните пространства са
идентифицирани в югозападната зона с интензивно жилищно строителство, което
представлява 6.25% от активните към този момент пространства. В югоизточната част на
квартала, с предимно еднофамилно жилищно строителство по продължението на ул.
“Околовръстен път”, няма партерни пространства. Поради характера на застрояване в
морфологична единица 3 и практиката да се поставят плътни и високи огради около имотите, за
активност чрез предлагане на услуги от типа на услугите в партерните пространства не може
да се говори. В морфологична единица 4 причините за отсъствие на активни партерни
пространства е в изградените жилищни комплекси от затворен тип, в които регламентите за
употребата на пространства изключва възможността за активност с широк достъп.
Сред ползвателите на активностите в партерите са хората, живеещи и работещи в квартала
(магазини за хранителни продукти, обекти за бързо хранене). Функциите на активните партери
предполагат и клиенти външни за квартала (медицински, образователни, културни, спортни,
ресторанти и др.)
За квартала е характерно и наличието на сгради с реализирани гаражи на партерно ниво,
включително и от страната на улицата. Тези решенията не благоприятстват жизнеността на
квартала и намаляват усещането за сигурност. Не всички активни и потенциално активни
партери са достъпни от улица, поради по-ниската или по-високата кота на партерното ниво на
сградата спрямо улицата.. Това може да рефлектира върху успеха на инициативите, предвидени
да се реализират в тях. За други достъпността е ограничена от заетите от паркирали
автомобили тротоари.

Партерни пространства

Съгласно предвижданията на ЗРП от 2001 г. във вътрешността на квартала е следвало да бъдат
изградени следните обществено-обслужващи обекти:
•
•
•
•
•

четири детски градини;
пет училища (едно, от които специализирано)два покрити базара;
поликлиника, клиника и център за социални грижи;
четири площадки за спорт, четири площадки за игра, покрит детски басейн, кино;
обществен паркинг.

Спазването на принципа за изграждането на нови сгради заложен в ЗРП, 2001 г., в който минимум
един от етажите е предназначен за функция, различна от основната, е предпоставка и условие
за създаване на жизнена среда за обитаване.

Изводи:

Партерни пространства (активни и неактивни)

•

За кв. Манастирски ливади - Изток са на лице силни контрасти по отношение на
морфологичните характеристики на отделните части на квартала;

•

Териториите със съществуващо застрояване се намират по границата на квартала,
като между повечето липсва функционална и пространствена обвързаност;
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•

Публичните пространства са представени предимно от вътрешно-квартални улици;

•

Вътрешно-кварталните пространства както и прилежащите терени на индивидуално
застроените жилищни сгради са често отделени с ограда като по този начин не
позволяват провеждането на диагонални връзки за пешеходни преминавания;

•

Разнообразни по вид морфологични структури на съществуващото застрояване
формират различно по качество и степен, ниво на психологическо въздействие на
публичните пространства между тях;

•

Загубени са ценни визуални връзки с планината;

•

Степента на осигуреност на територията с обекти на социалната инфраструктура е
много ниска;

•

Наличие на множество партерни пространства, които са условие за насищане на
територията с разнообразни функции;

•

Около 30% от изградените партерни пространства в територията са все още
неактивни;

•

Достъпът до партерните пространства е затруднен от паркирани в непосредствена
близост автомобили и разминаване в нивата на партерите и улиците;

•

Силен дисбаланс при разположението на сградите с възможни активни партерни нива,
основно концентрирани в Морфологични единици 1 и 3.

Вътрешни дворове
В тази част е разгледано ползването на вътрешните дворове на имотите, които се използват
за обитаване. Макар и по своята същност, това да са пространства с ограничен достъп на
ползване, начинът на тяхната употреба допринася за жизнеността на градската среда, а оттам
и на квартал Манастирски ливади – Изток. Характеристиките на вътрешните дворове са в
силна зависимост от функцията на сградите в имотите и от собствеността.
ПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ДВОРОВЕ
Еднофамилни и многофамилни сгради до 3 етажа

трансформация – или да попаднат под трасето на предвидения за разширение булевард, или да
бъдат усвоени по правилата, които предлага зона Смф. Улиците „Луи Айер“, „Aкад. Наджаков и ул.
409 са другите линейни обекти, около които се намират имоти с еднофамилни къщи, които са в
лошо състояние.
Многофамилни жилищни сгради със смесен характер
За изградените многофамилни жилищни сгради и такива със смесен характер в УПИ е характерно
ползването на вътрешните дворове предимно за паркиране, като се практикува запечатване на
почвата с твърда настилка, разграфяване на паркоместа и разпределянето им между
собствениците на жилища в сградата, и не само. Вътрешните пространства осигуряват и
достъп до наземните гаражи и ако в имотите има организирано паркиране на подземно ниво, те
представляват покривите на подземния паркинг. При такива случаи осигуряването на % едра
дървесна растителност в обхвата на УПИ е невъзможно. В тези имоти озеленяването е оскъдно,
обикновено с трева или с храсти, чието предназначение е да отдели имотите едни от други.
Рядко се наблюдават изнесени места за сядане, като в много малък брой имоти от този тип има
поставени съоръжения за игра на деца. Предвид и поставените заграждания и огради около
имотите, ползването им е ограничено само до собствениците и ползвателите на помещения в
сградата. Обитателите на сгради със смесен характер все още са малко, но предвид
съществения дял на устройствена зона Смф, може да се очаква техният дял да нарасне.
Жилищни комплекси от отворен тип
Жилищните комплекси с отворен достъп представляват жилищни структури изградени в
големи и/или окрупнени имоти с обособени общи пространства. Първият такъв комплекс ползва
модела на еднофамилните къщи и организира вътрешни дворове за индивидуално ползване за
всяко жилище, представляващо редова еднофамилна къща. Повечето от дворовете продължават
да бъдат озеленени, включително и с едроразмерна растителност. Така всеки елемент от
жилищната структура получава оградена площ от средно 400 кв. м. Пространствата за
колективно ползване са обособени като вътрешни площади, около които са се настанили
обслужващи функции. Има обособен и детски кът. По време на теренното проучване се установи
разнообразяване на функцията обитаване с реализирани икономически дейности, като тези
дейности са изнесени основно по периферията на комплекса. Там функционира и интензивно
посещаван спортен център. Още един от другите комплекси с отворен достъп също предлагат
подобно решение, с дворове за индивидуално ползване, но предвид по-високата интензивност на
застрояването, такива площи не са осигурени за всички собственици на жилища в сградите.

В имотите с еднофамилни сгради и многофамилните сгради до 3 етажа, дворовете са за
индивидуално ползване. В имотите, за които е характерна добрата поддръжка на жилищните
сгради е характерна също и добрата грижа за външната среда, в това число и за реализираното
озеленяването, често отговарящо на изискуемия минимум. При много от имотите с
индивидуално ползване на двора, се наблюдава отглеждане на плодни дръвчета и зеленчуци.
Имотите на добре поддържаните сгради за индивидуално обитаване са оградени с високи и
плътни огради.

Подобно на многофамилните жилищни сгради с повече от три етажа, и жилищните комплекси от
отворен достъп, употребяват незастроените площи за паркиране и гарирането на наземно
ниво. За някои от тях покривите на подземните паркинги излизат на полуниво и още повече
ощетяват ползването на незастроените части на имотите. Много характерен белег е
оскъдното озеленяване върху много малки площи.

Друга типична характеристика за определен тип имоти с еднофамилни сгради е среда, лишена
от поддръжка. В някои от тези случаи сградите са необитавани, а в други – обитателите им са
възрастни хора и ползват дворовете с оглед на възможностите и навиците, които имат.
Обичайно в дворовете се складират вещи или се отглеждат плодове и зеленчуци. За другата
растителност в тези имоти не се полагат видими грижи. Част от имотите с подобни
характеристики са разположени по протежението на ул. Тодор Каблешков и са в очакване на

Вътрешните пространства на комплексите от затворен тип се ползват от ограничен брой
ползвателите - обитателите и техните гости. Характерно за тези пространства е
насищането с функции и възможности за стационарни дейности и общуване. В тях
озеленяването е поддържано и са налични пространства за взаимодействие между
обитателите на съответния комплекс, като съоръжения за деца, спортни уреди, басейни др. Но
видно от Схема „Постигнато озеленяване на ниво индивидуален имот“ (виж Устроена среда,

Жилищни комплекси от затворен тип
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Озеленяване в индивидуалните имоти) при никой от комплексите не се достига изискуемия
минимален дял на озеленените площи, в това число и делът на едроразмерна дървесна
растителност. Една от причините е и реализирането на подземни паркинги под голяма част от
имотите. Устройството на комплексите от затворен тип се стреми да компенсира
дефицитите в градската среда и ефекта от това е много силен контраст между тази уредена
среда и неблагоустроената среда извън. Макар самите комплекси да изглеждат жизнени, с хора и
деца, ползващи благата вътре, те не спомагат за постигане на жизненост на ниво квартал.

на публичните мерки в областта на социалната и транспортната инфраструктура и
озеленяването.
•

Морфологични единици 2 и 3 могат да се окачествяват като жизнени поради голямото
количество уседнали обитатели и наличните вече обекти и услуги. Основните дефицити
в тези морфологични единици се изразяват в липса на изградени публични пространства
и обекти на социалната инфраструктура. Обитателите сега компенсират тези липси
ползвайки такива в други квартали.

Ползване на имотите, в които се осъществяват икономически дейности
Имотите със сгради за труд и обществено обслужване, по отношение на ползването на
незастроената част и начина на достъп могат да се обобщят по следния начин:
Ползването на незастроената част на имоти с функциониращи офис сгради е ограничено и се
свежда до голям брой наематели или собственици на обектите, в които се полага труд и
техните посетите и клиенти. Незастроените части от имоти с такива характеристики са
употребявани предимно за осигуряване на паркиране, (подземно и наземно) и за поемане на
функции и посетители, генерирани от употребата на партерите в тези сгради. Има и примери
за търсени възможности за осигуряване на озеленяване в имотите (Вертиго), включително на
нива и интегрирано със заведенията за обществено хранене. В една от офис сградата на ул. Спас
Соколов, се регистрира и покривно озеленяване. Въпреки тези опити, минималният дял на
озеленяване не е постигнато и за тези имоти.
Ограничено е ползването и при обслужващи и търговски обекти, предлагащи специализирани
услуги и продукти, разположени в самостоятелни имоти с представителна функция.
Незастроените части от имотите на сградите имат оформено парадно пространство и
пример за такива, са двата хотела и сградата на банката.

Начин на трайно ползване на озеленяването във вътрешните дворове

Изводи
•

•

Обитаването, решено в еднофамилни къщи с високи огради не може да се схваща като
предпоставка за повишаване на жизнеността на средата. Комбинирани с липса на добре
оразмерени, обособени и благоустроени публични пространства , средата в
Морфологична единици 4 трудно може да се окачестви като жизнена. За това допринасят,
както и монофункционалността на изградената до сега среда, така и ниската гъстота
на обитаване.
Морфологична единица 4 е със смесени функции и малко застроени имоти, което
предполага възможност да бъдат управлявани факторите, които застрашават
жизнеността на средата там. Голямо предизвикателство са устройствените
показатели на зоните по ОУП на СО. Те предпоставят по-висока гъстота, което е
предпоставка за жизненост, но стои въпросът за реализирането и благоустройството

Ограничено е ползването и на незастроената част на имоти за обслужващи и търговски обекти,
предлагащи специализирани услуги и продукти. Тези обекти са разположени по двата булеварда
и преобладаващо по ул. Околовръстен път. Те оформят границите на разглежданата територия
от юг. Малка част от тях са и във вътрешността на квартала, (основно по ул. „Луи Айер“). Тук
типичното ползване е представено от дейностите: паркиране (Комсед, Сигма България ) и
открито складиране, обичайно за строителни материали (Фибран България, Топливо, Бул Лесгруп,
обект за продажба на пелети, Смарт метал груп).
Автоуслугите се разполагат върху запечатани почви с оскъдно озеленяване, като ако имота или
имотите са по-големи от площта за нормалното осъществяване на дейността, то там се
настанява рудерална растителност или продължава да съществува растителност от
предишно ползване или залесяване. Забелязва се формиране на нерегламентирани места за
паркиране в собствени и/или трети имоти около автомобилните услуги, включително и трайно
изоставени автомобили.
Ползване от по-широк кръг от хора, посетители и работещи в многопрофилни търговски
обекти и/или обекти с голям поток от клиенти. Тези обекти са представени от търговския
център на бул. България и бензиностанциите. Търговският център не разполага с незастроена
площ в урегулирания поземлен имот и подхода към сградата се осъществява през имоти публична
общинска собственост, с начин на трайно ползване – за първо степенна улица. Там има
проведени ландшафтни мероприятия с цел оформяне на малко площадно пространство с
рамкиращо озеленяване .За бензиностанциите е характерно ползването на площта на УПИ
съобразно функциите им и изискванията за безопасност. Въпреки малката плътност на
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застрояване, голям дял от имотите са усвоени за обслужването на автомобилите и почвите са
запечатани. В неусвоените части от УПИ е реализирано озеленяване. Отново, за
бензиностанциите разположени по бул. „Каблешков“, озеленяването оформящо входа и изхода е
реализирано в УПИ, публична общинска собственост, за първостепенна улична мрежа.

Озеленяване
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
За да се установи какви са резултатите от прилагането на ОУП на СО от 2009 г., на ПУП-ПРЗ
2001 година и на предхождащите и последвали изменения за отделните имоти, изследването се
фокусира върху постигнатото озеленяване в УПИ и реализацията на зелените площи за широк
обществен достъп. Използваните методи са:
•

•
•
•

теренни проучвания имащи за цел да се установи броят и състоянието на дървета в
публичните пространства: уличното озеленяване и озеленяването в реализираните
градини и паркове;
прецизно повдигане на зелените площи в УПИ с реализирани инвестиционни инициативи с
цел да се установи постигнатото озеленяване;
настолно проучване и изчисляване на озеленяването в УПИ на база плътност на
застрояването и усвоената дворна площ;
оценка на вида на озеленяване в УПИ и начина на ползване на озеленените площи.

В изследването не са включени имотите, в които няма реализирана инвестиционна инициатива
и са започнали строителни работи.
Нарочно изследване е проведено и за озеленяването на елементите от зелената система за
широк обществен достъп. Изследването е фокусирано върху уличното озеленяване и са
наблюдавани следните характеристики: вид, възраст и състояние. Предвид непроведените
устройствени и благоустройствени мероприятия в терените Тзв, едро размерната дървесна
растителност не се наблюдава там.

Остатъци от предишно озеленяване и запазване на висока дървесна растителност се
наблюдават в големите имоти, разположени по протежението на ул. Околовръстен път и
вътрешността на квартала в източна част, в които са се или се развиват автоуслуги,
строителство и/или складова дейност. Рудералната растителност е типична за имоти, които
не се ползват интензивно към момента на проведеното теренно проучване.
В дворовете на имотите на повечето къщи за индивидуално обитаване, построени преди повече
от 20 години, често срещано е и отглеждането плодове и зеленчуци, в това число и лозя.
Оценка на постигането на озеленяването
Заложените в ОУП терени в зона Тзв са с изразена лентова форма и следват трасетата и
деретата на притоците на Перловска река, но както вече бе споменато, собствеността на
част от тези терени е частна и в начина на трайно ползване не навсякъде е отразено, че това
са водни обекти и част от тях не са нанесени в кадастралната основа. По отношение на
фактическото ползване, те са имоти, покрити с растителност, включително и едроразмерна. И
тук може да се твърди, че без да се приложи ОУП от 2009 г. и ЗРП от 2001 г., терените Тзв в
квартал Манастирски ливади – Изток не изпълняват функцията на елементи от зелената
система за широк обществен достъп. Прилагането в този случай изисква отразяване в
кадастралната основа обстоятелството, че това са водни тела; придобиване собствеността
по един или друг способ върху водните обекти и прилежащите им територии от публичен
субект; прилагане на благоустройствени и укрепителни мероприятия. За да се решат изявените
проблеми с терените в зона Тзв е необходимо те да се адресират към компетентните органи,
прилагащи ОУП и ПУП. Публичността и обосновката на взетото политическо решение е от
изключително значение, предвид факта че се засягат частни интереси. Едновременно с това,
следва да се обоснове размерът на публичния ресурс, който ще се изразходи и вложи за
реализацията на едно или друго решение. Следва да се имат предвид и правилата на чл. 208 от
ЗУТ, който регламентира сроковете за принудително отчуждаване на недвижимите имоти и за
правата на собствениците на имотите след изтичане на тези срокове, както и свързаният с
тези действия риск за елементите на зелената система. Не са за пренебрегване и възникналите
ограничения върху собствеността на имотите, попадащи в терените Тзв, особено когато те
биват удължавани. Важно е да се отбележи, че към ноeмври 2019 се работи по идеен проект за
линеен парк и корекция по поречието на двете реки - Бара Изливо и Боянска бара.

РЕЗУЛТАТИ
Видове озеленяване
Един от изводите от картирането, е че озеленяването в УПИ се реализира по различен начин.
Видовете озеленяване (Схема ОЗ_1) варират от затревяване, през трева с ограда от храсти до
затревена площ с посадени дървета. Добре поддържано озеленяване с трева, с храсти и или
дървета се среща при реализираните в последните 25 години еднофамилни къщи и жилищните
комплекси от затворен тип. Тревна настилка се забелязва и върху малките площи оставени за
озеленяване в имотите с реализирани многофамилни жилищни сгради. Често тревна настилка с
рамка от храсти или само редица от храсти служат за разделяне на съседни имоти.

По отношение на постигнато улично озеленяване, то е далеч от препоръчителните стойности
по този показател. Една от причините за дефицита на улично озеленяване е неизградеността на
първостепенната и второстепенната улична мрежа в квартала. Друга причина отново се явява
собствеността на изградените улици. В участъците, в които улиците са частна собственост,
провеждането на залесителни дейности са неправомерни. Третата причина е слаба поддържка на
високата дървесна растителност.

Не са редки случаите, в който тревната покривка е компрометирана, неподдържана или липсва
напълно, като на места почвата е запечатана. В редица имоти регистрираното озеленяване е
запазеното (или не е било пречка при ползването на имота). Озеленяване от предходен начин на
трайно ползване (дере, гора), в други личи настаняването на рудерална растителност. За жалост
компрометирана и неподдържана трева се среща и върху имоти за широк обществен достъп.
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•

От направените изводи личи необходимост от преговаряне на обществените
приоритети, свързани с развитие на градската среда и преосмисляне на правилата на
прилагане на устройствените планове – общи и подробни. Този въпрос е спешен и
приоритетен като следва да стане и политически ангажимент.

3.4.1.

Човешко присъствие и дейности

Мобилност
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТРАФИКА
За територията на квартал Манастирски ливади-Изток са проведени теренни преброявания на
интензивността на движението в делничен ден през септември, в часовия диапазон 7:00-20:00
ч. Избрани са общо 7 броя локации, 6 от които са на входно-изходни точки за квартала, а една от
тях е вътрешна. Входно-изходните локации на броене са разположени непосредствено до
кръстовищата с граничните транспортни артерии от страната на квартала, като по този
начин позволяват да бъде проследена интензивността на влизащия и излизащия трафик от
територията. По този начин се цели да бъдат проследени закономерности в съотношенията на
прииждащи (работещи) в територията и напускащи (жители, които извършват ежедневните си
дейности извън квартала). Вътрешно-кварталното кръстовище е наблюдавано от всичките му
4 клона. За всяка една от локациите са наблюдавани 4 категории преминаващи: а) автомобили б)
товарни коли и автобуси в) велосипедисти г) пешеходци. Местата на броене са както следва:
Вид на озеленяването в УПИ

Изводи:
•

•

•

Развитието на елементите на зелената система за широк обществен достъп на
територията на квартал Манастирски ливади – Изток е силно компрометирано. Пред
нейното развитие в бъдеще, също има пречки, предвид намаляването на площта на
терените Тзв (разлика ЗРП 2001 и ОУП 2009) и частната собственост върху имотите Тзв
и част от реализираните улици. Тези обстоятелства генерират и риск от сериозни
последствия в резултат на природни бедствия и намаляване качествата на градската
среда по отношение на нейната благоустроеност. Решаването на тези проблеми ще
изисква взимане на политическо решение и осигуряване на значителен ресурс. Ето защо
решаването им се определя като дългосрочен приоритет.
Постигането на уличното озеленяване в участъците на улиците, общинска
собственост, е на незадоволително ниво. Това се дължи и на факта, че предвидените
тротоари от второстепенната улична мрежа (преобладаваща в квартала) са с ширина 1.5
м., докато според изискванията на нормативната уредба минималната ширина на
тротоар, на който може да се засадят дървета е 2.5 м.
Постигането на озеленяването в УПИ е сериозно предизвикателство за реализираните
инвестиционни намерения.

Входно-изходни локации:
1. ул. „Васил Стефанов“, източно от кръстовището с разклона за източното платно на бул.
„България“;
2. ул. „Флора“, източно от кръстовището ѝ с бул. „България“;
3. улицата в района на „Кристиан Нейко“, южно от кръстовището ѝ с ул. „Тодор Каблешков“;
4. ул. „Боянски водопад“, южно от кръстовището ѝ с ул. „Тодор Каблешков“;
5. ул. „Луи Айер“, южно от кръстовището ѝ с ул. „Тодор Каблешков“;
6. ул. „Йордан Бакалов - Стубел“, северно от кръстовището ѝ със ул. „Околовръстен път“.
Вътрешно-квартална локация:
7. Кръстовището на улиците „Васил Стефанов“ и „Луи Айер“ – колелото на А 65.
В таблицата по-долу е представен окрупненият брой на преминалите през 6-те входноизходните локации за целия ден, по начин на придвижване, без прилагането на коефициенти:
Начин на придвижване
Входящ брой преброени единици
Изходящ брой преброени единици
Автомобили
11 084
10 819
Товарни коли и автобуси
761
550
Велосипедисти
219
312
Пешеходци
3 376
3 522
Таблица 1:
Брой входящи и изходящи от квартала единици по начин на придвижване
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източници в модалния сплит за квартала и този за гр. София като цяло, на база проведени
анкетни проучвания:

Модален сплит за квартала

Общ модален сплит за софия

Велосипедисти

3%6%

31%

30%

Пешеходци

54%

Велосипедисти

2%

Пешеходци

37%
Обществен
транспорт

37%

Обществен
транспорт

Сравнение на модалния сплит на база анкети: (ляво) за квартал „Манастирски ливади – Изток“1
(дясно) общо за София2 – външни източници

Разгледани са резултатите от две анкетни проучвания върху навиците за мобилност сред
живущи и работещи в квартала. Резултатите от тях, от една страна, спомагат за
идентифицирането на проблемите на ползвателите, а от друга, подсказват какви мерки биха
били приети за успешното им преодоляване.
Локации на броене

Следващите диаграми илюстрират разпределението между отделните начини на придвижване
(модалния сплит) при входящите и изходящите кореспонденции:

Разпределение - входящи
Автомобили

22%

Товарни коли и
автобуси

1%

Велосипедисти

5%
72%

Разпределение - изходящи
Автомобили

23%

Товарни коли и
автобуси

2%

Велосипедисти

4%

Пешеходци

71%

Пешеходци

Модален сплит при входящите и изходящите кореспонденции

Резултатите показват, че автомобилите доминират значително във входящо-изходящия
трафик. Моторните превозни средства съставляват 3/4 от преминаващите единици, които
влизат и напускат територията. Може да бъде направено сравнение на база данни от външни
Спаси София и Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, Транспортно проучване на ж.к. Манастирски
ливади - Изток, март 2017 г.
1

Изследване на начините на придвижване на работещите в бизнес-сграда „Вертиго“, юлиоктомври 2018 г., с участието на 136 респондента (работещи в сградата), по инициатива на
„Зелена София“ и „Визия за София“.
Съгласно резултатите от проучването придвижването „от“ и „до“ сградата се осъществява
преобладаващо с автомобил (59%), обществен транспорт (49%), пеша (20%), велосипед (13%), 4%
такси и др., където анкетираните са давали повече от един отговор. Ползващите моторизиран
транспорт (личен и обществен) определят като основно неудобство на пътуването,
задръстванията. При обществения транспорт, значимо неудобство са големите интервали на
движение на превозното средство, дълго време на пътуване на пътниците, и трудности при
прекачването. Част от респондентите пътуват във време на денонощието, когато няма
градски транспорт по техния маршрут, a за други интервалите на движение са много дълги.
Транспортът е определен като „скъп“ най-вече сред пътуващите с автомобили. Същите
изпитват трудности при намиране на място за паркиране. Хората, движещи се с коли, се
придвижват значително по-бързо. Повечето от тях пътуват сами (73%) или с един пътник
(20%). Преобладаващо, паркират свободно навън (60%). По-малка част ползват служебен или
платен паркинг – 35%. Предпочитанията за пътуване с автомобил са свързани с бързина,
комфорт, липса на удобен градски транспорт.
Значим дял на пътуващите с автомобили и обществен транспорт като цяло не срещат
трудности с придвижването (около 35% от пътуващите с обществен транспорт и около 60%

2

Доклад за публични пространства и обществен живот – Централна градска част на София
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от тези с автомобил). Значително по-нисък е делът на ходещите пеш (под 20%) и каращите
колело (около 15%), които не срещат трудности при придвижването си.
Основните фактори, които биха мотивирали хората да преминат от лични автомобили към
обществен транспорт са създаване на удобни линии, намалени времеви интервали на движение,
повишаване на скоростта, подобряване условията в самите превозни средства и др. Като
основна демотивираща причина е посочена липсата на комфорт в превозните средства, както и
времето на придвижване. Все пак близо половината от анкетираните са доволни от маршрута
на превозните средства и близостта на спирките между тях, в ситуация на прекачване.
По отношение на велосипедните придвижвания, като потенциални стимулиращи фактори са
посочени изграждането на велосипедна инфраструктура, подобряване качеството на
атмосферния въздух, късото разстояние между дома и работното място. За голяма част от
пътуващите с велосипед (31%) той е най-бързото средство за придвижване. 24% го
предпочитат, тъй като спомага за тяхната физическа подготовка. Най-високата
неудовлетвореност на придвижващите се с колело е от условията за преминаване през
кръстовищата. Друго неудовлетворение е това, че маршрутите на изградените велоалеи не
съвпадат с тези на анкетираните, а там където ги има, настилките не са в добро състояние.
При ходенето пеш мотивацията е свързана с късото разстояние и желанието за физическа
тренировка. Едва 3 % посочват, че ходят пеш, защото нямат автомобил, а 17% ходят пеш,
защото нямат удобен градски транспорт. Основната неудовлетвореност сред
интервюираните обитатели е свързана с тесните тротоари и лошите настилки.
Ползващите ежедневно такси ползват услугата основно поради липса на удобен обществен
транспорт (26%) или защото нямат собствен автомобил (13%). За значима част от тях (24%)
таксито се явява най-бързият транспорт.
Сред въведените мерки от работодателите в сградата за улесняване пътуванията на
служителите, най-популярните са: изцяло платена от работодателя карта за обществен
транспорт (23%), осигурен автомобил/бус (17%), защитен велопаркинг (15%), душове за
велосипедистите (14%) и др.
Транспортно проучване направено от „Спаси София“, ГТИ, сдружение “Градски транспорт и
инфраструктура” и екипът ни доброволци студенти от ВТУ „Т. Каблешков“ с ръководител проф.
Антоанета Кирова, март 2017 г.
Анкетното проучване е направено с участието на 700 респондента – живущи в квартал
Манастирски ливади – Изток. Събрана е информация за начините на придвижване на населението,
на база което е изведен следния модален сплит - избор на придвижване с автомобил (53%), с
обществен транспорт (37%), пеш (7%), с велосипед (3%). Хората, които използват предимно
автомобил за своите ежедневни придвижвания го избират основно поради липсата на
алтернатива (37,3%) и бързина (35,5%). Съществуват различия между посочените начини на
придвижване и желаните такива. На въпроса „Как бихте се придвижвали от/до работа/училище?“
67,7% от респондентите посочват обществения транспорт, 29,9% - автомобил, 24,8% велосипед, 20,1% -пеш и 7,1% - споделено пътуване. Близо половината респонденти заявяват, че
автомобилът не им е необходим през деня, за да изпълняват работата си, на една четвърт е
необходим понякога, също на толкова респонденти въобще не е необходим.

В проучването е направено сравнение между времето за достигане от квартала до определени
точки в града с автомобил и с обществен транспорт. Открит е съществен дисбаланс в полза на
времето за придвижване с автомобил, което е значително по-кратко от това с обществения
транспорт.
Официалната публикация на авторите за резултатите от техните изследвания може да бъде
видяна на следната връзка: https://tinyurl.com/manlivadi
Съвместното проучване на “Спаси София”, сдружение “Градски транспорт и инфраструктура” и
екип на доброволци, студенти от ВТУ „Т. Каблешков“, което е непрадставително в своята
социологическа част, показва, че кварталът е по-силно зависим от автомобилите спрямо
средното за София, като ходенето пеш е значително по-малко предпочитан начин на
придвижване – цели 5 пъти по-малко от средното за целия град. Това може да бъде счетено като
показателно за условията на пешеходно придвижване в квартала. Употребата на МГОТ и
велосипеди е напълно съизмерима с общата картина за града, дори и при липсата на обслужване с
обществен транспорт във вътрешността на квартала. Употребата на велосипеди е
традиционно ниска както на ниво град, така и на ниво квартал. Направените теренни проучвания
през септември 2018 г., свидетелстват за разпределението на входящо-изходящия трафик по
отделните улици, което позволява да бъде проследено кои са най-натоварените места:
Брой входящи МПС в квартала по локации
3000

2000
1000
0
ул. Васил Стефанов

ул. Флора

Кристиан-Нейко ул. Боянски водопад

ул. Луи Айер

ул. Стубел

ул. Луи Айер

ул. Стубел

Брой изходящи МПС в квартала по локации

3000
2000
1000
0
ул. Васил Стефанов

ул. Флора

Кристиан-Нейко ул. Боянски водопад

Интензивност на входящия и изходящия трафик по локации

От диаграмите става видно, че като цяло има сравнително балансирано разпределение както на
влизащия, така и на излизащия между отделните улици трафик в различните краища на
територията – между 1500 и 2500 единици на ден в посока. Изключение прави единствено
слабото използване на ул. „Стубел“ за излизане от квартала.

Изследвано е времето, необходимо на участниците в анкетата за достигане до спирките на
обществения транспорт от дома. За преобладаващата част това време е повече от 5 мин., като
в някои случаи надвишава и 15. Попитани от къде закупуват превозните си документи,
анкетираните посочват места извън квартала, повечето от които отдалечени от него.
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ул. Васил Стефанов - дневна динамика на изходящия трафик по видове единици
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УЛ. „ФЛОРА“

ул. Флора - дневна динамика на входящия трафик по видове единици
400
350
300

Интензивност на входящия и изходящ трафик в кварталната структура

Следващите диаграми изобразяват динамиката в дневното натоварване на входящия и
изходящия трафик „от“ и „към“ квартала в наблюдаваните локации:
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УЛ. „КРИСТИАН НЕЙКО“

ул. Боянски водопад - дневна динамика на изходящия трафик по видове единици
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УЛ. „ЛУИ АЙЕР“

Кристиан-Нейко дневна динамика изходящи
ул. Луи Айер - дневна динамика на входящия трафик по видове единици
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ул. Луи Айер - днвена динамика на изходящия трафик по видове единици

УЛ. „БОЯНСКИ ВОДОПАД“
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УЛ. „ЙОРДАН БАКАЛОВ-СТУБЕЛ“

•

ул. Стубел - дневна динамика на входящия трафик по видове единици
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измерена интензивност. Транзитният трафик е проверен при съпоставка с
преброяванията при кръстовищата на ул. „Васил Стефанов“ с „Луи Айер“ и ул. „Йордан
Бакалов - Стубел“ с ул. „Околовръстен път“.
Подобно на ул. „Луи Айер“ и на ул. „Стубел“ се наблюдава резкия пик в автомобилния трафик
след 18ч. на влизащи автомобили от ул. „Околовръстен път“ (250 ед./час). Интензификация
има и в сутрешните часове, но тя е значително по-слаба (100 ед./час).

Следващата диаграма изобразява динамиката в натоварванията на единственото наблюдавано
вътрешно кръстовище – това на улиците „Васил Стефанов“ и „Луи Айер“:
УЛ. „ЛУИ АЙЕР“ – СЕВЕР
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От картината стават видни няколко обстоятелства:
•

•

•

•

Основният натиск върху територията от автомобилен трафик в сутрешните часове е
от запад (бул. „България“) към улиците „Васил Стефанов“ (250 автомобила./час) и „Флора“
(над 350 автомобил/час), където са концентрирани работните места в квартала. В случая
на първата улица, пешеходният трафик също е активен (150 души/час), което обаче се
дължи основно на факта, че шофьорите влизат в улицата, оставят колите се и се връщат
пеш до работните си места в околните сгради.
Входно-изходната улица при „Кристиан Нейко“ се използва повече за излизане във
вечерните часове, отколкото за вход сутринта. Това е възможно обяснение за по-малко
напускащите автомобили от ул. “Флора”, отколкото влизащите по нея.
„Боянски водопад“ е улицата в квартала с най-голямо натоварване с изходящ трафик в
утринните часове (между 8 и 9 ч.) – над 350 автомобила/час. Това изглежда, че е основното
място за напускане на квартала за ежедневни задачи от страна на жителите му. Нараства
броят на влизащите в квартала през улицата след 18 ч.
Подобно на „Боянски водопад“ и ул. „Луи Айер“ е от съществено значение за живущите,
които допринасят за сутрешния пик на излизания и вечерния на влизания - над 200
автомобила/час сутрин и вечер. Характерното за ул. „Луи Айер“ е, че тя провежда
интензивен транзитен трафик от ул. „Околовръстен път“ към ул. „Тодор Каблешков“ във
вечерните часове (след 17-19ч.) – близо 450 автомобила/час, което е най-високата
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УЛ. „ЛУИ АЙЕР“ – ЮГ

УЛ. „ВАСИЛ СТЕФАНОВ“ – ЗАПАД
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УЛ. „ВАСИЛ СТЕФАНОВ“ – ЗАПАД

400
300
200
100
0

8-9

9-10

Автомобили

10-11

11-12

12-13

13-14

Товарни коли и автобуси

14-15

11-12

12-13

13-14

Товарни коли и автобуси

14-15

15-16

16-17

Велосипедисти

17-18

18-19

19-20

Пешеходци

Преброяванията на вътрешното за квартала кръстовище позволяват проследяването на
възникващия вечерен транзитен трафик в посока от ул. „Околовръстен път“ към ул. „Тодор
Каблешков“. Извън този пик, трафикът през кръстовището отново е в същото направление.
Останалите два клона на кръстовището имат символично натоварване – ул. „Васил Стефанов“
в западна посока на практика не е изградена и съществува само като черен път, а ул. „Луи Айер“
на юг обслужва група имоти без да прави връзка с други транспортни артерии. Движението от
юг на север от ул. “Тодор Каблешков“ по ул. „Луи Айер“ към ул. „Стубел“ е също символично.

ул. "Луи Айер" в посока селото
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Наблюдаваните отсечки имат идентично разпределение в дела на преминаващите по начин на
придвижване (сходен модален сплит) – дял на преминалите автомобили между 70 и 75%,
пешеходци между 20 и 25%, велосипедисти 1-2%, товарни коли и автобуси – до 5%. Изключения
се наблюдават в улицата при „Кристиан Нейко“, където делът на пешеходците е сравнително
висок - 32%, а на автомобилите по-нисък от средното – 59%. В югоизточните части на
територията значително доминират автомобилните преминавания – 82% на кръстовището на
„Васил Стефанов“ и „Луи Айер“, 92% на кръстовището на ул. „Стубел“ със ул. „Околовръстен
път“. Дяловете на пешеходците в тези две кръстовища са съответно ниски – 10% на първото
при наличие на автобусна спирка в неговия обхват и едва 1% на второто.
ПЕШЕХОДНА СВЪРЗАНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
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В територията на квартала не е изградена пешеходна мрежа, което е фундаментална
предпоставка този начин на придвижване да бъде избягван. Отделните фрагменти на
съществуващите тротоари са по-скоро „самостоятелни острови“. На много места в
изградените вече улични отсечки липсва ясна четимост и разпознаваемост на елементите на
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пешеходната инфраструктура. Пешеходците използват платното за автомобилно движение,
където автомобилният трафик е с предимство и не е успокоен. Това създава значителен риск от
инциденти и свежда комфорта на пешеходното придвижване до минимум.

•

за спирка „ул. Костенски водопад“ – 20% достигат в рамките на 5 мин., 14% за 5-10 мин. и
13% - между 10 и 15 мин.;

Резултатите от проведените преброявания, свидетелстват за слабо пешеходно присъствие в
територията – едва 22-23% от всички преминавания в наблюдаваните точки, което е близо 3
пъти по-малко от преминалите автомобили. Като сравнение може да бъде посочено
пешеходното натоварване на други места в града, които макар и намиращи се в централни
райони, свидетелстват за пешеходното присъствие в една изградена, жизнена среда при богато
функционално разнообразие: ул. „Цар Иван Асен II“ в района на „Орлов мост“ - 68%3; ул. „Г. С.
Раковски“ - 51%. Показателно е и направеното по-горе сравнение в резултатите от проведени
анкети, където е видно, че едва около 6% от пътуванията в Манастирски ливади-Изток са пеш,
при среден идентичен показател за цяла София – 37%.
РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТЪПНОСТ НА СПИРКИТЕ
Квартал манастирски ливади-Изток бива обслужен от общо 10 спирки, повечето от които
разположени в неговата периферия. Това е причина за отдалеченост на МГОТ от жилищата на
ползвателите.
Наименование
по бул. „България“
ул. „Тодор Каблешков“
ж.к. Бокар
кв. Манастирски ливади
по ул. „Тодор Каблешков“
ул. „Тодор Каблешков“
жк Гоце Делчев
ул. „Костенски водопад“
ул. „Г. Измирлиев“

Достъп от/до квартала
чрез подлез
по ул. “Флора“; чрез подлез
Липсва достъп: неформален през пътния възел; през тунела
По ул. „Луи Айер“ и ул. „Тодор Каблешков“; липсва пешеходна пътека
по ул. „Тодор Каблешков“, има една изградена улица от квартала без
тротоари, достъп по обособени просеки
по ул. „Тодор Каблешков“, по ул. „Костенски водопад“ (без тротоари);
пресичане със светофар
по ул. „Тодор Каблешков“, по улицата от „Кристиан Нейко“; пресичане
чрез пешеходна пътека

по ул. „Луи Айер“
ул. „Луи Айер“
по ул. „Луи Айер“ при липса на тротоари
кв. Манастирски ливади
по ул. „Луи Айер“ и ул. „Васил Стефанов“ при липса на тротоари
по Столичен околовръстен път
кв. Киноцентър
По ул. „Стубел“ при липса на тротоари; няма възможност за пресичане
Таблица 2:
Спирки на обществения транспорт, обслужващи пряко кв. Манастирски ливади-Изток

При направени анкетни проучвания от „Спаси София“ и Сдружение „Градски транспорт и
инфраструктура“ е получена информация за времето необходимо на респондентите от квартала
да достигнат основни спирки на градския транспорт:
•
•

за спирка ул. „Тодор Каблешков“ на ТМ7 – едва 15% от анкетираните достигат до нея в
рамките на 5 мин., на 35% им отнема между 5 и 10 мин., а на 37% - между 10 и 15 мин.;
за крайната спирка на ТБ 76, и автобуси 73,74,76,204 – 37% достигат до нея в рамките на
5 мин., 19% до 10 мин., а 14% - между 10 и 15 мин.;

Линейни изохрони на достъпност до спирките от 100 до 300 м

На практика единствената спирка, която е разположена в близост до значителна част от
изградените жилища е „жк Гоце Делчев“. Това създава относителна предпоставка за ползване на
МГОТ, тъй като тя е начална/крайна спирка за 5 дневни и една нощна линия. Трябва да се отбележи,
обаче, че нито една от тези линии не прави връзка с единствената близка до квартала
метростанция („Витоша“), а честотата на движение на повечето от тях е много ниска.
Единствената връзка на квартала с метростанция „Витоша“ се осъществява от автобус 65,
който не обслужва спирка „жк Гоце Делчев“.
Дългото придвижване, необходимо за достигане на спирките на градския транспорт е
предпоставка цялото пътуване при употреба на МГОТ да отнема твърде много време. Това, в
комбинация с риска от дълги интервали на изчакване на превозните средства поради ниска
честота, създава силен демотивиращ ефект у ползвателите. Към негативния ефект от
времето за придвижване до спирките, следва да се прибавят и пешеходните условия при
липсваща инфраструктура, занижени нива на безопасност и комфорт.

СУБ, Сподели Квартала – Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София. Улица „Цар Иван Асен II” и ж.к.
„Яворов“ ,2016 г.
3
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ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ
Присъствието на велосипедисти в уличната мрежа в квартала е силно ограничено (около 2% от
всички преброени единици). Това съвпада до голяма степен с общите тенденции на градско
равнище в София. Публикуваните в Доклада за публични пространства и обществен живот
показатели посочват, че ползвателите на велосипеди са 1,8%. Публикуваните в същия доклад
резултати от преброявания на трафика в различни точки на градския център отчитат от 1 до
3% велосипедно присъствие на улици и булеварди с разнообразен характер на своята функция и
транспортна организация. Не се наблюдават сериозни различия в интензивността на
велосипедния трафик в наблюдаваните общо 7 локации в квартал Манастирски ливади-Изток.
Модалният сплит за всяка една от тях демонстрира между 1 и 3 % велосипедно присъствие.
Ниската ползваемост на велосипеди произлиза както от липсата на безопасни и комфортни
условия за този вид транспорт в квартала, така и на общоградско равнище.
ПАРКИРАНЕ
За територията на Манастирски ливади-Изток е проведено заснемане на паркирането в 5
локации с концентрации на автомобили. Наблюденията са правени през два часа във времевия
диапазон 6:30 – 19:00 ч. Тяхната цел е да проследи дневната динамика на паркирането в близост
до жилищни и офис сгради. Характерното за всяка една от локациите е, че паркирането е
предимно хаотично - разчертаните паркоместа, обособените джобове и ленти на практика
липсват. В района на к-с „Бокар“ има обособени паркоместа, но те са изцяло за сметка на
тротоара и при знакова забрана за паркирането, поради което са в нарушение на ЗДвП. Поради
това е невъзможно да бъде определен точния капацитет на всяка една от отсечките, а в някои
от тях дори не би трябвало да има улично паркиране.
Локации на заснемането и основни характеристики:
8. ул. „Васил Стефанов“, източно от бул. „България“. Наблюдаваната отсечка се
характеризира с това, че около нея са разположени единствено бизнес сгради. В процес на
изграждане са жилищни, които все още са строителни обекти. Локацията е в
непосредствена близост до Манастирски ливади-Запад, свързана чрез подлез под бул.
„България“ ;
9. улицата, успоредна на бул. „България“ в района на к-с „Бокар“. Улицата обслужва както
бизнес сградите по протежение на бул. „България“, така и жилищните сгради в съседния
комплекс. Парадоксалното е, че пътните знаци забраняват паркирането по нея, но тя се
ползва интензивно за паркинг. Улицата разполага с разчертани места за паркиране,
непосредствено след ограничителния знак;
10. ул. „Иван Кирков“ – улицата огражда група от жилищни сгради;
11. ул. „Шарл Шампо“ от двете страни на ул. „Боянски водопад“ – наблюдаваната отсечка
обслужва предимно жилищни сгради;
12. ул. „Луи Айер“, южно от кръстовището ѝ с ул. „Тодор Каблешков“ – наблюдаваната отсечка
обслужва смесена зона с предимно жилищни сгради и ограничен брой офисни.

Схема на отсечките за заснемане на паркирането

Резултати от заснемането:
1. Ул. „Васил Стефанов“ – при настоящата организация на движението, локацията разполага
със 161 места за паркиране, като в наблюдавания ден са отчетени 234 паркирания за деня.
Паркирането в тази отсечка обслужва основно работните места в близост – в офис
сградите и близките строителни обекти. Поради тази причина пикът на натоварване на
паркирането тук е в часовете между 9:00 и 15:00 ч., като в 6:30 сутринта заетите места
са едва 11,2% от тези в обедните часове;
2. Улицата, успоредна на бул. „България“ в района на к-с „Бокар“ – подобно на ул. „Васил
Стефанов“ се използва за паркиране основно от работещите през деня. В отсечката са
идентифицирани общо 151 паркирали за целия ден автомобили при 82 използвани места.
3. Ул. „Иван Кирков“ – макар и наблюдаваната локация да обслужва пряко единствено жилищни
сгради, то разположените паркоместа се използват и за дневно паркиране от приходящи
работещи в квартала. За това свидетелства фактът, че най-интензивното паркиране е
отчетно в 11:00 ч. В отсечката са идентифицирани общо 161 паркирали за целия ден
автомобили при 82 използвани места.
4. Паркирането по ул. „Шарл Шампо“ от двете страни на ул. „Боянски водопад“ демонстрира
противоположни закономерности спрямо локациите в западната част на квартала. Тук
най-голямото натоварване с паркирали автомобили е установено в сутрешните часове
(6:30), като след 9:00 ч. улицата значително „олеква“. Обратният процес се наблюдава в
следобедните часове. В отсечката са идентифицирани общо 121 паркирали за целия ден
автомобили при 81 използвани места.
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5. Паркирането по ул. „Луи Айер“, южно от кръстовището ѝ с ул. „Тодор Каблешков“ се
характеризира със сходни тенденции в динамиката на своето натоварване като ул. „Шарл
Шампо“ – пик на натоварването сутрин в 6:30, освобождаване на паркоместа през деня и
постепенно запълване в следобедните и вечерните часове. В отсечката са
идентифицирани общо 130 паркирали за целия ден автомобили при 83 използвани места.
Обобщените до тук анализи са изобразени в следващата фигура:
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80.0%

70.0%
60.0%

Паркиране в района на к-с „Бокар“ след забранителен знак (ляво); паркиране в зоната на
кръстовището на улиците „Боянски водопад“ и „Шарл Шампо“

50.0%
40.0%
30.0%

Изводи:

20.0%
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0.0%
6.30

9.00

Васил Стефанов

11.00
к-с Бокар

13.00

15.00

Иван Кирков

17.00

Шарл Шампо

•

Липсата на изграденост на уличната мрежа с необходимите ѝ елементи е сериозна пречка
пред нормалното функциониране на средата и достигането на задоволително ниво на
жизненост.

•

В уличната мрежа (и публичните пространства като цяло) доминират автомобилите –
както паркираните, така и движещите се. Съществуват големи нива на натоварване с
приходящи автомобили през работните дни, както и с транзитен трафик в източната
част на квартала. Това от своя страна намалява жизнеността на средата.

•

Наблюдава се натоварване в паркирането в западната част на квартала в часовете на
масовото работно време – между 9 и 17 ч. (морфологични единици 1 и 4). В тази част са и
основните съсредоточения на работни места, докато в източната част преобладават
жилищните функции (морфологични единици 2 и 3). Динамиката в паркирането
съответства и на сутрешния и вечерния приходящ и изходящ трафик – в западните
части входящите пикове са сутрин а изходящите – вечер, докато в източната част е
обратното. Изключение е транзитния трафик по ул. „Луи Айер“ в късните следобедни
часове.

•

Липсват напълно уличните елементи за провеждане на пешеходно и велосипедно
движение, поради което те остават непопулярни. Това влияе негативно върху
жизнеността на средата.

•

Съществуват демотивиращи условия пред употребата на градски транспорт –
отдалеченост на спирките от жилищните сгради (особено в морфологични единици 3 и 4),
затруднен пешеходен достъп при ниски нива на безопасност, големи интервали на
движение. Това е предпоставка за повече лични автомобили, в резултат на което се стига
до описаните пò горе негативни въздействия върху жизнеността на средата.

19.00
Луй Айер

Часова динамика на свободните паркоместа по наблюдаваните локации

За всички наблюдавани отсечки е характерно, че преобладаващият дял е на автомобилите,
паркирали в рамките на едно заснемане (престой до 2 ч.). Най-голям е делът на паркиралите през
целия ден на ул. „Шарл Шампо“.
60.0%
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Дял на автомобилите по брой на преброявания в дадена отсечка

1
Луй Айер
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Население
За проследяване броя на населението и неговата структура са взети предвид данни от
преброяването през 2011 г., както и данните от ГРАО за 2017 и 2018 г., предоставени от
Възложителя.
Съгласно резултатите на НСИ, през 2011 г. за територията на кв. Манастирски ливади-Изток
броят на населението възлиза на 4732 души, от които 46.6% са мъже, а 53.4% жени.
От приложената по-долу графика е видно, че към този момент територията на квартала е
обитавана от предимно млади хора и семейства с малки деца. Най-голям е относителният дял на
населението на възраст между 25 и 44 години, както и на децата от 0 до 14 г. Броят на
възрастните хора от 45 до 65+ варира около 500. Съгласно данните за образователната
структура, впечатление прави фактът, че най-голям е делът на населението със завършено
висше образование - 55%. От живущите в квартала около 28% са със средно образование.
Разпределение на населението по възраст
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Разпределение на населението по възраст, НСИ – 2011 г.

За проследяване промяната в броя на населението в територията на квартала са използвани
данните на териториална дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
(ГРАО). Съгласно тях, за 2017 г. населението възлиза на общо 4048. Това е с около 700 д. по-малко
от регистрираните по време на преброяването през 2011 г. – 4732 д., въпреки новото
строителство и чувствителното увеличаване на обитателите. Хипотеза за вероятната
причина за разликата в данните, е непостоянната практика за промяна и актуализиране на
адресната регистрация при нанасяне в ново жилище (под наем или собствено), както и все още
непотвърдени данни за закупуване на жилищата с цел инвестиции. Данните на ГРАО показват, че
за 2018 г общия брой обитатели се е увеличил на 5783.
Изчисленията на Изпълнителя, базирани на данни за СОС, от кадастралната карта с актуалност,
април 2018 г. показват, че на територията на квартала има изградени 5 247 броя жилища. При
среден брой обитатели на жилище от 2.17 е изчислена максималната възможна поемна
способност на съществуващите сгради - 11 386 души. Бройката обитатели е два пъти поголяма от регистрираните в ГРАО. Съгласно предвижданията на ЗПР, взимайки предвид и
множеството частични изменения, броят на очакваните нови жилища възлиза на 8 506. При
коефициент от 2.17 обитатели на жилище, очакванията за възможния брой нови обитатели в
квартала възлиза на 18 454 души. Това ще рече, че при реализирането на пълните възможности за
застрояване общият брой обитатели в квартала ще достигне приблизително 30 000 (11 386 сега
+ 18 454 потенциални), а гъстота на обитаване (бруто) ще бъде 158 обитатели на хектар4.
При осмислянето на бъдещето развитие на квартал Манастирски ливади - Изток, следва да се
имат предвид резултатите от Демографска прогноза по райони, възложена от ОГП Софпроект5
във връзка с предстоящата актуализация на ОУП на Столична община. Съгласно тази
разработка, населението на гр. София и в частност на район Триадица като абсолютна
стойност ще продължава да нараства, но темповете на прираст ще намаляват през
следващите 30 години. Това поставя сериозни въпроси пред районите и кварталите в София,
които ще трябва да осигурят качествена среда за обитаване, ако искат да привличат хора и
инвестиции в територията си.

Разпределение на населението по завършено образование
София
Район „Триадица“

10%
4%
3%

2020
1360412
67 280

2025
1393033
68 908

2030
1424471
70 522

2035
1455437
72 034

2040
1487325
73 647

2045
1518225
75 227

2050
1546211
76 491

Прогноза: Брой на населението до 2050 година по пет годишни интервали

Образование - висше
Образование - средно
Образование - основно
55%
28%

Образование - начално и по-ниско
Образование - дете до 7 г.

Разпределение на населението по степен на завършено образование, НСИ – 2011
Гъстотата на обитаване е изчислена на база общия очакван брой население, съотнесен към общата площ на
територията на кв. Манастирски ливади – Изток.
4

Териториално диференцирани демографски прогнози и прогнози за развитие на функционални системи „Труд“ и
„Обслужване“ в обхвата на столична община и общините от зоната на активно влияние на гр. София за периода 2030
– 2040 – 2050 г., 2017 г.; достъпен на: https://goo.gl/pBV4Hz
5
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трудно да ги достигне без използването на превозно средство (кола, градски транспорт,
велосипед, др.), което създава усещане за дискомфорт за хора с ограничени възможности в
придвижването си, майки с деца, възрастни, др.

3.00%
2.50%
2.00%

Спортната инфраструктура на територията на квартала е изключително недостатъчна, а
липсата на подходящи публични пространства за спорт и отдих възпрепятства развитието на
територията като привлекателна и комфортна.

1.50%
1.00%
0.50%

Библиография:

0.00%
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2030
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2035
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2045

2050

Район Триадица

Прогноза: Темп на прираст на населението до 2050 година по пет годишни интервали

Изводи:
• Съгласно получените данни в територията живеят около 30% от броя
обитатели, предвиден в плана от 2001 г.

1. Спаси София и Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, Транспортно
проучване на ж.к. Манастирски ливади - Изток, март 2017 г.
2. Доклад за публични пространства и обществен живот – Централна градска част на
София
3. СУБ, Сподели Квартала – Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София.
Улица „Цар Иван Асен II” и ж.к. „Яворов“, 2016 г.
4. Геел, Я. Градове за хората. Пловдив, 2016 стр.66

• Изчисленията базирани на брой апартаменти и среден брой обитатели в
жилище показват, че вече съществуващите жилища имат способност да
поемат около 60% от предвиденото в плана от 2001 г. население.
• Съгласно направените изчисления на база предвижданията за ново
жилищно строителство, очакваното максимално натоварване на
територията с нови обитатели е 1,5 пъти повече от заложеното в ЗРП, 2001
г.
•

Очакванията за територията са тя да бъде гъсто населена, за което следва да бъде
осигурено необходимата инфраструктура и обслужване.

Спорт
За разлика от съседните квартали като Гоце Делчев и Борово, квартал Манастирски ливади не
разполага със спортни площадки или съоръжения. Изключение прави новоизграждащия се „Зелен
остров“, който ще включва и съоръжения за деца.
Концентрацията на спортни дейности в квартала е представена единствено от 6 спортни
обекта, които варират между фитнес зала и спа, студио за спининг и йога, студио за танци, др.
В анализа на спортната инфраструктура не влизат обектите, принадлежащи към сгради с
ограничен достъп (хотели, бизнес сгради, др.).
Особено значение за качеството на живот на хората играе достъпът до зелена инфраструктура
(парк/градска градина) и съоръжения на открито/закрито. Липсата на достъп до подобни в
квартала създава предпоставки за влошаване на качеството на здравословната среда на
нейните обитатели. Въпреки близостта до Южен парк или Витоша планина, за пешеходеца е
83 | стр.

Здравословна
среда

списък на фигурите
Изглед към Витоша планина – поглед към все още съществуващите зелени и незастроени
площи в квартала. Източник: Google Earth ............................................................................................................................ 87
Застрояване в речните корита и частично покриване ............................................................................... 87
Натрупване на строителни отпадъци ............................................................................................................... 95

списък на схемите
Схема 1:
Схема 2:
Схема 3:
Схема 4:
Схема 5:
Схема 6:
Схема 7:
Схема 8:
Схема 9:
Схема 10:

Релеф ............................................................................................................................................................................ 86
Заливни територии на реките и проблемни точки, свързани с тях .................................................. 88
Дял на запечатаните почви към 2015 г. .......................................................................................................... 88
Съществуващо улично озеленяване ................................................................................................................ 89
Нива на светлинно замърсяване от улично осветление, прожектори, други обекти ................ 90
Шумово натоварване на територията за цял ден (dB), 2017 г. ............................................................. 91
Локални климатични зони ..................................................................................................................................... 92
Видимост към небесната сфера и градски каньони .................................................................................. 93
Ослънчаване на сградите (KW/m2) лято (ляво) и зима (дясно) ............................................................... 94
Контейнери за битови отпадъци (горе) и за разделно събиране на отпадъци (долу) .................. 94

списък на таблиците
Таблица 1:
Таблица 2:

Месечни данни за качеството на водата в район “Триадица” към 21.08.2017 г. ........................ 90
Изложение на сградите .................................................................................................................................... 94

85 | стр.

Увод
Изследванията и оценките в тематична област Здравословна среда са разделени в два
тематични фокуса, базирани на Закона за опазване на околната среда. Първият тематичен
фокус обхваща компонентите на околната среда, а вторият - факторите. Изследването на
компонентите на околната среда се проследява, чрез набор от критерии и, при налична
информация за състоянието и качеството на атмосферния въздух, водите, почвите,
биоразнообразието, релеф и климата за територията, обект на изследване.

влияние върху локалния климат. Температурите на въздуха са с около 1 градус по-ниски от
средното за София.

За оценка на въздействието на факторите, които могат да имат негативно въздействие
върху средата и да застрашат човешкото здраве, също е разработена система от показатели.
Целта на изследванията е да установят териториите в риск, източниците и степента на
негативно въздействие. Изследвани са шумовото натоварване, светлинното замърсяване,
санитарно-хигиенни условия на средата и управлението на отпадъците.

Методически бележки
При разработване на анализа към тематична област Здравословна среда са използвани
официално предоставени от страна на Възложителя данни, които в последствие са надградени
с провеждането на допълнителни теренни (началото на юли, в средата и в края на септември) и
настолни проучвания.
При събиране на информацията и изготвяне на анализите в област Здравословна среда също са
използвани изследвания част от различни програми, в резултат на които са изградени
платформи от бази данни, свободно достъпни за всеки. Пример за такива са програмата на ЕС
за наблюдение на Земята - Copernicus, както „Инструментът и портал за световна градска
база данни” (WUDAPT). Комбинирането на данните с възможностите на различни GIS базирани
софтуерни, позволявайки много по-задълбочено моделиране и анализиране на територията, е
един от основните подходи, приложени в изследването.

Схема 1:

Релеф

Друг източник на информация са резултатите от възложени и проведени изследвания за
Столична община и София град свързани с нивото на шума (Стратегическа шумова карта на
София1), Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република
България, част „Шумово замърсяване, Програма за управление качеството на атмосферния
въздух на Столична община 2015-2020 година, Общият устройствен план на СО и Доклада по
Екологична оценка към него. Установените резултати по двата тематични фокуса са сравнени
с референтните стойности за показателите в съответните нормативни документи. На
базата на тези референции е изградена оценката по структурни части на квартал
Манастирски ливади - Изток.

ВЪЗДУШНИ ТЕЧЕНИЯ И КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

Компоненти на средата

Състоянието на въздуха в целия град се характеризира с влошаване на показателите и много
дни със стойности над нормата през зимния сезон, основно заради отоплението на твърдо
гориво. Наличието на много открити пространства и връзката с планината в разглежданата
територия слабо намаляват ефектите от общото замърсяване на въздуха в Софийското поле.

РЕЛЕФ

Котловинният релеф и термичните инверсии обуславят преобладаването на тихо време в гр.
София. Посоките на ветровете се влияят както от особеностите на атмосферната
циркулация, така и от височината и посоката на простиране на оградните планини. Най-чести
са северозападните и западните ветрове, следвани от източните ветрове. Характерен за
южните райони на София е фьонът, чиято проява е свързана със силен до бурен южен пулсиращ
вятър, съпроводен с рязко повишаване на температурата на въздуха и понижаване на
атмосферната влажност. Средногодишно в София се наблюдават около 8 - 10 дни с фьонов
вятър.

Територията на кв. Манастирски ливади – Изток се характеризира с предимно равнинен релеф
и лек наклон в северна посока. Надморската височина от е в интервала от 591 до 645 метра, с
около 65 метра повече от средната за София – 550 м. Няма големи участъци със стръмни
склонове. Очевидна е близостта до Витоша планина, което оказва относително благоприятно
1
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Естествените екосистеми, в контекста на градската среда, осигуряват важни блага като
кислород, чиста питейна вода, защита от наводнения и др. Съществуващите зелени площи със
своето разнообразие от животински и растителни видове, почвена покривка, и форми на
релефа и съществуващи водни обекти са основните елементи, участващи в състава на
биоразнообразието. С дейностите за усвояване на нови територии , опазването на
естествените екосистеми може да бъде определено като поставено в риск. Това важи с
особена сила за южните територии на град София, в частност Манастирски ливади – Изток,
обект на силен инвестиционен интерес. С интензифицирането на строителите дейности в
квартала, , свободните терени намаляват, като наличните естествени местообитанияса
изложени на опасност от разрушаване и/или изчезване. Неизбежните белези на загубата на
естествените местообитания и биоразнообразието са:
•

•
•

много важно да се охранят съществуващите и да се изградят нови структурни елементи на
зелената система, поставяйки си за цел тяхната обвързаност на територията на квартала. В
известна степен охраната на естествените местообитания осигурява ОУП на СО, 2009
въвеждайки устройствена заона Тзв по продължението на водните обекти в територията.
ВОДИ
През територията преминават три реки – Боянска бара, Бара Изливо и Дреновичка река,
представляващи притоци на Перловска река. По протежението на Боянска бара в квартала има
извършвани намеси, свързани с корито ѝ. В южната част на квартала е вкопана и има корекция
на коритото и частично покриване в района на жилищните сгради в североизточната част на
квартала.

Премахване (частично или напълно) на дървесната и храстова растителност при ново
строителство, водещо до намаляване на производителността на кислород и на
популацията на местни растителни и животински видове (морфологични единици 1, 2 и
4);
Увеличаване делът на запечатаните почви (застроени и усвоени), водещо до повишаване
на летните температури и създаване на топлинни острови;
Застрояване около и частично покриване на речните корита води до повишаване на
риска от наводнения.

Застрояване в речните корита и частично покриване

През останалата част, реките са са в естествените си корита. Водните течения имат
умереноконтинентален режим с пролетно пълноводие (февруари-юни) от снеготопенето и
дъждовете и продължително лятно-есенно маловодие (юли-ноември).

Изглед към Витоша планина – поглед към все още съществуващите зелени и незастроени
площи в квартала. Източник: Google Earth

Застрашено е биоразнообразието в имотите, в съседство със строежи и тези, в които се
извършва паркиране директно върху почвената покривка ь
Негативните последиците от подобен тип дейности постепенно ограничават
възможността за възпроизводство на естествени системи и влияят негативно върху
локалните микроклиматични характеристики,променяйки условията на средата. Ето защо е

По сведение на Направление Архитектура и градоустройство на СО, за коритата на реките се
търси цялостно решение, в това число и подготовка на проект за тяхната корекция. Идеята
за развитие на терените Тзв по поречието на реките, също е припозната и изказвана от
органите компетентни да реализират предвижданията на ОУП в СО. Още повече, че
териториите за озеленяване в ОУП на СО, 2009 г. са защитени съгласно чл.11 (2) на Закон за
устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), като не се допуска изменение на ОУП с
цел промяна на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени за градини,
паркове и лесопаркове. Потенциалът, произтичащ от наличието на реките в квартала, може
допълнително да се разгърне като реките се схванат като основа на системата от зелени
елементи и при реализирането на други по-малки публични пространства (зелени или озеленени)
се осигурят връзки с реките. Обръщането на по-големите градоустройствени структури към
реките също би донесло добавена стойност за жителите на квартала, като в тези случай
задължително се охранява неограничения свободен достъп до парковата среда и водата на
всички граждани. Тази концепция е заложена и в ЗРП за Манастирски ливади – Изток от 2001
година. Там, базирайки се водните обекти, системата от зелени връзки и публични
пространства е много убедително проведена, за което говори делът на елементите за
зелената система – 27% от територията на квартала.
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През 2018г. е направено геодезическо заснемане на водните тела в обхвата на квартала заедно
с определяне на заливните им зони. Същите са илюстрирани на схема 2 от настоящия доклад.
Обезпокоителен е фактът, че сгради, включително ново строителство, попадат в част от
заливните зони на тези реки. Освен риска за здравето, в резултат на наводнение, при тези
случаи, тема за допълнителни изследвания е и рисковете и цената на здравословната жилищна
среда в тези сгради.

повишен риск от наводнения, повишаване на летните температури и образуване на топлинни
острови, загуба на биоразнообразие.

Схема 3:

Схема 2:

Заливни територии на реките и проблемни точки, свързани с тях

ПОЧВИ
На територията на квартала най-разпространени са канелените горски почви и запечатаните
почви. Запечатаните почви са резултат от процесите на урбанизация. Съгласно легалното
определение в § 1, т.5 на Допълнителните разпоредби в Закона за опазване на почвите,
"запечатване на почвите" е трайно покриване на почвените повърхности с непропусклив
материал поради застрояване и/или изграждане на инфраструктура. В параграф 18 на същия
закон, запечатаните почви се класифицират като увредени.
Делът на незапечатаните почви към 2015 г. e 53.5% от общата площ на квартала
(териториите оцветени в синьо на Схема 3). Интензивното строителство и липсата на мерки
за ограничаване на запечатването на почвите досега е довело до близо до 100% запечатване на
почвите в имоти с реализирано застрояване от квартала и по специално в Морфологични
единици 1 и 2. Последиците от това са промяна във влажността и състава на въздуха и водите,
водещи до влошаване на микро климата; затруднено оттичане на дъждовната вода, а от там и

Дял на запечатаните почви към 2015 г.

Предвид плановете за развитие на територията и планираните за реализация
инфраструктурни и инвестиционни проекти се очаква през следващите години процесът на
запечатване да продължи (морфологични единици 3 и 4). Като се отчете факта, че кварталът е
в развитие и територията все още има шанс да запази, изгради и/или възстанови високо
качество на средата, то при бъдещето устройство, благоустройство и реализиране на
инвестиционни инициативи, съблюдаването и реализирането на минималния дял на озеленяване
е задължително, включително и за публични и частни обекти на общественото обслужване.
Използването на пропускливи материали и настилки, за функции, за които е възможно и
допустимо като паркиране, алеи, детски и спортни площадки е силно препоръчително.
Наложително е да се потърсят решения и мерки за възстановяване на почвите и реализиране
на мерки за озеленяване в имотите с реализирани инициативи и напълно запечатани почви.
СЪСТОЯНИЕ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО
При първо посещение, кв. Манастирски ливади – Изток създава усещане за богато озеленен
квартал. Това се дължи на големия дял имоти, в които няма застрояване. Предвид
предвижданията на ОУП на СО, 2009 г. част от тези налични площи, покрити предимно с
рудерална растителност, могат да бъдат застроявани. Ето защо е особено важно да се
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разгледа състоянието на реализираното озеленяване в квартала и да се оцени въздействието,
наличието или липсата му върху качествата на средата.
Терените за озеленяване, предвидени от ОУП на СО са основно покрай водните обекти и по
протежение на разлома, преминаващ в южната част, успоредно на околовръстно шосе.
Последващи мерки, свързани с благоустрояването на споменатите терени не са предприемани
и по тази причина, растителността по протежението на реките, (там където я има) е
представена от храсти и висока дървесна растителност с рудерален характер.
Данните от проведеното заснемане и оценката на състоянието на уличното озеленяване от
Софпроект ОГП показва други тревожни резултати. Идентифицирани са общо 69 живи
дървета, 100 изсъхнали и 36 отрязани. Съгласно предвижданията на ЗРП от 2001г.,
предвидените тротоари за второстепенна улична мрежа са с ширина 1.5 м, а за
първостепенната, по-широки от 3 метра. За реализиране на улично озеленяване изискванията
на нормативната уредба към настоящия момент (чл. 59, ал. 2, т.5 от Наредба № РД-02-20-2 от
20.12.2017) сочат като минимална ширината на тротоара от2.5 метра. В тази връзка,
очакванията за провеждане на бъдещи дейности свързани с улично озеленяване по
второстепенната улична мрежа в квартала са негативни. Предвид факта, че уличната мрежа
заложена в ЗРП от 2001 г., е оразмерявана за натоварване, много по-ниско от допустимото
съгласно ОУП от 2009 год., и предвижданията за минималният дял за озеленяване в УПИ е повисок, то преосмислянето на габаритите на уличната мрежа, в това число и ширината на
тротоарите, е наложително. Още повече, че чл. 59, ал. 2, т. 8 и 9, разглеждат реализираното на
уличното озеленяване, уличното осветление и провеждането на контактно кабелната мрежа в
обща ивица със ширина 80 см.

Анализът на озеленяването е направен чрез детайлно повдигане на озеленените площи във
всеки урегулиран поземлен имот с реализирано инвестиционно намерение и на тази база е
изчислен постигнатият дял на озеленяване. При този преглед са направени анализи на вида и
състоянието на растителността. При озеленяването в индивидуалните имоти, около
половината от застроените имоти имат достигнат дял на озеленяване по-нисък от
изискуемия в правилата и нормативите на ОУП. В Морфологични единици 1 и 2 този феномен е
най-силно изразен, както по отношение на броя имоти, така и по отношение на много малкия
дял постигнато озеленяване.
Един от изводите от картирането, е че озеленяването в УПИ се реализира по различен начин.
Подходите за озеленяване варират от затревяване, през трева с ограда от храсти до
затревена площ с посадени дървета. Добре поддържано озеленяване с трева, с храсти и или
дървета се среща при реализираните в последните 25 години еднофамилни къщи и жилищните
комплекси от затворен тип. Тревна настилка се забелязва и върху малките площи оставени за
озеленяване в имотите с реализирани многофамилни жилищни сгради. Често тревна настилка е
с рамка от храсти или само редица от вечно зелени храсти, които служат и за разделяне на
съседни имоти.
Не са редки случаите, в който тревната покривка е компрометирана, неподдържана или липсва
напълно, като на места почвата е запечатана. В редица имоти регистрираното озеленяване е
запазеното (или не е било пречка при ползването на имота) озеленяване от предходен начин на
трайно ползване (дере, гора), в други личи настаняването на рудерална растителност. За
жалост компрометирана и неподдържана трева се среща и върху имоти за широк обществен
достъп. Остатъци от предишно озеленяване и запазване на висока дървесна растителност се
наблюдават в големите имоти разположени по протежението на Околовръстен път и
вътрешността на квартала в източна част. Там се наблюдава развитие на авто услуги,
строителство и/или складова дейност. Рудералната растителност е типична за имоти,
които не се ползват интензивно към момента на проведеното теренно проучване.
В дворовете на имотите на повечето къщи за индивидуално обитаване, построени преди
повече от 20 години, често срещано е и отглеждането плодове и зеленчуци, в това число и лозя.
Големият дял на имотите с нереализирани инвестиционни инициативи и незавършеният
процес на морфологична трансформация създават усещането за наличие на много зеленина в
квартала, което се асоциира и с високи здравословни качества на средата. Но, отчитайки
предстоящите процеси на интензифициране на застрояването в унисон с предвижданията на
ОУП и начините, по-които те се реализират, има много сериозен риск допълващите елементи
на зелената система да бъдат силно ограничени. Това определено би повлияло негативно на
здравословните качества на средата.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води на територията на
Столична Община се осигурява от „Софийска Вода“ АД. Физикохимичните показатели (Таблица
1) не показват стойности, опасни за човешкото здраве. Микробиологичните показатели също
не показват отклонения.

Схема 4:

Съществуващо улично озеленяване
89 | стр.

pH единици

Резултати от
анализа
7,42

µS/cm

112,6

2000,0

mg/l

0,24

0,40

Алуминий

µg1

71

200

Желязо

µg1

19

200

Манган

µg1

<10

50

Амониеви йони

mg1

<0,010

0,500

Нитрати

mg1

1,481

50 000

Нитрити

mg1

<0,010

FNU

приемлива
(<0,50)

mg/1 PT

приемлив (4,8)

бал

приемлив (0)

0,500
Приемлива за потребителите и без
значими колебания спрямо обичайното
за показателя (2,00)
Приемлив за потребителите и без
значими колебания спрямо обичайното
за показателя (15,0)
Приемлив за потребителите и без
значими колебания спрямо обичайното
за показателя (2)

Показател

Мерна единица
pH

Електропроводимост
Свободен хлор

Мътност
Цвят

Мирис

Таблица 1:

Допустима стойност
6,50 - 9,50

Месечни данни за качеството на водата в район “Триадица” към 21.08.2017 г.2

Фактори на средата
СВЕТЛИННО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Разпространени из територията, особено по главните транспортни артерии (морфологични
единици 1 и 2), са силно осветените рекламни пана по фасадите на някои сгради. Тази светлина
достига до спални помещения в жилищните сгради и съответно създава дискомфорт за
обитателите им. Светлинното замърсяване вреди на здравето на хората и растителността.
Друг светлинен замърсител, особено когато не са добре настроени, са входните осветителни
тела, които реагират при движение. Подобен тип осветление е силно разпространено по
цялата застроена територия на квартала (Схема 5). В контраст с местата в квартала, където
има концетрация на светещи реклами, има и много тъмни и/или слабо осветени зони и
неработещи осветителни тела (виж стр. 104 „Осветление и стр. 109 „Тъмни зони). На такива
места разполагането на рекламни елементи би имало положителен ефект върху средата, от
гледна точка на сигурността.
За съжаление, в българската нормативна уредба все още не са залегнали норми, третиращи
този проблем, но това не пречи да се търси баланс между изявата на светлинната
идентичност на икономическите субекти и естествения жизнен ритъм на хората и
останалите живи организми в града. Съгласно Американската медицинска асоциация3, силната
осветеност през нощта влияе пряко на човешкия хормон, отговорен за съня. Ярката светлина
през нощта също така влияе и върху динамиката на популациите4, структурата и състава на
екосистемите в града.

Капацитетът на канализационната система е под въпрос, особено поради бързото развитие
на жилищното строителство и увеличаването на броя на домакинствата в района.
Съществуващата канализационна мрежа включва:
•
•
•

Главен канал 2 – по протежението на бул. “България”;
Главен канал 3 – по протежението на ул. “Костенски водопад”;
и локални канали обвързващи съществуващата канализация с прилежащите ѝ сгради.

Карта на канализационната мрежа е видима в глава Устроена среда Схема 31.
Предвид темповете на развитие в територията и бурното строителство, съпроводено с
нарастващия брой обитатели в квартала, изградените едва на 14% от предвидените
канализационни съоръжения, са изключително недостатъчни. Това създава предпоставки за
влошаване характеристиките на компонентите на околната среда.
По сведения на Направление Архитектура и градоустройство, в началото на 2019 година са
възложени предпроектни проучвания и в последствие и технически проект за развитие на
водоснабдителната и канализационната мрежа в квартал Манастирски ливади и в други южни
квартали на София. Изграждането на мрежата се очаква да бъде безвъзмездно финансирано от
ОПОС.

Схема 5:

Месечни данни за качеството на водата в район “Триадица” - https://www.sofiyskavoda.bg/QualityWaterDocuments/rn_Triadica_44_%20August2017.pdf
2

3
4

Нива на светлинно замърсяване от улично осветление, прожектори, други обекти

https://www.ama-assn.org/press-center/press-releases/ama-adopts-guidance-reduce-harm-high-intensity-street-lights
ECOLIGHT (Ecological effects of light pollution), https://cordis.europa.eu/project/rcn/98090/reporting/en
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ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Дневното шумово натоварване е високо в почти цялата територия, обект на настоящата
разработка. Голямо влияние оказват пътните артерии бул. „България“ и ул. „Околовръстен път“
(Схема 6). Нивата на шум са над нормите определени в „НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните
части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума
върху здравето на населението“. Граничните стойности на показателите за шум в наредбата
са:
•
•

за жилищни зони и територии – 55 dB (ден), 50 dB (вечер) и 45 dB (нощ)
за територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик – 60
dB (ден), 55 dB (вечер) и 50 dB (нощ).

Малка част (0.6%) от общата площ на разглежданата територия (терени прилежащи до
главните транспортни артерии) са изложени на 90 dB дневен шум. В тази зона попадат основно
офиси и търговски обекти, но и малка част жилища. Високите сгради по продължението на бул.
„България“ и ул. „Тодор Каблешков“ играят ролята на естествена бариера, която ограничава
шума. Отдалечавайки се от първостепенните пътни артерии измерените децибели
намаляват, но остават над приетите в наредбата норми:
•
•
•
•
•
•

Предвид интензивното строителство, което се наблюдава на територията на целия квартал,
нивата на шума, причинени от строително-ремонтни дейности или преминавания на
тежкотоварни автомобили, много често създават дискомфорт у живеещите наблизо
обитатели (предимно в морфологична единица 1). Предвид темповете на строителството,
източниците на шум са динамични и непостоянни. Като резултат от проведените с
гражданите фокус-групи, се оформи извода че голяма част от строителните площадки не
спазват уредените часове за позволено вдигане на шум съгласно Наредбата за обществения
ред на територията на Столична община.
Предвид постоянното увеличение на автомобилния трафик и очакваните бъдещи строежи,
нивата на шум ще останат високи и дори ще се увеличават в бъдеще, което ще налага по-скъпи
технологични решения при изграждане на новите жилищни и офис сгради и също така промени
в дизайна на пътните артерии и въвеждане на шумопоглъщащи повърхности по протежение на
главните пътища.
Поради липса на прегради пред шума, в близост до главните пътни артерии и по високите
етажи на сградите се наблюдава повишено ниво на шум, най-вече заради автомобилния
транспорт. За конкретната територия въздушният транспорт не оказва вредно шумово
въздействие.

2.4% от общата площ са изложени на 80 dB;
6.1% на 75 dB;
27.2% на 70 dB;
42.2% на 65 dB;
16.1% на 60 dB
1% на 55 dB. Сградите, разположени в тези зони, са основно жилищни.

Според доклад на Изпълнителна Агенция по Околна среда (ИАОС)5 повишеното ниво на шум оказва
вредното въздействие:
•
•
•
•
•

на централната нервна система - нервна преумора, психични смущения в паметта,
раздразнителност;
на вегетативната нервна система - усилен тонус, който може да доведе до редица
сърдечни, циркулаторни и други прояви;
на сърдечно–съдовата система – изменения в сърдечния ритъм (тахикардия), и промени,
които водят до повишаване на артериалното налягане;
на дихателната система – изменение на респираторния ритъм;
на ендокринната система – изменение на количеството на кръвната захар, повишаване
на основната обмяна, задържане на вода в организма.

Около 5% от територията има средни дневни нива на шума под 55 dB, което е допустимото
ниво в наредбата за територии с преобладаваща жилищна функция. Това са основно терени във
вътрешно-квартални дворове или значително отдалечени от основните пътни артерии.
Спазвайки критериите в тази наредба, трудно биха могли да се определят терени за социални
обекти, лечебни обекти и учебни заведения, където нормата за дневно шумово натоварване е
под 45 dB.

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България, част „Шумово
замърсяване“ - http://eea.government.bg/bg/soer/2015/noise
5

Схема 6:

6

Шумово натоварване на територията за цял ден (dB), 2017 г.6

Столична община, „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“
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МИКРОКЛИМАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класификация на различни видове микроклиматични райони е предложено в ОВОС на ОУП на град
София и Столична община от 2009 г. (приложение 5 Микроклиматично райониране).
Разглежданата част от град София (Манастирски ливади) попада в „Периферен Район-Б и
Подножие на планината-А“:
•
•

•

•
•
•

високата част от периферния район обхваща местата с хоризонтали между 550 - 580 m.
зимата - абсолютните минимални температури са с 1-2 градуса по-високи от тези в
ниската част. Тук по-трудно се образуват мъгли. Поради по-добрата проветривост на
района, по-нисък е и процентът на безветрие. И тук е характерен фьонът;
лятото - през нощта (август) духа прохладен планински бриз със скорост 1-3 m/s.),
докато през деня долинният бриз (от Софийското поле към Витоша) не е така добре
изразен;
пролетта - характерен е фьонът. Преобладаващи са западните и северозападни
ветрове;
есента – преобладаващи са източните ветрове. Режимът на валежите е както в
центъра на града.
Поради по-голямата надморска височина, по-доброто озеленяване, отсъствието на
големи промишлени замърсители и близостта на Витоша, микроклиматът тук е поблагоприятен за живеене в сравнение с по-ниската част от града. В последните години
в тази част се строи много интензивно, главно жилища, като застроената площ се
уплътнява. Намаляват зелените площи. Изграждането на високи сгради засилва
неблагоприятното влияние на градския комплекс върху микроклимата и намалява
притока на свеж въздух от планината.

Схема 7:

Автоматичната класификация на микроклиматични зони в разглежданата територия показва
разнообразие от видове зони:
•
•
•
•
•
•
•
•

компактно средно-високо строителство;
средно-високо строителство с по-големи разстояния между сградите;
ниско строителство с по-големи разстояния между сградите;
ниско строителство с големи разстояния;
гъста дървесна растителност;
храсти;
тревиста растителност;
покрити с плочи или асфалт площи.

Според изследвания проведени в други градове, по-високи температури и понижен
температурен комфорт се наблюдават в зони като:
•
•
•

компактно средно-високо строителство;
средно-високо строителство с по-големи разстояния между сградите;
покрити с плочи или асфалт площи.

Наличието на зелени площи в близост, смекчава ефекта на топлинните острови особено ако
директният въздухообмен не е възпрепятстван от построени сгради. Като цяло общите
микроклиматични характеристики на разглежданата територия са с една степен по-добри от
средните за София-град, но тенденциите са към увеличаване на застроените площи и
запечатаните почви.

Локални климатични зони
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Фактор за видимост на небето (Sky View Factor- SVF)
Една от геометричните характеристики на средата е процентът на видимост към небесната
сфера (Sky View Factor- SVF7). Този параметър е от съществено значение за анализирането на
градския климат, тъй като съотношението на получена и излъчена слънчева радиация се влияе
пряко от неговата стойност. Колкото по-малък е SVF, толкова по-малка част от
дълговълновия радиационен поток се излъчва обратно от построените обекти към небето.
(Oke, 2009)
Високите дървета могат до голяма степен да влияят върху SVF, но за разлика от плътните
обекти те не затрудняват толкова обратното излъчване на радиация и имат по-скоро
положително влияние, абсорбирайки част от радиацията, променяйки влажността на въздуха и
т.н.
Чрез SAGA-GIS приложение за Qgis е направен растерен модел на видимостта към небето (SVF),
отчетена е структурата на релефа, местоположението, размерите и височината на
сградите.
Най-малка видимост към небесната полусфера е отчетена в районите с новоизградени
жилищни и офис сгради (морфологични единици 1 и 2). Докато по-голяма част от офис сградите
са отделно стоящи обекти, жилищните структури са по-компактно разположени, което
затруднява едновременно отдаването на радиация към атмосферата и циркулацията на
въздушните маси, и съответно е предпоставка за понижен топлинен комфорт.
Градски каньони
Места в урбанизираната среда, където улиците са обградени с плътно застроени високи
сгради, са познати в градската климатология като „градски каньони“. От значение за
температурния комфорт и разпространението на замърсители в градските каньони голямо
влияние оказва силата и посоката на вятъра:
•

Схема 8:

Видимост към небесната сфера и градски каньони

Ослънчаване на сградите

при обща посока на вятъра по протежение на каньона в самата улица може да се
наблюдава леко засилване на скоростта и отвеждане на замърсители като газове и ФПЧ
към съседни градски пространства;
при посока перпендикулярна на улицата се наблюдава увеличение на температурите и
натрупване на замърсители.

Температурен дискомфорт съществува и през студеното полугодие. Ниските температури
през зимата са причина за повишено потребление на енергия. Големите ежедневни амплитуди с
много ниски нощни температури са причина за вледеняване на някои участъци от улици, алеи и
тротоари и сериозно затрудняват придвижването като създават риск от подхлъзване и
нараняване.

В изследвания участък (морфологична единица 1) са установени 3 отсечки от уличната мрежа,
където височината на сградите е по-голяма от разстоянието между тях. Последното е
условие за формиране на т.нар. явление „градски каньон“, което има пряко влияние върху
микроклиматичния комфорт в разглежданата територия. Приложеният графичен материал
(Схема 8) е част от пилотен ГИС модел на град София върху градските каньони, част от
изследователската дейност на Съюз на урбанистите в България с автори: урб. Ангел Буров и
Ричард Панциер.

Най-слабо ослънчените места са от северната страна на сградите (Схема 9). Понижен
температурен комфорт се наблюдава отново в по-гъсто застроените места, новите
затворени комплекси и северно от бизнес сградите. Направените анализи са валидни за
шестмесечен период от време - от 01.12 до 31.03 и 01.04 до 30.11.

•

Article: Sky View Factor Calculation in Urban Context: Computational Performance and Accuracy Analysis of Two Open and
Free GIS Tools, by Jeremy Bernard, Erwan Bocher, Gwendall Petit , and Sylvain Palominos, 4 July 2018,
https://phys.org/news/2016-12-urban-cold-islands-evolution-cities.html#jCp
7
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Изложенията на фасадите на сградите са относително равномерно разпределени.
Изложение

Метри фасади

%

С

11012

10%

СИ

16441

15%

И

11247

10%

ЮИ

15317

14%

Ю

10956

10%

ЮЗ

16171

15%

З

11166

10%

СЗ

15399

14%

Таблица 2:

Изложение на сградите

Схема 9:

Ослънчаване на сградите (KW/m2) лято (ляво) и зима (дясно)

бул. „България“ и Мол България. Морфологична единица 1 е с най-голяма концентрация на съдове
за разделно събиране на отпадъци.
В морфологични единици 3 и 4 изцяло липсват контейнери за разделно събиране, което е проблем
за живеещите в квартала.

САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ НА СРЕДАТА
Контейнери за битови отпадъци
Основната концентрация на контейнери за битови отпадъци се наблюдава в морфологични
единици 1, 2 и 3. По време на проведеното теренно проучване юли месец беше идентифициран
проблемът с наличието на битови и строителни отпадъци извън контейнерите, най-вече по
продължението на ул. Луи Айер и около сградите в района на ул. „Тодор Каблешков“ (морфологична
единица 2).
Контейнери за разделно събиране на отпадъци и контейнери за строителни отпадъци
На територията на квартала са идентифицирани 25 контейнера за разделно събиране на
отпадъци. 5 са контейнерите за строителни отпадъци, които обслужват бизнес сградите по

Схема 10:

Контейнери за битови отпадъци (горе) и за разделно събиране на отпадъци (долу)
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Управлението на биологичните отпадъци се осъществява посредством събирането им в
контейнери и система за тяхното извозване. Основен регистриран проблем е наличието на
отпадъци извън контейнерите и силната неприятна миризма в топлите месеци. Посоката на
работа за преодоляване на описаните предизвикателства се адресира в три посоки. Първата е
към гражданите, които следва да изхвърлят отпадъците си в контейнерите, а не около тях,
както и да се съобразяват с графика на събиране на едрогабаритните отпадъци. Втората е към
компетентните органи, които могат да изискат скъсяване на интервалите за събиране на
отпадъците в топлите месеци и вменяване почистване около контейнерите на служителите,
грижещи се поддържане на чистотата по улиците. И третата посока е насочена към
вземащите решения за бъдещото благоустройство на квартала, което може да предвиди
изграждане на подземна система за събиране на отпадъците при бъдещо развитие на уличната
мрежа.
По време на теренното проучване се регистрира нуждата и желанието на хората живеещи в
морфологични единици 2 и 4 от допълнителни контейнери за разделно събиране на отпадъци.
Предвид малката гъстота на обитаване в източната част на квартала, може да се обмисли
поставяне на контейнери за разделно събиране на отпадъците на ключови и достъпни места
по маршрутите на хората, живеещи във въпросните морфологични единици.
По повод управлението на строителните отпадъци на територията на квартала се
забелязват някои дефицити. Имоти, в съседство на реализиращи се инвестиционни
инициативи са засегнати по време на строителството както от временно преминаване през
тях с тежки машини, така и служейки за складова и логистична база на строежите. Натрупване
и/или разпиляване на строителни отпадъци в тези и други имоти също бе забелязано.

строителните отпадъци по време и след строителството. Имайки предвид издадените
строителни разрешения, предстоящият строителен процес ще поддържа темата актуална.
Важен компонент от чистотата на средата е и качеството на уличните и тротоарните
настилки. Частично проведената улична мрежа, както и състоянието на изградените
тротоари, също влияе върху чистотата на средата. Лошото качество на настилките, или
пълната им липса, влияят негативно, както на пешеходци, така и на водачите на МПС. Липсата
на качествена настилка и съответните елементи по улиците (шахти, др.) води до натрупване
на прах и замърсявания. Високо е и нивото на шум на места, където има струпване на различни
потоци и дейности – ул. „Луи Айер“, ул. „Васил Стефанов“, ул. „Флора“, ул. „Тодор Джебаров“. На
места, където все още няма изградена ВиК инфраструктура, се наблюдават сериозни проблеми
с отвеждането на дъждовните води вкл. и при снеготопене, които довеждат до завирявания и
образуване на големи локви, правещи невъзможно преминаването на пешеходци особено по улици
с липсващи настилки или такива в лошо състояние.

Изводи:
•

Реките са едно от изключителните предимства и потенциали на квартал Манастирски
ливади – Изток. Пълноценното им интегриране в средата за обитаване, труд и
рекреация е фактор, както за подобряване на здравословните характеристики на
квартала, така и повишаване на жизнеността и сигурността на жителите му.

•

Може да бъде направено предположението, че почвеното запечатване (към 2015 г. –
около 46.5%) нараства с броя на реализираните инвестиционни инициативи.

•

Добро качество на питейната вода в столичния град и в частност квартал
Манастирски ливади-Изток;

•

Влошено състояние или липса на уличното озеленяване (морфологични единици 2 и 4), найвече поради предвидените в ЗРП тесни тротоари;

•

Наличие на светлинно замърсяване в зоните с активни партери, големите офис сгради и
търговски обекти и по граничните за квартала комуникации - морфологични единици 1,
2 и 4;

•

Високи нива на шум по периферията на квартала в резултат на натоварените
ограждащи улици, и във вътрешността (морфологична единица 4) – в резултат от
строителство и преминаване на тежкотоварни МПС;

•

Липса на добро разпределение на контейнерите за отпадъци по вид и капацитет спрямо
натоварването на територията, в т. ч. ограничен достъп до контейнери за разделно
събиране на отпадъци - морфологични единици 3 и 4;

•

Изградените са едва 14% от предвидената канализационна мрежа – основно няколко от
главните клонове;

•

Съществуващи тенденции в постепенна загуба на биоразнообразието в квартала,
следствие от усилената строителна дейност.

Натрупване на строителни отпадъци

От друга страна идентифицираните контейнери на терен са по-малко от действащите към
онзи момент строежи. Всичко това поставя въпроси за управлението и контрола върху
95 | стр.

Библиография:
1. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република
България, част „Шумово замърсяване“ - http://eea.government.bg/bg/soer/2015/noise
2. Стратегическа шумова карта на София - http://www.gis-sofia.bg/bg/projects/gis-sofiyaeood-razrabotva-strategicheska-karta-na-shuma-v-stolitsata
3. Качество на питейната вода, Месечни данни за качеството на водата в район
“Триадица” - https://www.sofiyskavoda.bg/QualityWaterDocuments/rn_Triadica_44_%20August2017.pdf
4. ANEZKA GOCOVA “THE NIGHT ISSUE”, ALTERNATIVES JOURNAL 39:5 (2013)
5. LOCAL CLIMATE ZONES FOR URBAN TEMPERATURE STUDIES, by I. D. Stewart anD t. r. Oke 2012
6. Article: Sky View Factor Calculation in Urban Context: Computational Performance and
Accuracy Analysis of Two Open and Free GIS Tools, Jeremy Bernard, Erwan Bocher, Gwendall
Petit , and Sylvain Palominos, Published: 4 July 2018
https://phys.org/news/2016-12-urban-cold-islands-evolution-cities.html#jCp
7. "Urban cold islands" driving plant evolution in cities, December 22, 2016 by Blake Eligh,
University of Toronto
8. ECOLIGHT (Ecological effects of light pollution),
https://cordis.europa.eu/project/rcn/98090/reporting/en
9. AIR QUALITY AT STREET-LEVEL: STRATEGIES FOR URBAN DESIGN, Anne Whiston Spirn, Prepared
for: Boston Redevelopment Authority, June 1986
10. Запечатани почви - https://www.recare-hub.eu/soil-threats/sealing

96 | стр.

Сигурна среда

списък на фигурите
Фиг. 1:
Фиг. 2:
Фиг. 3:
Фиг. 4:
Фиг. 5:
Фиг. 6:
Фиг. 7:

Тротоарни пространства ...............................................................................................................................100
Паркиране върху тротоари и състояние на тротоарите ................................................................. 101
Необезопасени строежи ................................................................................................................................... 105
Самонастанили се обитатели........................................................................................................................ 105
Нерегламентирано паркиране в сервитутната зона на въздушни електропроводи. .............106
Дървесна и храстова растителност в коритата на реките ...........................................................109
Сформиране на сметища около строителни обекти ............................................................................109

списък на схемите
Схема 1:
Схема 2:
Схема 3:
Схема 4:
Схема 5:
Схема 6:
Схема 7:
Схема 8:
Схема 9:
Схема 10:
Схема 11:
Схема 12:

Съществуващи тротоари и улици ............................................................................................................99
Състояние на тротоарната мрежа ........................................................................................................100
Пешеходни съоръжения ................................................................................................................................ 101
Паркиране върху тротоари и в кръстовища ....................................................................................... 101
Състояние на съществуващата улична мрежа .................................................................................. 102
Видове паркиране............................................................................................................................................. 102
Видове осветление ......................................................................................................................................... 103
Огради и бариери .............................................................................................................................................. 104
Състояние на сградите ............................................................................................................................... 104
Заливни територии и проблемни точки, свързани с критичната инфраструктура .........106
Конфликти между потоците на движение ........................................................................................... 107
Рискови точки и зони .....................................................................................................................................108

98 | стр.

Увод
Трета тематичната област в стандарта за мониторинг и оценка на качеството на
градската среда (Градски стандарт) е Сигурната среда. Тази област има за цел да установи
реалните предпоставки, които или чрез които се застрашава човешкото здраве и живот.
Системата за оценка в тематичната област включва два големи фокуса: физически рискове,
съществуващи в територията и риск от престъпления, които средата със своите
елементи предпоставя да възникнат там.

делът на изградените тротоари. Едва 13 км от дължината на уличната мрежа има изградени
тротоари (Схема 1). Изградените тротоари са покрити с разнообразни по вид и текстура
настилки, като на места качеството им е влошено. Често срещано явление в квартала е
придвижването на пешеходци, в т.ч. и родители с деца, по уличното платно поради липсата
на тротоари или лошото състояние на съществуващите такива. Голяма част от
тротоарите в добро състояние са неизползваеми поради тесните си габарити и не
отговарят на нормативните изисквания (Схема 2).

В първия фокус основен обект на изследване е физическата среда и рисковете, които се
генерират в резултат на нейната употреба. От своя страна темите разгледани във фокуса
на физическите рискове са две. Първите обхващат употребата на средата свързана с
движение, като се акцентира върху оценката на сигурността при влизането, излизането и
преминаване през територията и достъпа до обектите в и извън нея. Втората тема
изследва рисковете при стационарната употреба на средата и то средата, която
предоставя публичен или предполага публичен достъп.
Във втория фокус средата се изследва за фактори, които създават условия за риск от
престъпления. В Градския стандарт за оценка този фокус е разслоен на „твърди“ фактори,
включващи физическите елементи на средата и на „меки“ фактори, с поглед върху хората,
както като потърпевши на извършени или потенциални престъпления, така и като субекти,
с регистрирани извършени такива.

Методически бележки
При разработването на анализите и оценките в тематичната област Сигурна среда са
ползвани официални данни, предоставени от Възложителя и набрани данни от теренните
проучвания. Спецификата на тази тематична област изисква проверката по всички
критерии на място, така че работата на терен е изключително важна. Методиката на
изследването изисква експертните изводи да бъдат проверени през субективното усещане
на обитателите и ползватели на квартал Манастирски ливади - Изток, което бе направено
чрез проведените фокус групи и анализ на съдържанието на жалби и публикации в социалните
мрежи.

Физически рискове
СИГУРНО ПРИДВИЖВАНЕ И ДОСТЪП
Сигурното придвижване и достъп се определят като се взима предвид достъпността на
средата, необезопасените съоръжения и сгради, пропускливостта на улиците и алеите по
отношение на потоците хора и конфликтните точки между тях. В квартал Манастирски
ливади-Изток градската среда е сериозно ощетена по отношение на своята достъпност и
пропускливост. Това твърдение се основава на изведените затруднения в придвижването
на всички групи участници в движението.

Схема 1:

Съществуващи тротоари и улици

Проведеното теренно проучване показа, че много често освен липсата на качествена
тротоарна настилка, пешеходците често биват затруднявани и от разположението на:
•
•
•
•
•
•

антипаркинг елементите – боларди, кашпи, колчета и др.
стълбовете на уличното осветление;
противопожарните кранове за вода;
съоръженията за контрол на енергийните доставки;
многобройните шахти разположени в тротоарното платно;
пътните знаци – въпреки изискването на чл. 40, ал. 3 на Правилника за прилага Закон
за пътищата тяхното разположение да не пречи на пешеходците, има редица примери
за нарушение на това правило.

Тротоарна инфраструктура
Пешеходците са лишени от адекватно проведена и качествена пешеходна инфраструктура.
Територията се характеризира с частично изградена улична мрежа, като още по-малък е
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Фиг. 1: Тротоарни пространства

Пешеходни съоръжения
Друг елемент на пешеходната инфраструктура са подлезите и пешеходните пътеки (Схема
3). Подлези за преминаване и пресичане на ограждащите квартала големи градски артерии
има изградени единствено на бул. „България“ при улиците „Тодор Каблешков“ и „Флора“. Двата
подлеза разполагат с осветление и имат внедрени мерки за достъпна среда на пешеходци със
затруднения в придвижването (рампи). В подлеза на кръстовището с ул. „Тодор Каблешков“
са инсталирани асансьори, но липсват рампи за велосипедисти, което прави съоръжението
непригодно за този тип транспорт. В подлеза при ул. „Флора“ са монтирани подемни
платформи, които при направената проверка през месеците юли и септември не
функционират.
Схема 2:

Състояние на тротоарната мрежа

Предвид многото активности в зоната на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Тодор
Каблешков“, които генерират голям поток от хора и в тъмните часове на деня, подлезът
там се използва интензивно. За разлика от него съоръжението при ул. „Флора“, дори и
изключително обширно, не е обвързано с търговска или друга дейност. Има заявка за
разполагане на наблюдателен общински център там.
Околовръстният път е практически невъзможен за пресичане от пешеходци поради класа на
комуникацията и липсата на изградени подлези и надлези. Единственото сигурно пешеходно
преминаване е в зоната на възела между Околовръстен път и бул. "България" (Схема 3). Това се
оценява и от местните жители като сериозен проблем на свързаността на квартала с
другите части на града, в т.ч. и връзката им с Витоша. Въпреки това липсата на адекватна
алтернатива за пресичането на градската магистрала е и причината много хора да рискуват
да пресичат на ниво улично платно, което е и законово забранено. Това създава не само риск
за пешеходците, но и за водачите на автомобили или градски транспорт, поради високата
позволена скорост на движение и малкото време за реакции. ЗРП от 2001 г. предвижда
пресичане на СОП чрез естакада на улица “Йордан Бакалов-Стубел”. Важно е да се отбележи,
че към ноември 2019 се работи по проект за пасарелка над СОП в района на квартала.

Пешеходните пътеки има само на кръстовищата на изходно-входните артерии на квартала
с ул. „Тодор Каблешков“ и на ухото за вливане в бул. „България“ и ул. „Васил Стефанов“.
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Схема 3:

Пешеходни съоръжения

Схема 4:

Паркиране върху тротоари и в кръстовища

Елементи на уличното пространство като физическа бариера
Наземното паркирането в квартал Манастирски ливади-Изток е изследвано по време на
теренно проучване, проведено в началото на месец юли в рамките на 5 работни дни. Това
изследване представлява моментна снимка на начина на паркиране към момента на
преминаване през съответната територия. Същите правила важат и за разполагането на
контейнерите за отпадъци.
Други пречки за достъпността и пропускливостта на средата по отношения на пешеходния
поток са паркирането по тротоарите и често разполаганите в областта на пешеходното
пресичане на кръстовищата контейнери за отпадъци и паркирали автомобили.
Паркирането върху тротоарите и в зоните на кръстовищата е характерно за интензивно
натоварените части от квартала – морфологични единици 1 и 2 (Схема 4). Голямо
предизвикателство са и паркиралите коли върху улиците, по протежението на които няма
изградени тротоари. Допълнително усложнение представлява и поставянето и/или
изместването на контейнерите за отпадъци в зоната на пешеходното движение.
Тези обстоятелства са предпоставка за избора на пешеходците да се движат по уличното
платно, което увеличава риска за тяхната сигурност. Допълнително се увеличава рискът и
от големите разстояния, които един пешеходец следва да преодолее, включително и ако
целта му е спирка на градския транспорт.

Фиг. 2: Паркиране върху тротоари и състояние на тротоарите

Поради липсата на изградена велосипедна инфраструктура това прави велосипеда най-малко
използваното средство за придвижване в квартала. Велосипедистите се налага да ползват
уличното платно като по този начин се излагат на риск от възможни конфликти между тях
и другите участници в движението.
Бездомни кучета
Велосипедистите и пешеходците са изложени на риск и от бездомните кучета, които
обитават незастроените имоти от двете страни на неизградения участък от ул. „Васил
Стефанов“. Въпреки, че няма положена настилка, трасето на улицата е проходимо и по него
минават пешеходци, велосипедисти и автомобили, търсейки връзка с автобус 65 и ул. „Луи
Айер“. По време на теренните проучвания се установи, че терените, покрити с рудерална
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растителност се обитават от бездомни кучета. Присъствието на бездомни кучета често
притеснява голяма част от хората и създава усещане за несигурност. Възможно решение би
било сигнализирането на съответните институции или организации, които работят с
бездомни животни.

непостоянния габарит на уличните платна в резултат на паркиране на върху тях и в зоните
на кръстовищата, неспазване на уличната регулация, др. (Схема 6).

Улична инфраструктура
Пътуващите с автомобили също са ощетени в придвижването си през квартал
Манастирски ливади-Изток. Основните препятствия по пътя им се изразяват в
ограничения брой възможни входно-изходни точки към и от квартала, както и от
алтернативни трасета за преминаване през квартала и достигане от едно място до друго.
Основната причина за това е липсата на качествено провеждане на уличната
инфраструктура, което води до липса на добра пространствена обвързаност в квартала,
затруднено придвижване на автомобилите и увеличаване на времето за пътуване. Лошата
улична проводимост води и до струпване на автомобили в пикови часове на входноизходните точки на квартала. На места съществуващите вътрешно-квартални улици се
използват за транзитно преминаване (от Околовръстен път към ул. „Тодор Каблешков“
(Стубел/Луи Айер), или не отговарят на съществуващото натоварване, създавайки
конфликти между коли (паркирали и в движение), пешеходци и масовия градски транспорт (ул.
„Луи Айер“).

Схема 6:

Видове паркиране

Включването и на другите участници (пешеходци, велосипедисти, МГОТ) в движението по
уличното платно още повече възпрепятства придвижване в територията. Несигурността
за шофиращите е в резултат от нуждата от повишено внимание върху допълнителните
обстоятелства, съпътстващи движението: дупките и неравностите по пътя, трудното
преминаване през стеснени участъци и високата интензивност на автомобили в пиковите
за квартала часове. Изместването на вниманието застрашава, както живота и здравето на
водачите и пътниците в автомобилите, така и сигурността на останалите участници,
които са принудени да ползват уличното платно за придвижване. Единственият
положителен ефект от тези обстоятелства е ниската скорост на преминаване в
натоварените часове във високо интензивните северни и североизточни части на
квартала. Изключение прави участъка при влизане по ул. „Васил Стефанов“ от подлеза под бул.
„България“. Ограничаването на скоростта е фактор, който се счита за работещ за
повишаване сигурността на пътя, но следва да бъде в резултат от системно провеждани
политики в областта, включително и включвайки обитателите и ползвателите в
територията.
Схема 5:

Състояние на съществуващата улична мрежа

Допълнително автомобилното и пешеходно придвижване се ограничава и от различното
качество и състояние на настилките на изградените улици (Схема 5), както и от
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Осветление
Осветлението е изследвано като е взета предвид информацията извлечена от кадастралния
план за разполагане на осветителните тела и на място са проверени наличността и
състоянието на осветителните тела. Направено е второ теренно изследване в тъмните
часове на деня за да се провери реалната осветеност на квартала, включително и от
различни от стълбовете за улично осветление източници, като рекламни прожектори,
градинско осветление и други елементи попадащи и в категорията светлинни замърсители
(виж стр. 91 глава „Светлинно замърсяване“).
Ключов момент за сигурността при придвижване е осветлението в градската среда. В
територията на квартала Манастирски ливади-Изток са поставени тела за улично
осветление, като тази благоустройствена дейност може да се отнесе към момента на
развитието на западните части от територията и изграждането на булевардите по
границата на квартала. Уличното осветление се характеризира със слаба жълта светлина,
използвайки ниски електрически стълбове. По преценка на обследващите, осветителните
тела не са подменяни с енергийно ефективни. Не са осветени териториите, граничещи с
незастроените имоти, в южните части на ул. „Боянски водопад“, „Костенски водопад“ и
улицата, тангираща от запад комплекс „Авалон“, отсечката на ул. „Иван Кирков“, на запад от
ул. „Костенски водопад“, ул. 412 и средната част от ул. „Тодор Джебаров“. Не е достатъчно
осветена и най-важната спирка за квартала – последната спирка на автобусите 74, 73, 76,
204 и тролей 8. Аналогично е осветлението на последната спирка на автобус 65 по ул. „Луи
Айер“. Неосветените зони автоматично водят до по-несигурна, неприветлива и
неизползваема градска среда (виж стр. 109 глава „Тъмни зони“).
Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗУТ, външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове,
градини и други недвижими имоти (публична общинска собственост) задължително се
осигурява от общината с цел създаване на условия за безопасно нощно движение. Което
адресира препоръките за подобряване на осветеността в квартала към компетентните
органи в Столична община и районната администрация.
Както ясно се вижда на Схема 7, осветеността в новопостроените жилищни структури и
офис сгради се постига чрез съвместните усилия на техните собственици. Поставените
от обитатели/ползватели ниски тела и тела, осветяващи подходите към сградите
постига относителен светлинен комфорт, който повишава усещането за сигурност и
предвидимост на средата. Чести са случаите, в които осветлението е на принципа на
фотоклетките и се включва при регистриране на движение около входовете на сградите,
имотите и/или отделни гаражи.

Схема 7:

Видове осветление

Изводи
В морфологична единица 3, въпреки наличните и работещи осветителни тела, усещане за
сигурност не се постига поради слабата осветеност.
Друг фактор влияещ на достъпността и пропускливостта на средата са препятствията,
които срещат участниците в придвижването. За всички тях огромно препятствие е
неизградената улична мрежа. Преминаването през участъци с липсващи улици и тротоари
генерира и физически рискове. Най-сериозно изложени на тях са пешеходците и
велосипедистите. Друг риск от неизградеността на уличната мрежа се крие в
невъзможността на линейка и пожарна кола да достигнат до адрес, на който се е случило
спешно събитие. Допълнителен рисков фактор е и невъзможността да се посочи еднозначен
административен адрес, който да ориентира вярно и този проблем засяда цялата
територия, но в най-голяма степен важи за морфологични единици 2 и 3.
Освен това в квартал Манастирски ливади-Изток са регистрирани множество физически
бариери и огради (Схема 8). Освен ежедневното неудобство, причинено от необходимостта
да се заобикалят обектите с огради, стои и въпросът за пропускливостта на територията
при природно или друго бедствие. Евакуирането на хората от сградите, имотите и
квартала би било силно затруднено.
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Схема 8:

Огради и бариери
Схема 9:

НЕОБЕЗОПАСЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ
Сгради
Манастирски ливади-Изток, като бурно развиващ се квартал, е обект на множество
инвестиционни инициативи в различна фаза на реализация. По тази причина в квартала се
наблюдават голям брой активни строителни площадки и неактивни или замразени строежи.
Изследвано е състоянието на сградите като източник на риск за хората. Картирани са
сгради в лошо състояние и сградите, чието състояние би могло да застраши минувачите и
паркиралите автомобили. Отбелязани са видимо необитаваните сгради. Сравнена и
допълнена е информацията за строежите, извлечена от кадастралната карта.

Състояние на сградите

Строежите, било то неактивни/изоставени или активни, генерират риск за обитателите
и ползвателите на квартала. Изоставените строежи в случаите, когато не са обезопасени
достатъчно добре и са лесно достъпни стават привлекателни обекти за всякакви
дейности, които трябва да останат скрити, включително са и арена за предизвикателства
на подрастващи и младежи. Свидетелство за такива има за къщите в строеж по ул. „Тодор
Джебаров“ на север от ул. „Георги Черкин“, по данни от обитателите на съседните къщи.
От друга страна, изложените на атмосферни влияния незавършени сгради се
компрометират допълнително и застрашат живота и здравето на преминаващи хора и/или
живеещите в съседство. Интензивната работа по строежите носи рискове, генерирани и
от преминаването на тежки машини и товари.

Както се вижда и от Схема 9 – в квартал Манастирски ливади-Изток има строежи, които са
изоставени и такива, по които се работи интензивно. Имайки предвид инвеститорския
интерес към територията и множеството проекти, предвидени за строителство, се
очаква „схемата“ на обектите в строеж да е динамична и променлива.
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Критична инфраструктура
Освен сградите, обект на изследване по отношение на сигурността в средата са и
необезопасените съоръжения. В квартал Манастирски ливади-Изток има някои
съоръженията, които могат да бъдат причислени към критичната инфраструктура, по
смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на
Наредбата за реда, начина и
компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и
оценка на риска за тях.

Фиг. 3: Необезопасени строежи

Изградените и въведените в експлоатация сгради също крият известни рискове за техните
обитатели и минувачите. В квартала са регистрирани случаи на компрометирани мазилки и
на рушащи се елементи от сградите – тераси и стрехи. Често това е в резултат на лошо
проведено изпълнение, неподходящ избор на строителни материали, лоша поддръжка (в
зависимост от възрастта на сградата). През зимните месеци има риск от заледявания по
тротоарите от лошо или липсващо заустване на климатици и улуци.
Сградите в лошо състояние и изоставените такива, когато са разположени в индивидуални
урегулирани поземлени имоти не застрашават директно хората, освен своите обитатели,
но създават усещане за несигурност и непредвидимост.
По време на теренната работа е получена обратна връзка от гражданите за сгради и
изоставени имоти със самонастанили се обитатели.

Критичната инфраструктура е свързана с устройството и осигуряването на достъп за
преминаване над водните обекти. На територията на квартала са регистрирани множество
регламентирани и нерегламентирани преминавания на водните обекти предимно в
морфологични единици 2 и 3 (Схема 10). По сведения на обитателите, изградените мостови
съоръжения при пресичането на ул. „Тодор Джебаров“ с реката, непосредствено след
кръстовището с ул. „Шарл Шампо“ и моста при пресичане на улиците „Васил Стефанов“ и
„Димитър Сагаев“ се заливат при обилни дъждове. Мостът на ул. „Тодор Джебаров“ е видимо
слегнал. И четирите регистрирани съоръжения (второ на ул. „Васил Стефанов“ след
спирката на автобус 65 и пресичане на ул. „Луи Айер“) са с профил от 3.5 до 5 метра и са
оборудвани само с еластични предпазни огради. Преминаването на пешеходци не е
подсигурено, но пешеходци минават ежедневно и в двете посоки.
Трасетата на дерета се преодоляват и при мисленото продължение на ул. „акад. Георги
Наджаков“ и ул. 409. Там минаването не е част от улица, не е обезопасено и липсват
маркировка и осветление. Проблемно е ползването на контактната територия по
протежението на дерето, разположено в най-източната част на разглежданата територия
(морфологична единица 3). В определени участъци то представлява вада без ясно различими
белези – няма елементи на ландшафта или дървета, по които може да се различи откъде
минава дерето. Това е рисково както за външните ползватели или гости, така и за
обитателите в тази част на квартала. Още повече, че осветлението е осигурено
единствено от сградите.
Употребата на територията, прилежаща на дерета, освен че е устройствен и вещноправен казус, и има отношение и към риска от наводнения. В тази връзка е направено
изследване и заснемане на заливаемите зони. Особено опасни са стеснените места
причинени от корекция или вкарване на водите подземно, както и от натрупване на
отпадъци по поречието им. В непосредствена опасност са сградите, разположени в близост
до дерета и пропорционално на натоварването на територията се увеличават и
потенциалните засегнати сгради и хора.

Фиг. 4: Самонастанили се обитатели
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Фиг. 5: Нерегламентирано паркиране в сервитутната зона на въздушни електропроводи.

Схема 10:

Заливни територии и проблемни точки, свързани с критичната инфраструктура

Южната част на територията (морфологични единици 3 и 4) се пресича от трасе на
въздушен електропровод 110 kV. Съгласно Наредбата за сервитута на енергийните обекти1,
разположението на сервитутните зони се определя с общите и подробните устройствени
планове съобразно местоположението на енергийните обект, като за урбанизираните
територии, това става по правилата на ЗУТ. От Приложение 1 се извличат изискванията за
минимални размери на сервитутните зони и за 110 kV въздушен електропровод се предвижда
сервитут в размер на 4 метра (за повече информация виж глава Устроена среда стр. 56).
В ОУП от 2009 г. електропроводът и неговият сервитут са нанесени. Сервитутна зона е
заложена и в ЗРП от 2001 г. При провеждане на теренното проучване се установи, че в зоната
на сервитута на кабелите с високо напрежение се паркират коли и се извършват авторемонтни дейности. (виж глава Устроена среда стр. 56).

Друг елемент, генериращ риск в градската среда, са въздушно проведени с по-нисък волтаж
електрически и други кабели. Този феномен се наблюдава основно в териториите с ниско
етажно застрояване (морфологични единици 1, 2 и 3), с реализирани благоустройствени
мерки по правила, които са допускали подобна организация.
КОНФЛИКТНИ ТОЧКИ МЕЖДУ ПОТОЦИТЕ В СРЕДАТА
Изследването на сигурната среда се осмисля и чрез взаимоотношенията между потоците,
формирани от различните групи участници. Участниците могат да бъдат разгледани в две
категории: по начина на потребяване на квартала и по начина им на придвижване.
В първата категория групите участници се делят на обитаващи, ползващи и преминаващи
през територията на квартал Манастирски ливади-Изток. В другата категория това са
пешеходците, велосипедистите и водачи на автомобили/МГОТ.
За територията на квартал Манастирски ливади-Изток са проведени теренни
преброявания на интензивността на движението в делничен ден през септември, в часовия
диапазон 7:00-20:00 ч. (Виж тема „Мобилност“, Жизнена среда). Избрани са общо 7 броя
локации, 6 от които са на входно-изходни точки за квартала, а една от тях е вътрешна. За
всяка една от локациите са наблюдавани 4 категории преминаващи: а) автомобили б) товарни
коли и автобуси в) велосипедисти г) пешеходци.
Характерно за крайните квартали като Манастирски ливади-Изток е засилената човешка
активност сутрин, с цел достигане на работни места и детски и учебни заведения,
намиращи се извън квартала, и вечер – прибиране в квартала. Резултатите от проведените

1

НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ – Об. Дв бр.17 от 06.03.2015 г.
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преброявания, свидетелстват за слабо пешеходно присъствие в територията – едва 2223% от всички преминавания наблюдаваните точки. Наблюдава се равномерно разпределение
на пешеходното движение на влизане (3376 д.) и на излизане (3522 д.) от квартала (за ден).
Пешеходната динамика на квартала следва нуждите на своите обитатели – паралелно с
излизащите за работа или друго се наблюдава поток от хора, влизащи в квартала. Тъй като
икономическите дейности са концентрирани в западната територия на квартала (по
продължението на бул. „България“) основният поток от работещи е насочен в тази посока.
Двата потока споделят едни и същи трасета за придвижване и едни и същи възможности за
паркиране. В резултат на наблюдението на прилаганите практики по отношение
паркирането стана ясно, че морфологични единици 1 и 4 са натоварени с паркирали коли през
всички часове на денонощието. Неуредените правила за паркирането са предпоставка за
конфликт между тези два потока. Тук следва да се добави и хипотезата, че територията на
квартала се ползва за паркиране и от работещите в Манастирски ливади-Запад, но тази
хипотеза излиза от обхвата на настоящето проучване.
Хипотетични са и трасетата на третия поток, формиран от преминаващите транзитно.
Едно от трасетата включва влизане от бул. „България“ по ул. „Флора“ за да стигнат до ул.
„Шарл Шампо“ и от там се свързват с ул. „Тодор Каблешков“. Друго транзитно трасе е
влизане от околовръстния път през продължаващия отворен вход по ул. „Йордан Бакалов
Стубел“, през „Васил Стефанов“ и от там по „Луи Айер“ до ул. „Тодор Каблешков“. Последната
хипотеза е частично потвърдена от участниците във фокус-група по повод проблемите на
квартал Манастирски ливади-Изток. Същите сочат и проблем с несъобразената скорост на
премиване през това трасе.
От гледна точка на конфликтните точки между потоците по отношение на начина им на
придвижване са направени следните изводи:
Направеното теренно изследване на входно-изходните точки в квартала сочи, че делът на
хората, придвижващи с автомобил превишава почти 3 пъти делът на преминалите
велосипедисти и пешеходци. Територията на квартала не разполага с добре изградена
пешеходна мрежа, което е фундаментална предпоставка автомобилът да бъде
предпочитаното средство за придвижване. Пешеходците използват платното за
автомобилно движение, където автомобилният трафик е с предимство и не е успокоен. Това
създава значителен риск от инциденти и свежда комфорта на пешеходното придвижване до
минимум.
Други сериозни причини за конфликт между потоците на движение са контактните точки
между уличната и тротоарната мрежа, а именно:
•
•
•
•
•

подходите към подземните паркинги;
наземни гаражи и паркирали коли, често заемащи част от тротоарите;
високи бордюри, боларди, огради;
неправилно паркиране – в кръстовище, на пешеходна пътека, често затрудняващо
видимостта както на водачите на МПС, така и на пешеходците и велосипедистите;
неподходящо разположение на съдовете за сметосъбиране.

Схема 11:

Конфликти между потоците на движение

По сведения на участниците във фокус групите и изказвания на жителите, публикувани в
групата на квартала във Фейсбук, конфликт съществува и между водачите на автомобили и
движението на автобусите от градския транспорт по линия 65 по улица „Луи Айер“. Улицата
е част от второстепенната улична мрежа, като в ОУП не е заложено да бъде част от
първостепенната. Градски транспорт се допуска да бъде проведен върху улица с по-нисък
от IV клас, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за
планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните
територии. Паркирането се допуска само в паркинг лента или в паркинг площадки. Поради
тези причини автобусите често не могат да преминат и в резултат се образува колона от
чакащи. Това е сериозен проблем за обитателите на квартала, тъй като улицата е с голяма
натовареност и основна вътрешно-квартална комуникация. Опитите да бъде изпреварен
автобуса са причина за рискови ситуации за всички участници в движението. От друга
страна - за хората, които не ползват автомобил, линия 65 е единственият начин да се
придвижат извън квартала.
Част от гражданите считат за изключителен успех влизането на автобусите във
вътрешността на квартала, както и движението му през почивните дни. Този казус е
поредният пример за това как неуредената градска среда създава конфликти между съседи,
представляващи различните участници в движението. Освен това се създава и негативна
нагласа към градския транспорт, което не спомага за неговото развитие и развитието на
подкрепящата го инфраструктура.

107 | стр.

Рискови точки и зони
Сериозна тема в контекста на планирането на една територия е оценката на риска от
престъпления и тяхната обвързаност със факторите на средата. Физическите рискове
много често са предпоставки за обособяването на рискови точки и повишаване на броя
престъпления. Важно е да се спомене, че идентифицирането на тези проблемни точки не цели
внушаването на постоянно чувство за несигурност, а да илюстрира проблеми, върху които
да се работи в посока подобряване качеството на живот в квартала.
Вземайки предвид направените анализи в контекста на физическите рискове могат да се
идентифицират конкретни рискови точки, с различен фокус и проблематика (Схема 12).
Тъмни зони
Липсата на улично осветление или лошата поддръжка на съществуващото такова е една от
основните предпоставки за усещането на средата като несигурна (виж стр. 104
„Осветление“). Тъмните участъци около бизнес сградите и строителните площадки
(неактивни вечерно време след 19:00 часа), както и около жилищните сгради, са причина тези
участъци да се избягват от пешеходци след определен час. Въпреки това, в контекста на
липсващо на места улично осветление (виж стр. 104 „Осветление“), светлинните реклами,
фасадното осветление, прожекторите около строителните обекти и други (виж стр. 91
глава „Светлинно замърсяване“) могат да допринесат за по-добрата осветеност и
съответно за по-високо усещане за сигурност. Липсата на осветление около важни обекти
като спирките на МОГТ, пешеходни пътеки, подлези и др. създава не само усещане за
дискомфорт, но и много често е предпоставка за пътни инциденти, предизвикани от лоша
видимост. Достъпността и придвижването в квартала също така може да бъде доста
ограничено в тъмните часове на денонощието, предвид състоянието на съществуващата
пешеходна и улична инфраструктура.
Конфликтни точки
В частта Физически рискове бяха разгледани състоянието на съществуващата
транспортна инфраструктура, конфликтите между различните потоци и техните
първоизточници, идентифицирани на терен. В резултат бяха идентифицирани участъците
с концентрация на ПТП, и такива с натоварено автомобилно движение. Тези участъци бяха
допълнително подкрепени от изказвания на жители и посетители в квартала, както и
предоставените данни от КАТ за периода 2011-2016 г.:
•

•
•

8 кръстовища с концентрация на ПТП по ул. „Тодор Каблешков“, като най-критични са
кръстовищата с улици „Костенски водопад“, „Боянски водопад“, „Луи Айер“ и бул.
„България“;
4 входно-изходни кръстовища с натоварено автомобилно движение;
кръстовището между улиците „Луи Айер“ и „Шарл Шампо“ поради стеснения габарит
на платното, нерегламентираното паркиране и участието на автобус 65.

Като обратна връзка от страна на гражданите в квартала са идентифицирани като опасни
и входно-изходните пунктове по бул. „България“ (към МОЛ България), ул. „Тодор Каблешков“
(бензиностанция Лукойл) и ул. „Околовръстен път“ към ул. 420 и ул. „Луи Айер“ – най-вече за
пешеходците.

Схема 12:

Рискови точки и зони

Засиленото автомобилно присъствие в квартала, в комбинация с натоварения транзитен
трафик през квартала от бул. „България“ и ул. „Околовръстен път“ в посока ул. „Тодор
Каблешков“ и обратно, са причина за:
• нерегламентираното паркиране по улиците и тротоарите, в частност
кръстовищата, води до намалена видимост между участниците и висок риск от
конфликти между тях;
• несъобразена висока скорост по вътрешните улици;
• претоварване на съществуващата улична мрежа, поради недостатъчен габарит или
пропускливост на изградените улици;
• влошаване качеството на уличната инфраструктура поради несъобразено
натоварване на изградените улици.
Като обратна връзка от гражданите е информацията за чести влизания с взлом в лични МПС
и кражби на лични вещи. Много често тези кражби се случват на места, които нямат ясна
видимост от жилищните сгради, не са в обхвата на уличното осветление (или то липсва),
както и няма камери за видеонаблюдение.
Рискови зони
По-рано бяха анализирани основните проблеми, свързани с урбанизираната среда в кв.
Манастирски ливади – Изток:
•
•

сградния фонд като състояние на сградите и тяхната фаза на изграденост;
състоянието на критичната инфраструктура;
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•

и видовете конфликти, които е възможно да се наблюдават в квартала. Важен
елемент от градската среда, който влияе силно.

Като рискови зони са разгледани тези територии, идентифицирани като незастроени
терени, в непосредствена близост до достъпна улична инфраструктура. Към тези
територии попадат и тези на реките Боянска бара и Бара Изливо, както и изоставени
терени около строежи.
Потенциални рискови зони са терените по течението на реките, преминаващи през
квартала. Изсичане на дървесната и храстова растителност, с цел санитарно почистване
на коритата на реките, много често не е адекватно съобразено със съществуващата
практика и води до рискове като наводнения и свлачища.

Фиг. 7: Сформиране на сметища около строителни обекти

Голям проблем при планирането на териториите в кв. Манастирски ливади – Изток е
фактът, че границите на водните обекти не са коректно отразени в кадастралната карта.
Това води до затруднения при одобряване на нови проекти и процесите по отчуждаване.
Като рискова зона са идентифицирани заливните зони на реките, резултат от неправилна
поддръжка на коритата и разрешено строителство върху корекциите. В тези зони
потенциално попадат жилищни сгради.
Фиг. 6: Дървесна и храстова растителност в коритата на реките

От друга страна спонтанно сформиращите се сметища от строителните обекти в
близост или просто нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в реките, води до
задръстване на водните течения, което се отразява негативно на средата.

Изводи:
•

Делът на изградените тротоари в кв. Манастирски ливади е все още твърде
малък, като по-голямата част от изградените тротоари са в добро или средно
състояние (морфологични единици 1 и 2). Това е предпоставка за придвижване на
пешеходците по уличните платна, което генерира риск за всички участници в
движението. В глава Устроена среда е засегнат въпросът за собствеността на
уличната мрежа, вкл. и тротоарите;

•

Придвижването на пешеходците много често е затруднено от елементи,
разположени върху тротоарите;
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•

Пешеходни съоръжения са изградени предимно в морфологични единици 1 и 2,
включително два подлеза на бул. „България“;

•

Към ноември 2019 се работи по проект за пасарелка над СОП в района на квартала,
като към този момент Околовръстен път остава практически невъзможен за
пешеходно преминаване поради липсата на изградени съоръжения;

•

Паркирането върху тротоарите и в зоните на кръстовищата е характерно за
интензивно натоварените части от квартала – морфологични единици 1 и 2,
което допълнително затруднява пешеходното движение и прави автомобила
предпочитаното средство за придвижване;

•

Липсва велосипедна инфраструктура в целия квартал, което превръща велосипеда
в най-непопулярното средство за придвижване за неговите обитатели;

•

Автомобилното и пешеходно придвижване се затруднява и от различното
качество и състояние на настилките на изградените улици, както и от
непостоянния габарит на уличните платна;

•

Липса на качествено улично осветление около спирки на МГОТ и пешеходни
съоръжения, повишен риск от инциденти на пътя;

•

Наличие на изоставени строежи и строителни площадки – морфологични единици
1, 2 и 4 (виж схема 9);

•

На територията на квартала са регистрирани множество регламентирани и
нерегламентирани преминавания на водните обекти (морфологични единици 2 и 3),
носещи риск поради компромисни или напълно отсъстващи мерки за обезопасяване
на преминаването;

•

Интензивният транзитен трафик по вътрешно-кварталните улици и
регистрираната висока скорост на движение допълнително застрашават
сигурността на обитателите и ползвателите на квартала;

•

Претоварването на съществуващата улична мрежа, поради недостатъчен
габарит или пропускливост на изградените улици води до конфликти между
участниците в движението;

•

Конфликтни точки има на всеки входно-изходен пункт на квартала, както и на
места във вътрешността на квартала.

•

Неизясненият вещно-правен статут на речните корита води до проблеми с
планирането и поддържането на територията и увеличава рисковете от
наводнения;
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Характерна среда

Увод
Характерна среда е тематична област, която има за цел да покаже всички онези найотличителни характеристики на средата в кв. Манастирски ливади - Изток, които допринасят
за създаване на възможно най-актуална представа за образа на квартала и живота в него.
Съгласно използваната методология, анализът в тази област обхваща два тематични фокуса “ Облик и излъчване” и “Ценност и съхраняване”.
Основната теза в първия тематичен фокус е свързана с морфологичната структура на
изградената и неизградена среда, разгледана като първоизточник на всички водещи
характеристики, които формират идентичността и облика на квартала. В рамките на това
направление са разгледани теми като “Квартална структура и структура на уличната мрежа”,
“Степен на изграденост на средата”, “Начин и характер на застрояването”, “Съотношение
между височина на сгради и пространството между тях”, “Визуални връзки” и “Въздействие на
средата”. На база наблюдаваните сходства в характеристики на отделните части на квартала,
са отнесени към морфологични единици
Вторият тематичен фокус “Ценност и съхраняване” включва резултатите от проведена
работилница с жителите на квартала, в която са анализирани всички онези елементи, обекти и
пространства, които жителите на квартала оценяват, като положителни или отрицателни.
Добавена и анализиранa е и информация от контактния център с постъпили жалби от
Манастирски ливади – изток, изразяващи генералната оценка на живущите за градската среда в
квартала чрез сортирането на основните проблеми, желания и нужди.

Има подадени жалби с копие до Президента на РБ, до Министерски съвет, до Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на Околната среда и водите и
т.н.
Проведени са две дискусии - една с “нови” граждани, които са закупили жилище в квартала в
периода между 2008-2017 г. и дискусия със “стари” жители, които са родени в квартала в
югоизточния му край около ул. “Тодор Джебаров” и ул. „Околовръстен път“.
В дискусиите участват двадесет и трима граждани.
Целта на срещите е гражданите да посочат предимствата и недостатъците на кв.
“Манастирски ливади - Изток” от тяхна гледна точка. Участниците картографираха
проблемните точки и предложиха възможности и препоръки за разрешаването им.
Както сред експерти така и сред граждани основните потенциали на квартала се изразяват в
няколко посоки:
•

двете реки преминаващи през квартала,

•

връзката с Витоша планина, както визуална така и физическа

•

кварталната общност

Методически бележки
В първия тематичен фокус всички характеристики, залегнали в четирите разгледани до сега
тематични области, са илюстрирани със снимков материал, направен по време на теренните
проучвания.
Вторият тематичен фокус се базира на обработени 149 жалби, подадени в периода между април
2009 г. и август 2018 г. За източници са използвани:
•
•
•

извадка на жалби постъпили към Дирекция “Административно обслужване” на СО;
сигнали, постъпили през онлайн платформата на СО https://call.sofia.bg/;
и жалби, подадени в деловодството на Направление “Архитектура и градоустройство” на
СО.

В извадката са включени 141 жалби (подадени от частни лица и 4 групови петиции), които са
подписани от граждани на квартала, като една от тях е организирана от Инициативен комитет
на квартал „Манастирски ливади – Изток“.
Жалбите са адресирани към главния архитект на СО, главния архитект на район Триадица, кмета
на СО, кмета на район Триадица и са подадени с копие до отговорните Направления на СО –
„Законност, координация и контрол”, „Инвестиции и строителство”, „Транспорт и
транспортни комуникации”, „Архитектура и градоустройство”, „Зелена система, екология и
земеползване” и към отговорните дирекции спрямо представения проблем – „Транспортна
инфраструктура”, „Общински строителен контрол“, „Сигурност”, „Инвестиционно
отчуждаване". Общинско предприятие „Екоравновесие” и др.
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Тематичен фокус „Облик и излъчване“
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Тематичен фокус „Ценност и съхраняване”. Оценка на гражданите

Резултати от постъпили жалби и сигнали на граждани
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Разпределение на жалбите по видове проблеми1

Източник на информация са подадените жалби и молби в периода април 2009 г. - август 2018 г.. Жалбите са постъпили към Дирекция “Административно обслужване” на СО, сигнали, постъпили през онлайн платформата на СО https://call.sofia.bg/ и
жалби, подадени в деловодството на Направление “Архитектура и градоустройство” на СО
1
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Резултати от проведена среща-разговор с живущите относно образа на квартала и личните им възприятия.

Проведени са две дискусии:
•

една с “нови” граждани, които са закупили жилище в квартала в периода между 2008 - 2017 г.

•

една със “стари” жители, които са родени в квартала в югоизточния му край около ул. “Тодор Джебаров” и Околовръстен път. В дискусиите участват двадесет и трима граждани. Целта на срещите
беше гражданите да изведат предимствата и недостатъците на кв. “Манастирски ливади - Изток”.
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Положително възприети пространства

Отрицателно възприети пространства
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Карта попълнена от жител, показваща предимства и недостатъци на Манастирски ливади - Изток"2

2

В рамките на проведените дискусии, гражданите бяха провокирани да отбележат в Google maps предимствата и недостатъците на квартала си.
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“Другото, което изключително много ми харесва е,
че почти постоянно и целогодишно има един
югозападен вятър, който минава между Витоша и
Люлин
планина,
който
поддържа
въздуха
изключително пресен. Защото тук влиза много
пресен въздух и даже на моменти мирише на море,
имам чувството, че по Струма от Бяло море идва
въздух, което е напълно възможно, защото има
такива течения"

“Колкото и да е зле положението в момента и това,
което е направено да не се съобразява с никакви
правила и идеи, все пак две трети от квартала още е
поле. Тоест има някакъв шанс, нали за това се борим,
не че ще върнем времето назад. Просто има шанс и
сега е моментът да се направи нещо”
35 г. мъж, програмист, собственик от 2015 г.

35 г. мъж, архитект, собственик от 2012 г.
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