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1. ЦЕЛИ

И ЗАДАЧИ НА РАБОТАТА

Предварителен етап. Определяне на визуалните коридори за възприятие на
планината Витоша откъм урбанизираната част на София с помощта на ГИС.
Задачите включват:
1) Първи етап - създаване на дигитална основа за анализ
●
●
●
●
●

Създаване на дигитален модел на терена на София (с данни от Възложителя) в
растерен формат (geotiff, от 2 до 4 м/пиксел)
Калкулация на височините на сградите в София (с данни от Възложителя)
Подготовка на растер за зелени територии (с данни от Възложителя)
Създаване на интегриран растер за калкулация и калкулация на видимостта на
планинската повърхност (без сезонен фактор)
Настолно проучване и сравнение с примери от други градове

2) Втори етап - качествен анализ и оценка
● Определение на обществени места с висока ценност на визуален и културен
ландшафт с изглед към Витоша чрез настолно проучване на исторически и
географски източници
● Viewshed калкулация
● Определение на характерни изгледи към Витоша, видими от София
● Теренно проучване на 3-4 ключови обществени места и определяне на гледни
точки
● Подготовка на данни и тестови изчисления на линии на хоризонт за подбрани
ключови места
● Определяне на 3D-повърхности за ограничение на застрояването
● Подготовка на презентация и дискусия с Възложителя.

2. ГРАНИЦИ

НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Витоша планина в границите на природен парк «Витоша». Определена в рамките на
Столична община и основно в Централна градска част (ЦГЧ).

3. ПОНЯТИЯ
●
●
●

DSM – Digital Surface Model, дигитален модел на повърхността (включва релеф,
застрояване, дървета и други обекти)
Визуален коридор – виртуален геометричен обем за запазване на ценни
изгледи към охранявания обект.
Зона на теоретическа видимост (ЗТВ) – зона на видимостта на обекта,
получена с помощта на трасиране на лъчи.

4. ВИТОША

КАТО КУЛТУРЕН ЛАНДШАФТ НА

СОФИЯ

Много европейски градове са разположени на големи реки, за разлика от София,
където основният природен феномен на София е планината Витоша. Витоша е обект
на културния ландшафт, неразделна част от образа на София. Забележително е, че
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планината е достъпна за посещения, активно се използва от местните жители и туристи и
има запомнящ се образ и последователност от различни пейзажи.
« Културният ландшафт е природно-културен териториален комплекс,
формиран в резултат на еволюционното взаимодействие на природата и човека,
неговите социално-културни и икономически дейности и се състои от характерни
комбинации от природни и културни компоненти, които са в стабилна връзка и
взаимозависимост.» [12, с.16]
Определението за културен ландшафт попада в обхвата на Европейската конвенция
за ландшафта [1].
«…Планината не само присъства в силуета на столицата, но се явява едно от
най-значимите природни богатства на територията на Столична община. Тя
действа като ориентир в градската среда и като фон в множество части на града.
Предлага много възможности за туризъм и отдих през цялата година. Присъства на
герба на столицата и е един от символите на града.» [2, с. 15]

5. ЗАПАЗВАНЕ

НА ЦЕННИТЕ ИЗГЛЕДИ КЪМ ПЛАНИНСКИТЕ МАСИВИ В СВЕТОВНАТА

ПРАКТИКА

Като част от тази работа, са разгледани следните аналози на градоустройствените
регламенти за запазване на ценни визуални ландшафти: Денвър (Колорадо, САЩ),
Ванкувър (Канада), Единбург (Шотландия), Мълхоланд Драйв (Южна Калифорния, САЩ),
Сан Франциско (САЩ), Виена (Австрия)

5.1

Денвър

Денвър се намира върху равнинна територия, а Скалистите планини минават на запад
от града. Именно изгледите към Скалистите планини са защитени от общинските
разпоредби.
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За всяка значима точка на възприятие се определя виртуална равнина на видимост,
която ограничава застрояването. Гледната точка се регулира, наклонът се определя от
1
пропорцията (например 1,26 фута на 100 фута) . На фигурата по-горе в границите на
изгледа са посочени максималните коти за застрояване във футове.

Пример на регламента за точка Coors Fields
https://library.municode.com/co/denver/codes/code_of_ordinances?nodeId=TITIIREMUCO_CH10BUBUR
E_ARTIVRESTWIARNEPRMOVI
1

6

Интересен е примерът на стадион Coors Fields. По време на мач телевизионните
предавания често показват гледката към планините, която се е превърнала във фирмен
2
знак на стадиона.

5.2

Ванкувър

По-подробно
https://www.westword.com/news/coors-field-again-asking-for-a-law-to-preserve-its-mountain-view-an
d-maybe-get-some-more-parking-lots-too-5871084
2
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Ванкувър е разположен на мястото на вливането на река Фрейзър в Тихия океан, като

на север от града се възвишава Крайбрежния хребет. На сайта на градската
администрация е предоставен списък с визуални коридори (protected views), които
ограничават застрояването и запазват гледката към планините. На уеб-страницата на
всеки от коридорите са предоставени снимки и фрагменти, които трябва да се запазват.

Често на снимките са посочени няколко фрагмента и по този начин визуалният
коридор придобива сектори с различни наклон и ширина.
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Важно е да се отбележи, че не се наблюдават ясни геометрични характеристики на
визуалните коридори, поради което администрацията на града препоръчва консултиране
със съответния департамент с цел получаване на по-детайлизирана оценка на проектното
предложение.

5.3

Единбург

За Единбург са характерни хълмистите ландшафти, които създават силни визуални
връзки и контрасти. Старият и Новият град са обекти на Световното наследство.
Примерът на този град е интересен с това, че ландшафтът се намира в рамките на
самия град и по-точно в неговия исторически център. На лице е висока степен на
регламентация на визуалните коридори, както и голям обем на методически материали
за визуална оценка на историческото застояване, ландшафта и тяхното запазване [15,16].

9

Наблюдава се гъста мрежа от изгледни точки и визуални коридори – повече от 170.
Обобщената им схема е почти нечетлива.

За всеки коридор има отделна карта с кратко описание. Има примери не на единична
3
изгледна точка, а на нещо като цели маршрути.

Пример на Пентленд Хиллс към Калтон Хилл
http://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/2431/c8b_calton_hill_-_pentlend_hills
3
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5.4

Мълхоланд Драйв

Пътят Мълхоланд Драйв преминава покрай хребета на източната част на планината
Санта Моника в Южна Калифорния. От този двулентов път се наблюдават гледки към Лос
Анджелис, долината Сан Фернандо и символа на Холивуд.
Мълхоланд Драйв има редица документи - Mulholland Scenic Parkway Specific Plan
4
Area - които определят застрояването наоколо и са представени като опростени схеми.
Основната цел на тези документи е да се запази сценографията на изгледите от самия
път.

4

По-подробно https://planning.lacity.org/complan/specplan/sparea/mulholland.htm
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5.5

Сан Франциско

Сан Франциско се намира на едноименния полуостров. Релефът му е хълмист, а на
юг по границата на града се намира планината Сан Бруно.
Опазването на визуалните коридори е споменато в местните градоустройствени
разпоредби, но в рамките на тази работа не са открити графични схеми на такива
коридори. Общата форма на сградите, релефа, както и откритите пространства
(например, небостъргачите на Даунтаун са разположени на брега в низината, докато по
хълмовете преобладава средноетажно застрояване с жилищни сгради) се описват като
5
City Pattern и са обект на запазване.

«…Where large parks occur at tops of hills, lowrise buildings surrounding them will
preserve views from the park and maintain visibility of the park from other areas of the
6
city».

5
6

Подробно за City Pattern http://generalplan.sfplanning.org/I5_Urban_Design.htm#URB_CPN_1
Ibid
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Визуалните коридори са също обозначени в така наречените Area Plans, които са
разработени за отделни части на града. Като цяло не са намерени графични описания на
визуалните коридори.

5.6

Виена

1. Карта Вены

Виена от североизток граничи с подножието на Алпите, а исторически градът се е
развивал на юг от река Дунав. На горист хълм на североизток има два значими обекта на
културното наследство, силуети на които се виждат от града: Църквата Св. Йосиф на
хълма Каленберг и параклиса на хълма Леополдсберг.

Точките и маршрутите на тяхното възприемане са регулирани, както и много от
обектите в историческия център на града, но самите визуални коридори не са намерени.
Единственият пример за визуално оформен коридор е катедралата Свети Стефан.
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Самите материали за изгледните точки и доминантите са предоставени на съответния
геопортал.

6. МЕТОДИ
6.1

НА ОЦЕНКА

Ключови форми на Витоша, видими от града

За определяне на видимите от града основни форми бяха проведени теренни
проучвания, както и настолна работа с източници [8, с.9-8][4]
Най-забележимите върхове според наблюдения:
●
●
●

Северен дял: Камен дел (1860.3 м), Копитото (1348 м).
Източен дял: Голям Резен (2278.2 м), Малък Резен (2182.4 м), Голям Купен (1930
м), Скопарник (2227 м.), Карачаир (2208 м.)
Черни връх (2290 м)

Върховете Голям и Малък Резен, както и Камен дел се отличават със скалисти
повърхности, като източният им склон е заснежен до късно лято [8, с.7].
Най-високият връх Черни връх е труднозабележим на фона на останалите върхове,
тъй като се намира на Черновръшкото плато (средна височина – 2250 м.), изгледът към
което е засенчен от намиращите се по-напред Голям и Малък Резен. Черни връх се вижда
най-вече от центъра на София и от по-далечните точки.
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2. Върхове, видими от центъра на София

На снимка 2 са отбелязани върховете Голям Резен (1), Малък Резен (2), Черни връх
(3) и Камен дел (4). На снимка 3 е отбелязано Копитото (1) с телевизионната кула.
Върховете Скопарник и Карачаир се виждат по-добре от източната част на града. Върхът
Голям Купен е по-слабо изразен.

3. Изглед към Копитото

От характерните плоски форми заслужава да се отбележат няколко плата:
-

Черновръшко плато между върховете Голям и Малък Резен и връх Капакливец
Горното плато (Торфено Бранище).
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Североизточните склонове на Витоша са доста стръмни и издълбани от речни корита,
което създава специален ефект на много планове.
Пречупването на формата в местата на преход от по-равнинна повърхност към склон
създава илюзия за връх. Като пример може да послужи мястото на хотел Брезовица
наблюдавано от ул. Козяк.
Подробни карти на Витоша включително схеми за подялба, наклони и изложението на
релефа са представени в материалите на проекта «Актуализация на Плана за управление
на Природен парк «Витоша» за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на
геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк «Витоша» в сборника
«Абиотични фактори» [5].

6.2

Условия за възприятие на Витоша в градския контекст

В проучването се предлагат пет условия за възприятие на характерните форми на
Витоша от гр. София, които изискват внимателна оценка и запазване:
1. Панорамен изглед - тази ситуация е доста рядка, тъй като подобен панорамен
изглед е възможен от високите сгради и от покрайнините на града. В рамките на
това проучване това условие няма да бъде разгледано.
2. Изглед от централните градски улици - изглед към планината, който в повечето
случаи включва историческо или съвременно застрояване. Най-ценни са
изгледите, които са разположени в централната част на града и минават по осите
на улиците.
3. Изглед от площадите - изглед към планината от градските площади, който в
повечето случаи включва историческо или съвременно застрояване.
4. Ландшафтен изглед - изглед към планината от паркови зони. Изгледът включва
дървета на пръв план, докато застрояване почти не се наблюдава. По такъв начин
се създава ефект на непрекъснато природно пространство.
5. Изглед от спортно или инфраструктурно съоръжение

6.3

Ключови обществени пространства и възприятието на Витоша.
Проучване на източници

«…Осма особеност на София, която частично се съдържа и в горните, е
необходимостта от подчиняване на цялостното обемно и пространствено изграждане на
близостта и взаимодействието с планината Витоша. Това се постига чрез: повече открити,
озеленени и ориентирани към планината пространства колкото по-близо сме до нея;
по-ниски и по “дребномащабни” сгради в близост със склоновете й; инвентаризация и
запазване чрез градското застрояване на далечните гледни точки и “зрителни коридори”
към планината. За композиционното единство с Витоша голямо значение ще има
ландшафтното оформяне и интегрирането в образа на града на множеството малки реки,
извиращи от планината и пресичащи южните части на София.» [7, с.285]. Ето как една от
характеристиките на София, свързани с Витоша, е посочена в раздела «ПРОСТРАНСТВЕНА
КОМПОЗИЦИЯ И МАКРОЕСТИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ».
Отделно изследване посветено на историографията на образа на Витоша в градската
среда, не е намерено. От друга страна има голямо количество работи, в които се
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споменава Витоша като компонент от градския ландшафт, но описанията са доста
лаконични [8].
Материалите на доклада на «Визия за София. Стъпка 2. Градска среда» включват
обзор на различни изследвания, включително и експертната оценка на емблематичните
7
обществени пространства на София (ИПГВР ) и изследването на градската среда на
София проведено от Ян Геел.
Може да се каже, че всички значими транспортни и пешеходни връзки ориентирани в
посока Витоша, разполагат с потенциал за ценни изгледи. Най-очевидна е оста
«Лъвов-мост-Мария Луиза – Св. Неделя – Витоша» [9, c. 149].
Градските площади и паркове също биха имали нужда от запазване на визуалните
коридори към планината. Много важно да се имат в предвид и местата, които са често
посещавани от туристи.
Също така експертите от Софпроект предоставят категоризация и списък с важните
направления на възприятие на Витоша:
●
●

●
●

Улици и булеварди - важни за града пътни артерии от където пеша, с
колело, градски транспорт или кола може, и е добре, да виждаш Витоша;
Важни инфраструктурни обекти - основни обекти явяващи се като
портали към града са важни да имат подобни визуални коридори към
планината като символ на град София;
Публични пространства - важни градски пространства, където се
събират хора (живущи и туристи)
Градски паркове и градини - свързването на паркове и градини визуално с
Витоша. Това допълнително засилва усещането за природна среда и до
някаква степен компенсира липсата на физическа обвързаност на някои
паркове с планината, но се явява и като възможност/идея/напомняне, че
Витоша може също да се посети като пространство за релакс, спорт и др.

Улици и булеварди
●
●
●
●
●
●
●

●

От бул. Витоша към Витоша и продължение от Мария Луиза
От ул. Фритьоф Нансен към Витоша (НДК, Хилтън и Маринела)
От бул. Черни връх към Витоша (Черни връх) - откъде и как се вижда
Черни връх/Витоша)
От бул. Цар Борис към Витоша
От парка в Студентски град към Витоша
От Младост/ Цариградско шосе към Витоша
Зоната около НДК изобщо дава доста възможности за разномащабни
изгледи към града и връзка с планината, и тук е и мястото за обмисляне
на последващи изисквания и към самия изглед на определени градски
пейзажи. (Лозенец нагоре по Черни връх)
От повечето главни и успоредни на бул. ”Витоша” улици/булеварди Христо Ботев, Мария Луиза, Опълченска, Одрин и пр.

Важни инфраструктурни обекти
●

От Централна гара към Витоша - важно пространство за града, което
тепърва ще се развива, привлича хора и инвестиции, оформяйки ново

ИПГВР - Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София.
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/765
7
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●

голямо площадно пешеходно пространство пред сградата на гарата. Това
е и една от портите към града за пристигащите в София с жп транспорт.
(в този ред на мисли може би самите жп линии от изток на запад и север
трябва да са важни изгледни точки, там където е възможно).
От Летище София (терминалите) към Витоша - имайки предвид, че и
това е основно пространство за влизане в града както и бъдещите
планове за 3-ти терминал, е важно да подчертаем гледката към Витоша
за всички гости и живущи пристигащи в София през летището.

Публични пространства
●
●
●
●

От
От
От
От

паметника на Съветската армия към Витоша
пл. Александър Батемберг към Витоша
Лъвов мост към Витоша
пл. Александър Невски ( бъдеща обновена пешеходна зона) към Витоша

Градски паркове и градини
●
●
●
●
●
●

Цялостната връзка Южен парк 1 (НДК), 2 (Зад Хилтън) и 3 (Същински) с
Витоша
От парк Хиподрума към Витоша
От парк Заимов към Витоша
От Докторска градина към Витоша
От Парк Възраждане към Витоша
От Централни Софийски Гробища (бъдеща зона за развитие при
задгаровото пространство) към Витоша.

Този списък (който е за ЦГЧ) е частично отразен на схемата на Ковачева [10, с. 96].
Необходимо е да се отбележи, че за по-подробно изучаване трябва да се направи
анализ на особеностите на едно или друго пространство заедно с условията на
възприятие на Витоша.
Според резултатите от предварителното проучване бяха
определени пространства (главно в ЦГЧ ) за по-подробна оценка на следващи етапи:
●
●
●
●
●

6.4

Булевард Витоша
Площад Ал. Невски
Булевард Княгиня Мария Луиза
Пространството при НДК
Входната зона и поляните на Южен парк

Цифров модел за калкулация

За да се определят областите на теоретична видимост в QGIS 2.18.22 и QGIS 3.6.7, е
изграден цифров модел на релефа въз основа на предоставените данни.
Използвани данни, предоставени от Софпроект
●
●
●
●
●
●

Граница на София
Хоризонтали 1 м.
Слой на сградите с етажност и функция
Слой на зоните от Общия устройствен план (ОУП)
Бордюри
Дървесни масиви
20

●

Недвижимо културно наследство

В основата на релефа - растер от 2 м / пиксел, получени от контурните линии със
стъпка от 1 м. Покритие - границите на града. Самите хоризонтали са опростени,
вертексите са извлечени, а повърхността е интерполирана от Multilevel b-spline
interpolation (стойностите по подразбиране) от върховете.
WorldDEM 24 m беше използван за създаване на матрица с по-голямо покритие, която
8
беше интерполирана първо 12 m и след това 2 m .
Два растера бяха комбинирани в една матрица.
За слой на сградите се изчислява приблизителната височина на сградата, като се
използва броя на етажите и типологията, а средната височина на депото се получава по
метода на зоновата статистика за матрицата на височината. Подземните структури,
попадащи върху аксиалните линии на пътищата, бяха изключени от слоя. Скрити бяха
сградите на катедралата Александър Невски, НДК, стадион Левски и хотел Маринела.
Съответните модели от SketchUp 3D Warehouse бяха свързани и растеризирани.
Слоят се растеризира с разделителна способност от 2 m / пиксел и се слива със слой
от растеризирани триизмерни сгради. Получената матрица на кота е била подравнена с
растера на релефа.
Отделно беше създаден слой от дървесни масиви, растеризирани с условна височина
12 м. Бяха извършени добавянето на растер на релеф със сгради и растер на масиви от
дървета.
Схема 1; Схема 2

На този етап е важно да се отбележи, че има много предположения и неточности в
крайната матрица на височината. Алтернатива на описания по-горе метод може да бъде
цифров модел на височина от спътник (радарно изследване) с разделителна способност
9
2-4 м или лазерно сканиране от самолет, което би позволило не само сгради и релеф, но
и природни територии.
Използването на геореферирани векторни 3D модели на сградите с последваща
растеризация също е оправдано.

6.5

Зони на теоретична видимост

Използването на изчисленията на теоретичните зони на видимост (viewshed analysis)
е общ метод за оценка на визуалните качества на ценния ландшафт. Въпросът за
обективността на оценката е обикновено критичен [14].
На първия етап от определянето на зоните на теоретична видимост на планината
откъм София е получена видима повърхност. За това бяха отбелязани най-отдалечените
ключови точки, от които се отваря гледката към планината.

За WOrldDEM
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-living-atlas/imagery/airbus-worlddem4ortho-in-arc
gis-living-atlas-of-the-world/
9
Пример на данни WorldDEM
https://www.intelligence-airbusds.com/elevation-models/#worlddem
8
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4. Поглед от град Сливница

5. Поглед от Кремиковски манастир

6. Поглед от АМ "Тракия"

Изграждането на зони с теоретична видимост от тези три точки дава общата видима
повърхност на планината. "Фасадата" от страната на града е ясно четима, образуват се
фрактури, идентифицират се най-видимите върхове, забележими са пролуките в
областта на платото. Изгледът откъм Сливница «акцентира» Торфено Бранище.
Схема 3; Схема 4; Схема 5; Схема 6
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Следвайки резултатите от параграф 6.1 и калкулация на видимата повърхност на
планината, е съставен списък на върховете за определяне на зоните с теоретична
видимост.
За всеки връх е определена група от точки за калкулация, които описват нейната
форма според обичайна практика [15, с. 7]. Височина на «observer» – 2 м. Кривата
повърхност на Земята и рефракцията на светлина бяха изключени. Радиус на калкулация
– 20 км.

Черни връх
Най-високият връх на планината, е видим повече откъм североизточната част на
града.

Голям Резен и Малък Резен
Много забележително било, почти с една височина с Черни връх

Камен дел
Една от най-известните форми на Витоша. Голяма площ на видимост.

Копитото
Разпознава се от телевизионната кула, най-западния връх, залесени склонове.
Като резултат на тези калкулации е направена комбинирана схема с тези четири
върхове. По такъв начин може да бъде преценено всяко публично пространство.

Другите върхове
Карачаир и Скопарника са видими от североизточните райони на града. Голи връх
придобива изразителна форма близо до мол «Парадайз» (посока булевард „Черни връх“).
Голям Купен се забелязва от ул. Стоян Михайловски и други по-източни части на града.
Пречупването на формата близо до хотел Брезовица (Витоша) е пример за локална
форма, която поема характер от близко разстояние от ул. Козяк.
Схема 7; Схема 8; Схема 9; Схема 10; Схема 11; Схема 12; Схема 13; С
 хема 14; Схема 15; Схема 16

6.6

Фотофиксация

Техниката на фотофиксация при оценяването на проектираната сграда или на
запазения градски или природен пейзаж е представена подробно в английската практика
и може да бъде заета. [18][19].
В това проучване бяха използвани фотоаппарат Olympus Pen E-P2, сензор 17.3*13мм,
кроп 2, обектив OLYMPUS M.14-150mm F4.0-5.6, статив Vivanco 1650мм.
Височина на снимките – 1.68 м от терена.
За позициониране бяха използвани слой на сгради, бордюри, релеф от хоризонтали
1м, снимки от Google. Възможната грешка е около 1 м. В случай на не хоризонтална
снимка беше използван метод на моделиране на ос на кадъра, която се центрира към
върховете с позната височина и положение.
Схема 17; Схема 18
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6.7

Определяне на ценни силуети

Първо се определя геометрията на кадъра. След това основен процес е определянето
на ценни обекти, силуети и пр. Важно е геометрията на силуетите да бъде опростена.
Разработени са практики за оценка на визуалните качества на ландшафта и градската
среда [13][17], но в рамките на тази работа те не се разглеждат подробно.
ЦГЧ - Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3; Снимка 4
Южен парк - Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3

6.8

Моделиране на 3D-коридора

Изграждането на 3D-тяло, ограничаващо визуалния коридор, ще позволи по-ясна и
по-надеждна оценка на въздействието на планираното развитие върху съществуващата
среда и ценните изгледи. Основното условие е наличието на 3D- модели на проектирания
обект.
Поставянето на централната линия на рамката може да се извърши в пространството
на 3D редактор. Рамковата равнина се моделира в съответствие със специфично
увеличение, като се използва следният алгоритъм: фокусното разстояние се отделя от
точката на снимка по централната линия на рамката (може да се получи от EXIF данните
на изображението), след което правоъгълник с размерите на сензора се създава
перпендикулярно на този сегмент. После в изображението се подчертава ценен фрагмент
като полилиния и се изгражда “пирамида” на коридор.
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С помощта на онлайн калкулатор може да бъдат проверени ъглите на видимост на
10
кадъра с определени параметри на снимане .
По-долу са дадени примери за няколко 3D-визуални коридора, вградени в Google
Earth.
Ал. Невски – Черни връх

Ал. Невски – Камен дел

Calculator for Field of View (FoV) of a Camera and Lens
https://www.scantips.com/lights/fieldofview.html#top
10
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Мария Луиза - Черни-връх-Камен дел

Южен парк - Копитото

Южен парк – вход – Камен дел и Копитото през зимата и есента
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Опълченска – Камен дел

6.9

Комбиниране на визуални оси, коридори и устройствените зони от
ОУП «СМФ», «Ц» и зелени територии

На база на предишните стъпки са открити възможни визуални оси от улици и от
публични пространства. Тези оси се съчетават със зоните на ОУП - СМФ и Ц, където може
да се появят високи сгради. Заедно с това са посочени зоните на зелени территории от
ОУП и реките, които създават базата на «зелени клинове».
Получените визуални коридори от четири точки са представени на фрагмент от ЦГЧ.
27

Схема 19; Схема 20

Има смисъл да бъде определен режим и структура на всяко публично пространство.
В тази работата е направен такъв опит (Схема 21).

7. ИЗВОДИ

И ПРЕПОРЪКИ

Работата – една от първите стъпки към задълбочено проучване и последващо
изработване на разпоредби на запазването на ценните градски гледки към Витоша и
другите планини (Люлин, Стара Планина).
Необходимо е да бъде направено изследване на Витоша като културен ландшафт на
София в рамките на световните практики. В момента са получени резултатите на чисто
геометрични параметри и е направена повече количествена оценка. Липсва качествен
анализ и оценка на характера.
Като резултат на първият етап се предлага следваща методика:
1. Определяне на граници на ценния ландшафт (не само върхове, но и склонове,
характерни скали, гори и пр.) и на неговите характерни форми, изгледни
точки и маршрути на възприятието.
2. Определяне на зони на теоретична видимост на характерни форми от града и
откриване на нови или съществуващи оси, маршрути и точки на възприятие на
база на калкулациите и теренно проучване.
3. Определяне на характерни особености на публичните пространства
4. Откриване на ценните силуети на градския пейзаж и формиране на
3D-визуални коридори за ограничаване на височината на сградите.
Предлага се да се разграничават пет категории на изгледи на Витоша: панорамен
изглед, гледка от градската улица, гледка от площад, гледка от природната среда,
гледка от инфраструктурен или спортен обект. Важно е да бъдат определени самите
условия на възприятието за всяка гледка.
В рамките на стратегията на запазване и развитие на «Зелени клинове» в София,
които са по протежението на реките, спускащи се от Витоша, е необходимо да бъдат
открити приоритетни места на природно «рамкиране» на образ на планина.
Самата форма на Витоша да бъде разделена на характерни върхове и склонове.
Важно е да се намери баланс между запазването на гледки и развитието на града,
защото подобни ограничения на центъра могат да водят до високо «налягане» във
периферия.
Като цяло тази първа стъпка представлява както база от събрани добри практики от
света, така и определяне на планински форми и зони на теоретична видимост в града.
Има резултати и по методите на техническо моделиране на визуални коридори.
Има потенциал за продължение на работата чрез определяне на City Pattern във
връзка с ОУП и фокусиране на конкретни публични места-коридори от тях.
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