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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

РЕЗЮМЕ

ГЕ – Градоустройствени единици
ЗП – Застроена площ
ЗРП – Застроителен и регулационен план
ЗТСУ – Закон за териториално и селищно устройство
ЗУЗСО – Закон за устройство и застрояване на Столична община
ЗУТ – Закон за устройство на територията
Кинт – Коефициент на интензивност на застрояване
ПУП – Подробен устройствен план
ПНУОВТУЗ – Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
отделните територии и устройствени зони
КККР – Кадастрална карта и кадастрални регистри
КРБ – Конституция на Република България
ОУП – Общ устройствен план
РЗП – Разгъната застроена площ
РС – Разрешение за строеж
УПИ – Урегулиран поземлен имот
УРП – Улично-регулационен план
СО – Столична община
СОС – Столичен общински съвет

Основна цел на устройството на територията е да провежда принципи и
ценности, заложени в основния закон на страната, и да постига справедлив
баланс между общите интереси и интересите на индивида. В този смисъл,
планирането на териториите се свежда до няколко основни задачи: 1) да
гарантира правото на всеки гражданин на здравословна и благоприятна
околна среда; 2) да осигури защитата на околната среда, опазването и
рационалното използване на природните ресурси и земеделската земя; 3)
да създава условия за реализиране правото на собственост и свободата
на стопанска инициатива и 4) въз основа на норми и стандарти да определи
справедливо равновесие, когато за осъществяването на едно право е
нужно ограничаването на друго такова.
В този контекст е направен анализ на прилагането на Общия устройствен
план на Столична община и на подробните устройствени планове за три
градоустройствени единици и ефективността на тези планове като
инструмент за постигане на баланс между общите и частните интереси.
Основен извод от този анализ е, че Столична община се развива в поголяма степен въз основа на частични подробни планове, подчинени на
предвижданията на общия план, но не и на цялостните подробни планове –
застроителни и регулационни. В същото време застрояването изпреварва
значително осигуряването на инфраструктура от общ интерес – улици
и други инфраструктурни мрежи; детски градини, училища, обекти на
здравеопазването, на науката, културата и спорта и др; зелени площи и
други публични пространства. Наблюдава се ефект на „пренатоварване“
на територията, при което нарастването на застрояването и жителите
не е обезпечено реципрочно с допълнителна техническа и социална
инфраструктура. Доколкото съществени дисбаланси и дефицити по
отношение на качеството на средата са налице, актуализацията на
Общия устройствен план следва да ги адресира и да създаде механизми за
недопускане на нови дисбаланси в бъдеще, вкл. предвиждайки финансови
и организационни мерки. Съществено предизвикателство в процеса
на актуализация ще бъде и установяването на адекватен алгоритъм,
основан на определянето на норми и стандарти, касаещи оразмеряването
на необходимата техническа, социална и зелена инфраструктура спрямо
нуждите на население и застрояване, които ще продължат да нарастват.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата разработка е изготвена от „Плейсмейк“ ООД въз основа на
сключен Договор № ПГУ20-ДГ56-21/18.08.2020 г. с общинско предприятие
(ОП) „Софпроект - ОГП“, трансформирано в ОП „Софияплан“.
Анализът на подробните устройствени планове е част от процеса по
изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община (СО).
Целта на разработката е да изготви пилотна методика за анализ на
градоустройствени единици (ГЕ) в контекста на прилагането на ОУП чрез
Подробните устройствени планове (ПУП). Тази стъпка ще подпомогне
екипа на ОП „Софияплан“ при дефиниране на изводи от значение, както за
изготвяне на заданието за изменение на ОУП на СО, така и при последващо
планиране на територията. Този подход ще бъде приложен при останалите
ГЕ, за да осигури основа за информирана оценка на текущите устройствени
процеси.
За целта на настоящото проучване са разгледани следните ГЕ и плановата
им основа:
• м. „Манастирски ливади-запад“;
• жк. „Младост 2“;
• кв. „Подуяне-Център“.
Изборът на ГЕ е продиктуван от необходимостта да се изследват
урбанизирани територии с различни характеристики, а именно: територия
в процес на усилено усвояване за строителство (м. „Манастирски ливади
- запад“), съществуващ жилищен комплекс (м. „Младост 2“) и изградена
територия, която се трансформира (кв. „Подуяне-Център“). Доколкото
изследваните ГЕ споделят общи характеристики с голяма част от
урбанизираната територия на СО, то пространствено им развитие e
показателно за тенденциите в устрояването, благоустрояването и
усвояването на тези територии, както и за предизвикателствата, за
които е необходимо бъде потърсено решение с изменението на ОУП.
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MЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ
На база на сходни морфологични характеристики и границите на
устройствените зони от ОУП за нуждите на анализа, прогнозирането
и планирането на СО ОП „Софияплан” създава обособени териториални
единици - ГЕ. Необходимо е да се направи уточнението, че не във всички
случаи границите на ГЕ съвпадат с обхватите на одобрените цялостни
ПУП, обект на анализа. В случая на ГЕ м. „Манастирски ливади-запад“ и кв.
„Подуяне-Център“ има съвпадение с границите на тези ПУП по местности,
за разлика от ГЕ жк.„Младост 2“.
Основните методически похвати, използвани в настоящото изследване,
са:
• Настолни проучвания – събиране, систематизиране и анализиране
на информация, свързана с одобрени цялостни ПУП и техните изменения,
частични ПУП и визи за проектиране;
• Полуструктурирани интервюта – с цел проследяване на
устройствените процеси и предизвикателствата при прилагане на ОУП
на СО се провеждат полуструктурирани интервюта с представители
на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на районните
администрации – „Витоша“, „Младост“ и „Оборище“;
• Теренни проучвания – за попълване на липсваща информация и
верифициране на наличната такава.
За нуждите на анализа са използвани данни, предоставени от Възложителя,
като екипът на Изпълнителя проведе допълнително събиране и
систематизиране на информация.
Основен източник на информация, свързана с цялостните ПУП
за съответната ГЕ, е архивът на Направление „Архитектура и
градоустройство“. Налични за анализ са единствено графичните части на
съответните планове, без задължителните за ПУП проучвания и схеми;
правила и нормативи по прилагането им; обяснителни записки и други
материали.
Необходимо е да бъде отчетено, че стойностите на параметри като
застроена площ (ЗП) и разгъната застроена площ (РЗП) са основани на
изчисления, описани по-долу, доколкото не са агрегирани въз основа на
първични данни, напр. данни от одобрените/съгласувани инвестиционни
проекти за получаване на разрешение за строеж (РС).
При определяне на ЗП е използван контура на сградата, отбелязан
в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) или
задължителната линия на застрояване в ПУП или визата за проектиране.
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РЗП е определена, като е умножена ЗП по броя на етажите.
Към РЗП се добавя корекционен коефициент от 1.2, който да отчете
допълнителни площи като подпокривни пространства и издатини на
сградите (чл. 86 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
отделните територии и устройствени зони – ПНУОВТУЗ).
Средната оптимална жилищна площ е определена на 30 m2 на обитател
(определена от Възложителя и в други разработки като меродавна).
Съществуващият капацитет на жилищната територия (нето) е
изчислен в брой жители по следните два начина (като резултатите от
изчисленията са съпоставими):
• сумата от РЗП на изградените жилищни сгради е разделена на
оптималната жилищна площ на обитател;
• броят обекти с код за начин на трайно ползване „жилище“ и
„ателие за творческа дейност“ е умножен по средния брой обитатели
на жилище, който е 2.08 (източник: „Население към 31.12.2019 г. по
области, общини, местоживеене и пол”, „Жилища по броя на стаите
към 31.12.2019 г.” - НСИ, 2019 г.).
При определяне на функционалното предназначение на сградите е взето
предвид фактическото им ползване, а не регулационното отреждане
на имотите, когато са установени такива разминавания след теренни
проучвания.
Определен е поемният капацитет на територията като брой жители
въз основа на действащите планове (актуално градоустройствено
състояние). Същият е изчислен на база на РЗП на съществуващите и
предвидените със застроителен план или виза за проектиране сгради,
съотнесена към средната оптимална жилищна площ на обитател.
Определен е максималният поемен капацитет на територията въз
основа на приложимите устройствени показатели по ОУП. Изчисляването
му е направено като от нетната площ на всяка устройствена зона
са изключени площите за улици и за терени, за които не се предвижда
застрояване, и получената стойност е умножена по съответния Кинт.
На тази база е изчислена РЗП, която е разделена на оптималната жилищна
площ на обитател, за да бъде определен очакваният брой обитатели
при усвояване на територията с прилагане на максимално допустимите
показатели за застрояване по ОУП.
Необходимо е да се има предвид, че устройствени зони, които не са
предназначени за жилищно строителство (Жм, Жс, Жг и Жк), като смесена
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многофункционална (Смф) и смесена многофункционална със занижени
параметри (Смф 1) дават възможност за създаване на урегулирани
поземлени имоти (УПИ) с жилищно предназначение и съответно изграждане
на изцяло жилищни сгради, а зона за общественообслуващи дейности и
озеленяване в градския район (Оз1) допуска до 40% от общата РЗП в УПИ
да бъде с жилищно предназначение. Това означава, че поемният капацитет
на територията спрямо граничните стойности в ОУП по отношение на
жилищната функция и броя на обитателите е по-голям от представените
индикативни стойности, а към тях е необходимо да се добави и броят на
временните ползватели от нежилищни обекти (офиси, търговски обекти
и др.).
За нуждите на изследването са изготвени баланси и графични материали,
които представят:
• съществуващо състояние (опорен план с приложеното
застрояване);
• актуално градоустройствено състояние, отразяващо
съществуващото положение с добавени планираните сгради,
съгласно ПУП и издадени визи за проектиране;
• предвиждания по ОУП спрямо граничните показатели на
застрояване.
С цел онагледяване на анализите са изготвени триизмерни модели, които
дават възможност за лесна ориентация в съществуващото положение и
бъдещите предвиждания.
За една от ГЕ (м. „Манастирски ливади - запад”) е извършен дълбочинен
анализ с цел изследване на причинно следствени-връзки, на което се дължи
и по-големия му обем. По този начин може да бъде по-ясно отговорено на
въпроси, свързани с това как развитието на нормативната уредба се
отразява на устройствения процес; как и защо от подход на планиране
чрез цялостни планове се достига до подход на планиране „на парче”; как
си взаимодействат ЗУЗСО, ОУП и ПУП при прилагането си и с какъв ефект;
какви предизвикателства има пред прилагането на предвижданията на
ПУП по отношение на регулацията и благоустрояването на териториите
и др.
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УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ КАТО ИНТРУМЕНТ ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕН И ЧАСТЕН ИНТЕРЕС
Основен инструмент за планирането на териториите са
Доказаната с ПУП обществена нужда от терени за обекти – публична
устройствените планове. Една от задачите пред тях е да формулират
обосновани и целесъобразни (нормативно, икономически, технически и пр.)
устройствени решения, които да балансират разнопосочни права, както и
легитимни, но често противопоставящи се интереси. С плановете следва
да се гарантира както защитата на тези права, така и установяването на
равновесие между използването на територията като ресурс и нейното
опазване. В преследването на тази задача, устройствените решения
се подчиняват на принципи, правила, норми и стандарти, установени с
нормативни и поднормативни актове.
Всеки устройствен план трябва да гарантира и провежда основни
конституционни принципи, които следва да се реализират паралелно
и съвместно. Тези принципи са равностойни и като такива трябва да
бъдат балансирани, а не противопоставяни помежду си. Сред тях са:
• осигуряването на опазването и възпроизводството на околната
среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното
използване на природните богатства и ресурсите на страната (чл. 15
от Конституцията на Република България (КРБ));
• неприкосновеност на частната собственост (чл. 17, ал. 3 от КРБ);
• свобода на частната инициатива (чл. 19, ал. 1, КРБ);
• особена закрила на земята като национално богатство (чл. 21, ал. 1
от КРБ);
• правото на гражданите на здравословна и благоприятна среда,
съответно с установените стандарти и нормативи (чл. 55, КРБ).
За гарантирането на благоприятна среда с проектите за ПУП се
прилагат утвърдените в закони, наредби и др. нормативи и стандарти с
цел установяване на обществените нужди. Тези нормативи и стандарти,
например, могат да засягат необходимите за обслужване на населението
площи на обектите на социалната инфраструктура (детски заведения,
училища, здравни заведения и др.), площите на обекти на зелената система
(за широк обществен достъп), площи на улиците и др. Тези площи следва
да кореспондират с броя прогнозни жители на територията като този
брой се определя спрямо предвидената за реализация с плана жилищна
площ. С други думи, площите на необходимите терени на социалната
инфраструктура и други обекти – публична собственост на държавата и
общините следва да нарастват реципрочно на броя бъдещи обитатели и
реализирано жилищно строителство.
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собственост на държавата и общините е основание държавата и
общината да придобиват собственост, вкл. върху частни поземлени
имоти. КРБ допуска такова придобиване да се извърши при строго
определени условия под формата на принудително отчуждаване.
За разлика от доказването на частния интерес, доказването на нуждите
на общността е реално постижимо основно при ПУП с широк обхват,
каквито са ПУП за отделна местност или териториална единица (за
нуждите на този анализ такъв ПУП е наричан „цялостен“). Но и в този случай
баланс между провеждането на основните (конституционни) принципи
евентуално е налице към момента на приемане на плана. Запазването на
този баланс след одобряване на подробния план на практика се оказва
изключително трудно в дългосрочен план.
От една страна това е така заради възможността планът да бъде изменян
без въздействието на частичните изменения (вкл. кумулативното
въздействие) върху общото развитие на територията и нейните
елементи да бъде проследено и при нужда компенсирано.
От друга страна, след одобряване на цялостен ПУП общините на практика
не изпълняват задължението си да прилагат приетата регулация,
която осигурява наличието на обектите публична собственост
(от училища, през общодостъпни зелени площи, до улици и т.н). За
прилагането на регулацията в много случаи е необходимо общината да
проведе отчуждителни мероприятия. Започването на процедурата за
принудително отчуждаване е обвързано със срок. В общия случай този срок
е 5 години от одобряване на ПУП за всички обекти – публична собственост
на държавата и общините, а за определени обекти на техническа
инфраструктура, в т.ч. улици – 10 години от одобряването на плана. След
изтичането на тези срокове собствениците на неотчуждените имоти
имат правото да променят тяхното предназначение. В резултат, ако
собствениците реализират това си право, общината губи възможност
да реализира предвидените с плана обекти за обществени нужди. Нещо
повече – ако върху неотчуждените имоти се реализира мащабно жилищно
строителство, то ще доведе след себе си допълнителен брой жители,
които имат нужда от допълнителни спрямо първоначалните предвиждания
площи за обекти на социалната инфраструктура, зелени площи, площи за
улици и пр.
В допълнение, когато уличната регулация остава неприложена, т.е.
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общината не е придобила собствеността върху терени, предвидени
с ПУП за улици, тя няма възможност да реализира съответната
надземна и подземна инфраструктура и съпътстващи дейност по
благоустрояването, доколкото не би могла да възлага и изпълнява проекти
за това.
Не на последно място, собствениците на поземлени имоти, отредени с ПУП
за улици, освен че имат право да не допускат преминаване през собствените
си имоти, също имат право да променят тяхното предназначение, ако в
рамките на 10 години от одобряването на съответния ПУП не е започнало
производството по принудително отчуждаване.
Както множеството некомпенсирани частични изменения на подробните
планове, така и загубата на потенциални терени за обществени
обекти, обслужващи нуждите на населението, водят до нарушаване на
равновесието между права и интереси, установени с първоначалния
цялостен подробен план.
Горното обяснява сериозните дисбаланси и дефицити в устрояването на
територията и благоустрояването на градската среда в СО: в територии,
почти напълно усвоени за строителство, не са реализирани дори малка
част от предвидените с ПУП детски градини и училища, улици, зелени и
публични пространства и дейности по благоустрояването (озеленяване,
дъждовна канализация и др.). Когато в такива територии застрояването е
реализирано могат да бъдат правени изводи за това, доколко е гарантирано
правото на гражданите на здравословна и благоприятна среда, съответно
с установените стандарти и нормативи (чл. 55, КРБ).
Всичко по-горе поражда въпроса дали съществуващата правна уредба и
устройствена практика гарантират и охраняват основните права на
различни субекти в еднаква степен.
В горния контекст настоящото изследване обхваща анализ на три
цялостни ПУП и техните изменения, приети преди и след приемането
на ОУП на СО. Проследява се степента на приложеност на плановете
за регулация и застрояване, както и отношението им към реално
постигнатото устрояване, благоустрояване и състояние на жизненото
пространство.
Допълнително, изследването цели да обърне внимание на следните важни
за бъдещото развитие на СО въпроси:
•

• как се отразява на общото развитие на средата въвеждането
с частични изменения на нови режими за ползване и застрояване на
териториите, съответстващи на определените с ОУП режими и
предназначения?
• възникват ли дисбаланси при устройството на територията въз
основа на частични разработки на ПУП и защо?
• необходим ли е механизъм за оценка на въздействието на
частичните ПУП с цел преценка на необходимостта от компенсиране
на допълнителните обществени нужди, възникнали с допълнителни
натоварвания върху територията (със застрояване и с жители и
ползватели)?
• как общината и държавата да компенсират забавеното прилагане
на плановете (напр. по отношение прилагане на уличната регулация)
и как обезпечават ефективно допълнително възникнали обществени
нужди – социална инфраструктура, техническа и инженерна
инфраструктура?
• каква е степента на изпълнение на предвидените с цялостните
ПУП мероприятия за задоволяване на публични нужди – в т.ч. за обекти
на транспортната и инженерна инфраструктура, на социалната
инфраструктура и на зелената система, предназначени за широк
обществен достъп?
• охраняват ли се в еднаква степен основните права при
устройството на дадена територия?

как се отразява на общото развитие на средата въвеждането
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РАЗВИТИЕ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА
Основен фокус на настоящия анализ са действащите цялостни ПУП на три
ГЕ, частичните планове за регулация и застрояване в обхвата на техните
граници, както и последващите им изменения. Изследвани са конкретни
аспекти на устройственото развитие на териториите във връзка с
определени постановки на нормативната уредба и ОУП на СО, както и в
контекста на засилена частна инвестиционна активност. Проследени и
оценени са:
1) предвидените и проведени устройствени и благоустройствени
мероприятия, заложени в цялостните планове; и 2) ефектът от
частичните им изменения с цел да бъде представена картина за общото
им въздействие върху качествата на средата, нейната функционалност
и условията на живот.
ПУП, обект на настоящето изследване, влизат в сила основно в периода
след 1990 г., в условията на преход към демокрация и развитие на пазарна
икономика. Освен с динамични промени в социално-икономическите
отношения, той се характеризира и с интензивно развитие на
нормативната уредба, в т.ч. по отношение на собствеността и на
устройството на териториите. В този период протичат процеси
по възстановяване на права върху поземлената собственост, които
активизират значително частната инвестиционна дейност.
Освен законите, касаещи реституцията, се приемат закони за държавната
и за общинската собственост, нови закони за кадастъра, закони за опазване
на околната среда и др., които също оказват влияние върху развитието и
устройството на териториите.
За целите на настоящия анализ е важно да бъде определено къде стои
моментът на одобряване на разглежданите ПУП спрямо основни моменти
в развитието на нормативната уредба по устройство на територията
и общите устройствени планове на СО.
Видно от графиката, за една трета от периода след 1989 г. действат
обнародваният през 1973 г. Закон за териториално и селищно устройство
(Обн. ДВ. бр.29 от 10 Април 1973 г. В сила от 1.06.1973 г.; Отменен с § 20 от
заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., в сила от 31 март 2001 г.), правилник и наредби
за неговото прилагане.
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ПРЗ на м. "Младост 2"

ПРЗ на м. "Младост 2"

29.07.2009 - 31.01.2021

ПУП м. "Подуяне - център"

ПУП м. "Подуяне - център"

19.03.2001 - 31.01.2021

ПУП м."Манастирски ливади - запад"

Потвърждаване на заповед за одобряване на КП,
УРП и ЗРП на м. "Манастирски ливади - запад"
06.08.2003

Одобрени КП, УРП и ЗРП на м. "Манастирски ливади - запад"

10.02.1999 - 31.01.2021

Специални/ОУП

Изменение на Общ устройствен план на Столична община

16.12.2009 - 31.01.2021

Закон за устройство и застрояване на Столична община
28.01.2007 - 31.01.2021

Общ устройствен план на СО/Решение на МС 147/17.03.2006
17.12.2006 - 31.01.2021

Правилник за приложение на ЗОПОГПС (1961)

22.10.1963 - 26.04.2002

Правилник за прилагане на ЗОПОГПС (2002)

26.04.2002 - 27.12.2006

Закон за одобрение и приложение на общия устройствен план на гр. София
07.11.1961 - 27.12.2006

ЗУТ

Наредба № 7/ 2003 г. за правила и нормативи за устр. на отд.
видове територии и устр. зони 14.01.2004 - 31.01.2021
Наредба № 5 от 21.05.2001 г. за правила и нормативи за устройство на територията

05.06.2001 - 13.01.2004

Закон за устройство на територията

31.03.2001 - 31.01.2021

ЗТСУ

Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство от 1977 г.
02.09.1977 - 26.05.1995

Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство от 1995 г.

26.05.1995 - 05.06.2001

Правилник за прилагане на закона за териториално и селищно устройство
07.08.1973 - 31.03.2001

Закон за териториално и селищно устройство
01.06.1973 - 31.03.2001

Конституция на Република България

Конституция на Република България

13.07.1991 - 31.01.2021

Други

Правила и нормативи за планиране на населените места

13.03.1970 - 31.01.2021

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

Хронология на развитие на нормативната рамка
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АНАЛИЗ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
ГЕ м.„ Манастирски ливади - запад“
Площ и обхват

Местност „Манастирски ливади – запад“ се намира в южната част на гр.
София, с граници: на север - бул. „Тодор Каблешков“; на запад - бул. „Бъкстон“,
на изток - бул. „България; на юг - ул. „Околовръстен път“.
Площта на изследваната територия е 106, 2 ха, а по цифрови данни 132 ха.
Броят на регистрираните постоянни жители е 12 712 (източник: ГРАО,
2020 г.).

Обща характеристика и устройствено развитие на
територията

„Манастирски ливади – запад“ се е развил върху мочурливи селскостопански
земи, които са включени в строителните граници на гр. София с Общия
градоустройствен план на Столична голяма община от 1938 г. с цел
планомерното задоволяване на бъдещи жилищни нужди в разрастващата
се столица.
Общият градоустройствен план от 1961 г. също очертава мястото като
бъдещ жилищен квартал за високо строителство (3 и повече етажа,
според нормите тогава).
През 1979 г. е приет първият регулационен план за тази територия като
част от бъдещ жилищен комплекс, простиращ се от бул. „Бъкстон“ до
Южния парк и от бул. „Т. Каблешков“ до Околовръстния път. Този комплекс
не се реализира и по-късно подробни планове се разработват поотделно
за двете части на “Манастирски ливади”, намиращи се на изток и на запад
от изградения през 1979 г. бул. „България“.
Регулационният план от 1979 г. остава в по-голямата си част неприложен
към 1989 г., когато започва преходът на страната към демокрация и
пазарна икономика. Дотогава местността остава слабо застроена и
благоустроена, и извън границите на компактния град. В ландшафта ѝ
доминират ливади, мочурища и градини, поради което е най-популярна
като дестинация за училищни учебно-познавателни излети „извън“ града.
В началото на 90-те години на XX в. започват процесите по реституция.
Възстановява се правото на собственост върху одържавени поземлени
имоти в техните реални граници, в т.ч. земеделски земи, попадащи в
строителните граници на града. Паралелно с това се развива частната
инициатива и се засилва миграцията към столицата, с което нараства
нуждата от нови терени за жилищно строителство.
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Западната част на „Манастирски ливади“ е подложена на по-сериозен
инвестиционен натиск още в първите години на Прехода, за което
свидетелстват множеството процедирани през 1990-те частични
квартално-застроителни и регулационни планове. Територията е
особено привлекателна за инвестиции въпреки мочурливия терен - намира
се между изградени булеварди, близо до Витоша, до централната градска
част и до други престижни квартали.
Процесът по разработването на актуален кадастрален план, който
да отрази новите граници на собственост, както и на подробен
устройствен план на местността, който да отключи възможностите
за ново строителство, започва също в началото на 90-те. Проектите за
ПУП-УРП и за ПУП-ЗРП са възложени на частно архитектурно бюро („ОЛВИ“
СД) след спечелен конкурс за градоустройствена концепция под името
„Жилищен комплекс за 35 000 жители – кв. Манастирски ливади-запад,
София“ Изработването им е съобразено с изискванията на нормативна
уредба, наследена от периода на социализма и при действието на Общия
градоустройствен план на гр. София, одобрен през 1961 г.
Усвоените части на територията към 90-те се разпределят по следния
начин:
• по бул. „Бъкстон“ се разполагат група жилищни сгради, изградени на
комплексен принцип, 6-етажна и 15-етажна жилищна сграда. В тази част
на територията са разположени и сравнително добре благоустроени
квартални структури с еднофамилни жилищни сгради, както и два от
малкото обекти на общественото обслужване – училище за глухонеми
и сграда на Министерство на отбраната;
• по продължение на бул. „Тодор Каблешков“ се разполагат едноетажни
жилищни и стопански постройки (в обхвата на разширението на
булеварда), 8-етажна жилищна сграда и строеж на многофункционална
сграда („Дом на българите в чужбина „Родна стряха“);
• други по-значителни обекти на територията са ел. подстанция
(в близост до бул. „България“, помпена станция и бетонов възел (ул.
„Околовръстен път“), Боянски резервоар, спирки на масовия обществен
транспорт;
• във вътрешността на територията преобладават свободните
терени, сред които се разполагат основно ниски еднофамилни жилищни
сгради, самостоятелно или на групи.
До одобряването на ПУП през 1999 г. на територията няма реализирани
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обществени мероприятия, засягащи реализирането на обекти на
социалната инфраструктура, с изключение на специалното училище (с
пансион) за глухонеми деца.

2000 г.
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2020 г.

Сателитни избражения в периода 2000-2020 г., източник Google Earth
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Улично-регулационен план, 1999 г.

С улично-регулационния план на м. „Манастирски ливади–запад“ от 1999
г. се урегулират улици, алеи и УПИ за обекти на публичната собственост,
в обхват включително: бул. „Братя Бъкстон", бул. „Тодор Каблешков", бул.
„България" и ул. „Околовръстен път".
Определени са трасетата на улиците от първостепенната и
второстепенната улична мрежа, които са и основни носители на
инженерната инфраструктура. Главните улици (ул. „Родопски извор“, ул.
„Иван Сусанин“ и ул. „Българска легия“) осигуряват връзка с улиците от повисок клас (граничните булеварди) и със съседните квартали.
През обособените от тези три улици макроквартални структури са
проведени улиците от второстепенната улична мрежа, оформящи уличнокварталната структура и осигуряващи самостоятелното обслужване на
отделните имоти.

Обекти публична собственост

С плана са предвидени терени (УПИ) за обекти – държавна публична и
общинска публична собственост, в т. ч. за социална инфраструктура.
Те следва да обезпечат качествен пространствен достъп до публични
услуги за 17 000 жители (капацитет на обитаването, изчислен въз основа
предвижданията на плана).
Повечето от тези УПИ, предвидени за обекти публична собственост,
включват поземлени имоти – частна собственост. Съответно условието
за реализиране на обектите е придобиването на правото на собственост
от общината чрез принудителното им отчуждаване, покупко-продажба
или дарение.
Обекти на образованието
На територията на м. „Манастирски ливади – запад“ са предвидени:
• общо три терена за училища – два за общообразователни училища
(нереализирани като мероприятия) и един за съществуващо специално
училище с предвидено разширение;
• три терена за обединени детски заведения (мероприятията не са
реализирани).
Обекти на здравеопазването
Предвидена е една поликлиника (мероприятието не е реализирано).
За други обекти – публична собственост
За осигуряване на административното обслужване на населението, реда
и сигурността, пожарната и аварийна безопасност и съобщенията са
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предвидени УПИ „за районно управление на Министерство на вътрешните
работи“, „за районна пожарна“ и „за поща, АТЦ и ДСК“. Същите остават
нереализирани.
За изграждане на специални обекти, свързани със сигурността и
отбраната, ПУП потвърждава отреждането на УПИ „за МНО“, реализиран
обект на Министерство на отбраната.
Обекти на зелената система за широко публично ползване
С ПУП са предвидени УПИ за озеленяване, които не са реализирани като
обществени мероприятия.
Обекти на техническата инфраструктура (без улици)
Определени са УПИ за съществуващи ел. подстанция, помпена станция и
резервоар.
Други
Предвидени са УПИ за общински жилища, в т.ч. обхващащи поземлени имоти
– частна собственост. Мероприятията не са реализирани, а имотите
към момента не подлежат на принудително отчуждаване съгласно
действащата нормативна уредба.

АНАЛИЗ НА ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ДЕЙСТВАЩИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Училище

Детско заведение

Здравно заведение

Районно управление на МВР

Районна пожарна

Поща

Спортни и детски площадки

Общински жилища
Граница ГЕ
Обществено обслужване

Граница на ГЕ

Специални терени

Обществено обслужване

Озеленяване за обществен достъп

Специални терени

Общински жилища

Озеленяване за обществен достъп

0

50

100

250m

Обекти публична собственост, предвидени с цялостния ПУП от 1999 г.
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Застроителен и регулационен план, 1999 г.

Граница на ГЕ
Преотредени терени за публ. мероприятия
Обществено обслужване - предвиждане
Озеленяване за обществен достъп - предвиждане
Обществено обслужване
Специални терени
Озеленяване за обществен достъп

0

50

100

250m

Обекти публична собственост - актуално градоустройствено състояние
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Застроителният и регулационен план (ЗРП) на м. „Манастирски ливади –
запад“ (1999 г.) е одобрен за отделни квартали, изброени в заповедта за
одобряването му. Доколкото за останалите квартали са налице одобрени
квартално-застроителни планове, които остават в сила, същите са
изключени от горната заповед.
Предвижданията на квартално-застроителните планове са интегрирани
в постановката на цялостния план от 1999 г. и участват при формиране
на технико-икономическите показатели (т.нар. баланс на територията).
Основни постановки на ЗРП
Във фокуса на ЗРП на м. „Манастирски ливади – запад“ седи развитието на
квартала като място за висококачествено обитаване според критериите
на планирането от 90-те години на XX в.
Обитаване
• голяма част от територията за обитаване е в сгради със средна
височина от 3 етажа (вкл. за индивидуално обитаване), разположени
предимно свободностоящи в имоти с висок процент на озеленяване и
свободно от застрояване пространство;
• многофамилните жилищни сгради са с височина от пет и повече
етажа и се разполагат по протежение на бул. „Бъкстон“ или в близост
до бул. „Т. Каблешков“, докато в кварталите в непосредствена близост
до улиците от по-висок клас(„Околовръстен път“ и бул. „България“) се
отреждат предимно или изцяло за други, нежилищни, функции.
Обекти на общественото обслужване
• предвижда се висока степен на обслужване с обекти на социалната
инфраструктура – общообразователни училища, детски заведения,
поликлиника, поща, полицейско управление, пожарна; обекти за
административно и битово обслужване, площадки за спорт и игра,
спирки на обществения градски транспорт и др.;
• освен за обекти на социалната инфраструктура са предвидени и
терени за друго обществено обслужване – офиси и обекти за търговия,
административно обслужване и обществено хранене. Разполагането
им е концентрирано около бул. “България”, предимно във високи сгради
(с височина до 10 етажа). Офиси, търговски представителства и
административни сгради с височина до 3 етажа се допускат и в зоните,
прилежащи към ул. „Околовръстен път“;
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• планът предвижда изграждането на голям търговски център,
покриващ трамвайното ухо/спирка в източната част на квартала.
Транспортен достъп и свързаност
• до обектите на обслужването е осигурена добра локална транспортна
достъпност, вкл. пешеходна. Почти всички ключови обекти са
достъпни в рамките на пешеходни изохрони от 400 (оптимален) до
800 m. Училището се разполага почти в центъра на жилищната зона,
осигурявайки оптимална пешеходна достъпност от почти всички
квартали, предвидени за обитаване;
• планът осигурява добра вътрешноградска свързаност – тангиран
е от четири булеварда, два от които част от обходни рингове
(„Околовръстен път“ и „Т. Каблешков“ – проектно) и има бърза връзка с
центъра. Предвидени са три улици от първостепенната улична мрежа
(„ул. Родопски извор“, ул. „Българска легия“, ул. „Иван Сусанин“ – IV клас),
по които да се провежда общественият градски транспорт, като се
съблюдава нормативното изискване за разстояние от 400 m между тях;
• в периферията се разполагат спирки (вкл. крайни) на няколко линии
на обществения транспорт. Осигурена е възможност за обособяване на
спирки към вътрешни за квартала линии в рамките на пешеходен изохрон
от 400 m, които да обслужват жителите и работещите в квартала,
като осигуряват достъп до обектите на социалната инфраструктура
(поликлиника, училища, детски заведения) и кварталите, отредени за
офиси, търговия, хранене, промишлени обекти и др.;
• предвидена е добре развита пешеходна (тротоарна и алейна) мрежа.
Освен алеи в общественодостъпните зелени площи, чрез алеи се
осигурява достъп на пешеходци на места, където няма осигурена връзка
чрез улица: удобни излази до бул. „България“ и ул. „Околовръстен път“,
както и проходи през по-големите квартали;
• по улиците с по-висок клас се предвижда изграждането на активен
партерен етаж, улично озеленяване и уширени пешеходни пространства,
които имат важна роля за качеството и динамиката на изградената
среда и за публичния живот.
Обекти на зелената система и за спорт
• терен за озеленяване и спорт е предвиден в западната част на
квартала, до ел. подстанция (вкл. като санитарно-хигиенна мярка);
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• по-голямата част от предвидените с плана площи за озеленяване
са със санитарно-хигиенна функция и се разполагат по продължението
на ул. „Околовръстен път“ и са част от озеленен изолационен пояс,
развит като парково пространство с площадни пространства и алеи.
Наличието на натоварен път, на далекопровод с високо напрежение и
магистрален водопровод в тази зона изискват осигуряване на хигиеннозащитна зона и ограничават застрояването;
• озеленени ивици и висока дървесна растителност се разполагат
по останалите улици от първостепенната улична мрежа, с което се
осигурява естетично оформление на булевардите и осигуряване на
хигиенно-защитна функция. По вътрешните първостепенни улици са
предвидени озеленени уширения;
• важна роля имат и пространствата за озеленяване и спорт (зелени
площи за ограничено ползване) към обществените сгради, напр.
училищата.
Терени за обекти за производство, обекти на инженерната
инфраструктура и за специални обекти
• на територията на „Манастирски ливади – запад“ функционират
ел. станция, помпена станция и воден резервоар. Обекти на
промишлеността са предвидени по продължение на ул. „Околовръстен
път“ и по бул. „Т. Каблешков“;
• на територията на м. „Манастирски ливади – запад“ е отреден
терен за нуждите на Министерство на отбраната.
Режими на ползване и застрояване
Режимите на ползване и застрояване, както и задължителни изисквания
(ограничителни условия) към тях са представени в Приложение към
настоящия текст.
С оглед по-високата транспортна достъпност, терените около бул.
„България“ и бул. „Тодор Каблешков“ са предвидени да концентрират
административни и търговски дейности, офиси и обекти за обществено
хранене, при застрояване с по-голяма височина и интензивност. В близост
до тези булеварди се ограничава жилищното строителство, предвид
действащите към този момент санитарно-хигиенни норми.
Предвидената с плана височина на сградите в тези зони за повечето
квартали е макс. 8 етажа, а плътността от 60 % (по „Т. Каблешков“) и 35-
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60% по бул. „България“.
За отделни квартали на територията е предвидено и изграждането и на
по-високи сгради (15- 16 ет., съгласно одобрени ЧЗРП).
Височината и плътността на застрояване намаляват от север на юг
(към Витоша) и от периферията (с изкл. откъм юг към вътрешността на
квартала). Най-ниска етажност и плътност са установени в зоната около
ул. „Околовръстен път“.
За жилищните квартали във вътрешността плътността на застрояване
варира от 25 до 40%.
Височината и плътността на застрояване намаляват в посока планината,
което дава възможност за пълноценното ѝ възприемане от различни точки
– както в периферията, така и във вътрешността на бъдещия квартал.
52% (55 ха нето) от територията в обхвата на ЗРП са отредени за жилищни
нужди, с поемен капацитет 17 000 жители спрямо предвижданията на
плана.
Със ЗРП на м .„Манастирски ливади – запад“ от 1999 г. се определят четири
режима на застрояване на терените, отредени за обитаване. Режимите с
по-високи показатели за максимални плътност на застрояване, височина,
Кинт и гъстота на обитаване, планът отрежда за терените в
периферните части, намиращи се в близост до ограждащите територията
булеварди. Най-високи са показателите за жилищните квартали около бул.
„Тодор Каблешков“, а най-ниски – за кварталите във вътрешните части
в посока Витоша, където терените са усвоени с еднофамилни жилищни
сгради. В тези зони се съхранява характерната вече среда, като сградният
фонд се запазва и усъвършенства, а новото строителство следва да се
съобразява с изградената вече среда.
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Режими на ползване и застрояване съгласно цялостния ПУП от 1999 г.
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Одобряване, влизане в сила и обхват

През 1999 г. със Заповед № РД-09-50-66/10.02.99 г. на главния архитект
на гр. София са одобрени проектите за Кадастрален план, Уличнорегулационен (УРП) и Застроителен и регулационен план (ЗРП) за м.
„Манастирски ливади – запад“.
През 2003 г. заповедите на главния архитект за одобряване на УРП и
ЗРП на м. „Манастирски ливади – запад“ и частичните устройствени
разработки, приети в периода от 11 септември 1991 г. до 31 декември 2001
г., са потвърдени с Решение № 85 от 6 август 2003 на Столичен общински
съвет. За разлика от УРП, ЗРП на м. „Манастирски ливади-запад“ не е
одобрен в пълния си обхват, доколкото:
в периода на изготвянето му между 1993 и 1999 г. са приемани частични
застроителни и регулационни планове за част от кварталите, както и за
единични или групи имоти;
ЗРП е обжалван в отделни части, поради което не влиза в сила за всички
квартали, за които е одобрен. За част от тези квартали в сила остават
предходни подробни планове.
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Терени, изключени от основната Заповед за одобряване на цялостния ПУП от 1999 г.
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В хронологична последователност са представени някои ключови моменти
по отношение на одобряването и прилагането на ПУП на м. „Манастирски
ливади – запад“, в контекста на развитието на нормативната уредба и
ОУП на СО:
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Обнародван е Закон за устройство на територията, който отменя Закона за териториално
и селищно устройство.
УРП и ЗРП на „Манастирски ливади – запад“ остават в сила в частите, които не
противоречат на разпоредбите на ЗУТ.

Заб.: Виж § 187 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на закона за устройство на територията (Обн. – ДВ, бр.65 от 2003 г.). Разпоредбата дава
възможност общинските съвети да потвърдят заповеди за одобряване на ПУП, издадени
на основание разпоредби на отменения ЗТСУ, в периода 11 септември 1991 г. до 31 декември
2001 г. Необходимостта да се валидират цитираните заповеди се налага поради неспазване
изискванията на чл. 184, ал. 1 ЗТСУ в този период (актовете не са издадени от компетентен
орган).
Министерски съвет одобрява проект на Закон за одобряване и прилагане на Общия
устройствен план на Столичната община (Решение 147/17.03.2006 г.).
Одобреният от МС законопроект е предложен за разглеждане от Народното събрание и е
обнародван като Закон за устройство и застрояване на Столична община.

В сила влиза графичната част на ОУП.
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Обнародва се Закон за устройство и застрояване на Столична община, включващ Правила и
нормативи за прилагането на общия устройствен план (ПНПОУП).

73
74

Частични изменения на ПЗ

0

59

65

76

2003 г.

85

54

Кадастрален план

През 2003 г. заповедите на главния архитект за одобряване на УРП и ЗРП на м. „Манастирски
ливади – запад“ и частичните устройствени разработки, приети в периода от 11 септември
1991 г. до 31 декември 2001 г., са потвърдени от СОС (Решение № 85 от 6 август 2003 на
Столичен общински съвет).
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Със заповед на главния архитект на гр. София се одобряват:
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Възлагане изработването на КП, УРП и ЗРП на м. „Манастирски ливади – запад“

ПУП на м. „Манастирски ливади – запад“ остава в сила в частите, които не противоречат
на разпоредбите на ЗУЗСО, на предвижданията на ОУП и на правилата и нормативите за
неговото прилагане.
Подновява се началният момент, от който започват да текат сроковете за започване
на отчуждителни процедури за изграждане на обекти – публична общинска или публична
държавна собственост, предвидени с ПУП на „Манастирски ливади – запад“.

Терени с одобрени изменения на планове за застрояване
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2001 г. – ПУП на м. „Манастирски ливади – запад“ и Закона за устройство
на територията
ПУП-УРП и ПУП-ЗРП на м. „Манастирски ливади – запад“ са изготвени
и одобрени въз основа разпоредбите на ЗТСУ, правилника и другите
поднормативни актове по неговото прилагане. През 2001 г. този закон
е отменен с обнародването на ЗУТ. Действащите подробни планове, в
т.ч. тези за м. „Манастирски ливади – запад“, остават в сила в частите,
в които не противоречат на новата нормативна уредба, и се прилагат
според действащото законодателство. Доколкото ПУП-ЗРП налага
повече ограничения върху собствеността (вкл. задължителни линии
на застрояването), а новата нормативна уредба предлага нови и поблагоприятни за инвеститорите условия и параметри на застрояване, са
налице предпоставки инвестиционната инициатива да се реализира въз
основа на частични изменения на цялостния план.
2007 – Специален закон за устройство и застрояване на Столична община
и нов Общ устройствен план на Столична община
През 2007 г. влиза в сила Закон за устройство и застрояване на Столична
община (ЗУЗСО), който своеобразно заменя Закона за одобряване и
прилагане на Общия градоустройствен план на гр. София (Обн. ДВ.
бр.89/1961г.;Отменен - ДВ, бр. 106/2006 г., в сила от 28.01.2007 г.). Със
ЗУЗСО в сила влизат Правила и нормативи за устройство и застрояване
към Общия устройствен план на СО и графичната част на плана.
Заварените действащи подробни планове, като този на м. „Манaстирски
ливади–запад“, запазват действието си, доколкото не противоречат
на разпоредбите на ЗУЗСО, на предвижданията на ОУП и на правилата и
нормативите за неговото прилагане.
Важно е да се отбележи, че по силата на ОУП на СО и ЗУЗСО, за територията
на м. „Манастирски ливади – запад“ се установяват по-високи показатели
за застрояване спрямо предвидените в ПУП-ПЗР от 1999 г.
Също така, по периферните части на територията и по продължение
на булевардите, се установяват нови общи режими на ползване – за
смесена многофункционална зона (Смф) и за смесена многофункционална
зона със занижени параметри (Смф1). Устройствените зони Смф и
СМф1 дават възможност за допълнително жилищно строителство (в
жилищни сгради или в сгради със смесено предназначение). Като краен
извод се налага, че с процеса по прилагането на ОУП и ЗУЗСО се изменят
първоначално заложените параметри на застрояването, както и технико-
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икономическите показатели (баланса на територията), заложени в ПУП.
Показатели за Смф и Смф1 към ОУП на СО:
Устройствена зона

Макс. плътност на
застрояване в %

Макс. Кинт

Минимална озеленена
площ в %

Максимална кота
корниз в m

Смф

60

3.5

40

75

Смф1

40

2

40
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След 2007 г. досега е налице трайна тенденция за промяна на първоначалните
предвиждания на ЗРП в посока съответствие с режимите, установени
с ОУП, като показателите на застрояване доближават максималните
стойности по Приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Този процес първо
обхваща терените, за които не са предвидени обществени мероприятия,
а след това и множество от имотите, определени за изграждане
на обекти публична държавна или публична общинска собственост,
доколкото за същите не са започнали процедури по тяхното отчуждаване
в предвидените в ЗУТ и ЗУЗСО срокове. Кумулативният ефект от
измененията не е проследяван, доколкото не е налице практика за
поддържане на дежурни подробни планове за целите на проследяване
развитието на територията. Крайно тревожно е, че в периода до 2019 г.
не са налице и последователни действия за реализиране на предвидените
с ПУП благоустройствени и други публични мероприятия
Предвижданията на ОУП и ЗУЗСО за територията на м. „Манастирски ливади
– запад“ са предпоставка за по-високи натоварвания на територията
спрямо предвидените с ПУП както от гледна точка на застрояване,
така и респективен брой жители и ползватели, както в жилищните,
така и в смесените многофункционални зони. Горното би могло да бъде
мотив за преоценка на цялостните подробни устройствени планове за
територията, в т.ч. по отношение на преосмисляне на приложимите
устройствени показатели, оценка на капацитета на инженерната
инфраструктура и на обектите на обслужването (в т.ч. резервите
на територията за отреждане на нови терени за детски заведения и
училища).
В контекста на гореизложеното, особено внимание заслужава
разпоредбата на ал. 6 от §2 от Преходните и заключителни разпоредби
към ЗУЗСО. Тя гласи, че когато предвижданията на заварените планове
са по-неблагоприятни, отколкото установените с ОУП показатели на
застрояване, въз основа на писмено заявление на собственика, подадено
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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 ЗУТ.
И при двете хипотези – допускане изменения на плана или изработване
на нов план, компетентните органи са длъжни да следят за спазването
на баланса между основните принципи, касаещи частната собственост,
защитата на частната инициатива, правото на здравословна и
благоприятна околна среда. Към този период е следвало да бъдат оценени:
• въздействието на нормативната уредба и ОУП върху практическото
приложение на плановете, респективно върху устройването на средата;
• необходимостта от изработване на нов ПУП или липсата на такава;
• кумулативният ефект от допускане на множество изменения на
ПУП, доколкото по-високите показатели на застрояване водят след
себе си по-високи натоварвания на територията (вкл. с нови жители),
респективно – нови публични нужди – за инженерна инфраструктура,
за социална инфраструктура (обекти на образованието и
здравеопазването, за зелени площи и др.), съгласно установените норми
и стандарти.
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Извадка от Общ устройствен план на Столична община
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Прилагане на ПУП по отношение на обекти за публични
нужди

Реализирането на предвидените с подробните устройствени планове
обекти за обществени нужди е важен аспект от тяхното прилагане.
Доколкото в случая се касае за мероприятия, предвидени с ПУП почти изцяло
върху имоти – частна собственост, реализирането им е тясно свързано
с навременното провеждане на отчуждителни процедури по Закона за
общинската собственост и Закона за държавната собственост.
Държавата и общината са обвързани със срокове, в които трябва да
започнат (принудителните) отчуждителни процедури по Закона за
общинската собственост или Закона за държавната собственост.
Принципно, началният момент, от който започват да текат тези срокове,
е влизане в сила на съответния ПУП. За ПУП, действащи към влизане в сила
на ЗУТ (респективно ЗУЗСО) този начален момент е бил нееднократно
променян.
Години

Действия, имащи отношение
към планирането на
територията

1999 г.

Одобрени са УПР и ЗРП на м.
„Манастирски ливади – запад“

2001 г.

Обнародва се Закон за
устройство на територията
(ДВ бр.1/2.01.2001)

2003 г.

СОС потвърждава заповедта на
главния архитект на гр. София
за одобряване на УПР и ЗРП на м.
„Манастирски ливади – запад“

Срок за започване на
(принудителни) отчуждителни
процедури

5 години от влизане в сила на
плановете
(Чл. 208, ал. 1, ЗУТ ДВ бр.1/2.01.2001,
изменян)

Срокове по чл. 17, ал. 1, т.1 от
ЗУЗСО – Отменен. Вж. § 23
на Преходни и заключителни
разпоредби към ЗУЗСО, обн. ДВ бр.
31/2018):
15 години за:
-обекти на техническата
инфраструктура, в т.ч.за
първостепенна улична мрежа и
др. обекти от първостепенно
значение за общината;

2007 г.

Обнародван е Закон за
устройство и застрояване
на Столична община (ДВ.
бр.106/27.12.2006)

- за обекти на зелената система
(Само за обекти – публична
собственост на общината или
държавата и др.)
10 години за:

За територията
на СО сроковете
започват да
текат от влизане
в сила на ЗУЗСО

-други обекти на техническата
инфраструктура, в т.ч. за
второстепенна улична мрежа;
-за обекти на социалната
инфраструктура – за обекти на
здравеопазването, образованието,
културата, социалните
дейности и спорта; за обекти
на общинското и държавното
управление

Забележка

5 години за всички останали

Отнася се за
всички ПУП
Променя се
началният
момент, от
който започва да
тече 5-годишния
срок по чл. 208, ал.
1 от ЗУТ

АНАЛИЗ НА ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ДЕЙСТВАЩИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

2012 г.

Изтичат 5-годишните сроковете за започване на отчуждителни процедури за обекти
по чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗУЗСО, предвидени с ПУП на м. “Манастирски ливади - запад” за
общински нужди
Изтичат 10-годишните срокове за започване на отчуждителните процедури за обекти
предвидени с ПУП на м. „Манастирски ливади – запад“ за:

2017 г.

- второстепенна улична мрежа;
- за обекти на социалната инфраструктура (на здравеопазването, образованието,
културата, социалните дейности и спорта);
- за обекти на общинското и държавното управление.
Запазват се сроковете за
започване на отчуждителни
процедури и началният
момент – 28.01.2007 г., за
започване на отчуждителни
процедури само за ПУП,
влезли в сила до влизането в
сила на ЗУЗСО.

Чл. 17 се отменя,
виж § 23 на Преходни
и заключителни
разпоредби към ЗУЗСО

2018 г.

Обнародван е Закон за изменение
и допълнение на Закона за
устройство и застрояване на СО

2022 г.

Изтича 15-годишният срок за започване на процедури по отчуждаване на обекти,
предвидени за първостепенната улична мрежа и зелената система, съгласно ПУП на м.
„Манастирски ливади – запад“
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След изтичане на определените със ЗУЗСО срокове, ако процедурите по
принудително отчуждаване не са започнали, собствениците на недвижими
имоти, предвидени с ПУП за обекти – публична собственост на държавата
или община, имат право да инициират процедура по изменение на плана.
В началото на 2017 г. изтичат сроковете по чл. 17, ал. 1, т.2 от ЗУЗСО,
касаещи отчуждаването на недвижими имоти, предвидени по ПУП на м.
„Манастирски ливади – запад“ за обекти като:
• улици от второстепенната улична мрежа;
• обекти на образованието и на здравеопазването – училища, детски
заведения, поликлиника и др.
За периода от одобряване на ПУП през 1999 г. до 2016 г. (след тази година
се отбелязва по-висока инициативност от страна на прилагащите ПУП
органи, в т.ч. за доброволни споразумения за изкупуване на недвижими
имоти, предвидени с ПУП за публични нужди), общината е пасивна по
отношение придобиването на имоти за публични нужди на територията
на м. „Манастирски ливади – запад“. Доколкото заповеди за отчуждаване
от страна на кмета на СО не са издавани, собствениците на такива имоти
след 2017 г. придобиват правото да инициират процедури за промяна
на тяхното предназначение, което компрометира възможността за
изграждането на обектите.
В периода от 1999 до 2020 г., придобиваните от страна на СО
недвижими имоти за публични нужди, са основно предназначени за улици.
Придобиването им е въз основа на дарения, мотивирани от нуждата на
частни собственици да реализират инвестиционната си инициатива
вследствие прилагане на уличната регулация спрямо имота им.
Горната практика обвързва значително напредъка по прилагане на
уличната регулация с наличието на инвестиционна активност. Към 2020
г. по данни на ОП „Софияплан“, 25% от земята, попадаща в обхвата на
уличната регулация, продължава да е частна собственост.
Гореизложеното е предпоставка за възникването на сериозни проблеми по
отношение благоустрояването на кварталите, в т.ч.:
• без да е придобила собствеността върху частните терени,
общината няма възможност да възлага и изпълнява проекти за
изграждането на улици и друга инженерна инфраструктура;
• поставят се под въпрос предвижданията на улично-регулационния
план, доколкото след изтичане на срока за започване на отчуждаване,
собствениците на имоти, попадащи в неприложена улична регулация,
26

могат да се възползват от съответното си право да изменят тези
предвиждания (така през 2017 г. в резултат на инициативата на
собственици на недвижим имот, попадащ в неприложената улична
регулация, се изменя трасето на ул. „Казбек“. Други собственици,
в желанието си да упражнят и отстояват правата си, заграждат
неотчуждените си имоти, предназначени за улица).
Неприложената улична регулация засяга както интересите на
собствениците на неотчуждени имоти, отредени за улица, така и
интересите на останалите собственици и носители на ограничени
права, до чиито имоти и сгради достъпът не може да бъде гарантиран
и остава необезпечен. В този контекст въпросите за своевременното
прилагане на плановете, за последиците от неприлагането им, както
и за отговорността на институциите следва да бъдат задължително
адресирани.
Особено тревожна е констатацията, че в съответните регистри
не са налице данни за въведени в експлоатация улици. Това навежда на
заключението, че е налице мрежа от „черни“ пътища, но не и цялостна и
функционална, изградена въз основа на одобрена техническа документация,
улична мрежа.
Общината почти изцяло разчита на частните инвеститори да извършват
за собствена сметка определени благоустройствени дейности в рамките
на уличната регулация – т.нар. външни ел. и ВиК връзки, улично осветление,
полагане на настилки и др. Докато подземното строителство се извършва
в общия случай въз основа на одобрени проекти, се съобщава за случаи, в
които даряващата страна (частни инвеститори) умишлено забавят
административната процедура по даряването в полза на общината, което
води до проблеми с управлението и стопанисването на тези обекти.
Практиката на СО да се въздържа от целенасочено придобиване на
собствеността на подлежащи на отчуждаване имоти и от възлагане
на цялостни проекти за улици и съпътстващи я инженерни мрежи и
съоръжения води до тежки проблеми, свързани с:
• фрагментирани, непълноценно функциониращи мрежи и улични
пространства (вкл. публични пространства);
• проблеми с управлението и стопанисването (вкл. по отношение
въвеждането на цялостен план за организация на движението
и възможност за регулиране на паркирането; управлението на
сметосъбирането);

АНАЛИЗ НА ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ДЕЙСТВАЩИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

• дефицити в осигуряването безопасността и удобството;
• несъответствие на изградената среда с действащите норми и
стандарт;
• липса на единен облик на средата;
• проблеми с транспортната достъпност и капацитета на пътната
мрежа (прекъсвания, невъзможност за провеждане на обществен
транспорт).
Следва да се отбележи, че след 2017 г. тези проблеми започват да бъдат
частично адресирани от общинската администрация, доколкото са налице
действия в посока придобиване от общината на имоти с цел изграждане
на главни улици и главен канализационен клон.
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Сравнителни характеристики между цялостен план, съществуващо състояние, актуално градоустройствено
състояние и предвиждания на ОУП спрямо граничните показатели на застрояване
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Съществуващо състояние - приложени планове за застрояване
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Актуално градоустройствено състояние - приложени планове за застрояване и предвидено
застрояване по ПУП и визи за проектиране
АНАЛИЗ НА ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ДЕЙСТВАЩИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Аксонометрия - съществуващо състояние
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Аксонометрия - актуално градоустройствено състояние
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1 528 283 m²

Предвиждания по ОУП спрямо
граничните показатели на
застрояване

50 943
1 204 450 m²
1 044 583 m²

Актуално градоустройствено
състояние

Предвиждания по ОУП спрямо
граничните показатели на
застрояване

Съществуващо състояние

40 148
Актуално градоустройствено
състояние

34 819
Съществуващо състояние

440 000m²

Цялостен план

17 000
Цялостен план

0 m²
Разгъната застроена площ на жилищни сгради
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1000 обитатели =

Брой на предвидени обитатели
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ГЕ жк.„ Младост 2“
Реституцията е явление, което има силен трансформиращ ефект върху
градската среда. С възстановяването на земеделски земи в реални граници
в квартали, изградени на комплексен, безпарцелен принцип, имотната
структура значително се изменя. Това налага преструктуриране на
територията на жилищните комплекси въз основа на нови цялостни
подробни устройствени планове, които да предложат компромисни
решения на възникналите конфликти между интересите на собственици
на реституирани имоти, очакванията на жителите на жилищни квартали
и обществения интерес.
Още в първите години на реституция се наблюдава строителен натиск
върху жилищните комплекси в столицата, които са привлекателни заради
инфраструктурната си обезпеченост, от една страна, а от друга страна
е налице съпротива на обитателите срещу усвояване за строителство
на свободни от застрояване терени, особено в междублоковите
пространства.
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Площ и обхват

Площта на територията на ГЕ е около 98 ха, като тя е съставена от ПРЗ
на м. „Младост 2“ и квартали 19, 24 и 24а на м. „Младост 2“, бул. „Александър
Малинов“ в участъка, прилежащ на кв. 13а, кв. 7, кв. 16, кв. 2, кв. 17а; м.
„Младост 3“, бул. „Александър Малинов“ в участъка, прилежащ на кв. 1а, кв.
2, кв. 11, кв. 12; м. „Бул. Ал. Малинов“, кв. 14, кв. 14а (нов), кв. 24, кв. 24а (нов),
кв. 32а; м. „Бул. Александър Малинов“, кв. 32; м. „Младост 4“, бул. „Александър
Малинов“ в участъка, прилежащ на кв. 12а, кв. 13, кв. 13а, кв. 14.
Регистрираният брой обитатели според данни на ГРАО за 2020 г. е 17 904
души.
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Одобряване на ПУП за ГЕ

С Решение №549 по Протокол 45 от 29.04.2009 г. на Столичен общински
съвет е одобрен проект на ПУП-ПРЗ на м. „Младост 2“, а с Решение №311 на
СОС от 2014 г. се одобрява и изменение на план за регулация и застрояване
в обхват: м. „Младост 2”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ
на кв.13а, кв.7, кв.16, кв.2, кв.17a; м. „Младост 3”, бул. „Александър Малинов”
в участъка, прилежащ на кв.1а, кв.2, кв.11, кв.12; м. „Бул. Ал. Малинов”, кв.14,
кв.14а (нов), кв.24, кв.24а (нов), кв.32а; м. „Бул. Александър Малинов”, кв.32;
м. „Младост 4”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ на кв.12а,
кв.13, кв.13а, кв.14, район „Младост”.
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Площ: 97.78 ха

Обхват на градоустройствената единица
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План за регулация на м. „Младост 2“

Проектът за ПУП на м. „Младост 2” цели преструктуриране на
жилищния комплекс като се запазва и доразвива комплексния характер на
територията, осигуряват се възможности за съхраняване на зелената
система при спазване на нормативно заложено изискване от мин. 15%
обществени зелени площи, съхраняват се реализираните междублокови
пространства и благоустройствени мероприятия в тях, доразвива се
транспортно-комуникационната мрежа и др., при осигуряване на защита
на частния интерес върху възстановените поземлени имоти.
Характерно за структурата на жилищни комплекси е прилагането на
жилищно застрояване без обособяване на урегулирани поземлени имоти
за отделните сгради. С ПУП – ПР се преструктурира територията
на съществуващия жилищен комплекс чрез образуване на УПИ за
съществуващи и за нови сгради, за обществено озеленяване, както и за
друго предназначение.
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2010 г.

2015 г.

2017 г.

2020 г.

Сателитни избражения в периода 2003-2020 г., източник Google Earth
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Обекти публична собственост

Съгласно нормативните изисквания в съществуващия жилищен комплекс
се осигуряват зелени площи за широко обществено ползване с обща
площ най-малко 15 % от общата територия на жилищния комплекс
(съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ПНУОВТУЗ). За целта
са обособени УПИ с предназначение „за озеленяване с режим на Тго” и
“парк”. Попадащите в тези УПИ поземлени имоти – частна собственост
подлежат на отчуждаване по реда на Закона за общинската собственост
или придобиване по друг начин от общината с цел прилагане на регулацията.
С плана се запазват съществуващите терени за обекти на образованието
– училища и детски градини, публична общинска собственост, които са
реализирани. Общо за територията са налице две УПИ за училище и четири
УПИ за детски заведения.
Доколкото м. „Младост 2“ е налице изградена улична мрежа, то уличната
регулация е препотвърдена в по голямата си част и доразвита в по-малка
част към периферията. Прецизирани са трасета въз основа на ПУП –
сборен план за м. „Младост 1“, м. „Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“
и „Младост 4“, както и във връзка с трасето на метрополитена. С цел
обособяване на отделни УПИ и достъп до тях на места са предвидени нови
задънени улици (тупици).
С плана е предвидено обособяването на наземни обществени паркинги.
Създават се условия за провеждане на пешеходното движение, вкл., чрез
пешеходни алеи, както и за провеждане на велосипедното движение чрез
изграждане на велосипедни алеи.
Създадени са отделни УПИ за изградените трансформаторни постове при
спазване изискванията на чл. 60, ал.3 от Наредба № 7/ 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „за комплексно
жилищно строителство” към съществуващите жилищни сгради,
изградени в миналото на комплексен, безпарцелен принцип. Прилежащите
площи са определени по правилата на Приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7/2003 г. за ПНУОВТУЗ, при спазване разпоредбата на чл. 22, ал. 7, изр. 1
от ЗУТ.
За поземлените имоти – частна собственост сa обособени
самостоятелни УПИ, като същите се съобразяват максимално с имотните
граници по кадастралния план.
Налице са проектни УПИ, за които ПУП не подлежи на одобряване преди
спазване изискването на чл. 15, ал. 3 или 5, съответно на чл.17, ал.3 или 5 от
ЗУТ.
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Застроителен план на м. „Младост 2“

Поради липсата на правна възможност за одобряване на плана за регулация
на конкретни УПИ, те са извадени от обхвата му, съответно от обхвата на
плана за застрояване. Предвидено е за тази част от ПРЗ производството
по одобряване на ПУП да бъде продължено и планът ще бъде одобрен от СОС
след представяне на договори по чл. 15, ал.3 или 5, съответно чл.17, ал.3 или
5 от ЗУТ. От ПР не се изключват тези УПИ в съсобственост, в които има
съществуващо застрояване, реализирано по разрешение за строеж и/или
което е въведено в експлоатация. От плана за регулация и застрояване се
изключват имотите, за които са одобрени проекти за ПУП при условията
на чл. 133 от ЗУТ.
ОУП на СО определя следните устройствени зони за територията на м.
„Младост“ 2, показани на графиката.
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Извадка от Общ устройствен план на Столична община
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Основни постановки на ЗП
Основните постановки на плана за застрояване са свързани с:
• централно разположение на линейно парково пространство, развито
в посока североизток – югозапад (в режим Тго);
• разполагане на съществуващи високи многосекционни жилищни
сгради, в обособени УПИ, при свързано или свободно застрояване (режим
Жк) – основно в териториите на изток и запад от парка;
• разполагане на обекти на образованието – училища и детски
градини, непосредствено до границите на парка или в междублоковите
пространства (режим Оо);
• разполагане на жилищни сгради и обекти за обществено обслужване
в индивидуални УПИ, с височина до 15 m/20 m, при свободен или
свързан начин на застрояване – основно в приобщените територии в
периферията (извън съществуващия жилищния комплекс);
• разполагане на сгради, предназначени за обществено обслужване
в северните периферни части на м. „Младост 2“ в режим Оз1, както и
запазване на съществуващи жилищни сгради.
Анализ на частичните изменения
Одобряването на цялостните планове след влизане в сила на ОУП на СО и
ЗУЗСО предопределя и сравнително малкия брой и обхват на частичните
изменения.
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Сравнителни характеристики между цялостен план, съществуващо състояние, актуално градоустройствено
състояние и предвиждания на ОУП спрямо граничните показатели на застрояване
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Актуално градоустройствено състояние - приложени планове за застрояване и предвидено
застрояване по ПУП и визи за проектиране
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Аксонометрия - съществуващо състояние
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Аксонометрия - актуално градоустройствено състояние
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1000 обитатели =

Брой на предвидени обитатели
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ГЕ кв.„ Подуяне-Център“
Площ и обхват

Площта на територията в приетия ЗРП е 81 ха, а по графични данни е 82.8
ха.
Регистрираният брой обитатели според данни на ГРАО за 2020 г. е 10 395
души.

Одобряване на ПУП за ГЕ

Застроителният план, улична и дворищна регулация и кадастрален план на
м. „Подуяне-Център“ са одобрении с Протокол №23, Решение №25 на СОС
от 19.03.2001 г.
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Площ: 82.86 ха

Обхват на градоустройствената единица
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Улична и дворищна регулация на м. „Подуяне-Център“

Уличната и дворищна регулация на м. „Подуяне-Център“ са одобрени в
следните граници: бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, ул. „Хан
Омуртаг“, ул. „Мизия“, бул. „Евлоги Георгиев“ и бул. „Проф. Милко Бичев“.
В същия обхват е приет и кадастрален план за територията.
С регулационния план се потвърждава изградената първостепенна и
второстепенна улична мрежа.
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2020 г.

Сателитни избражения в периода 2000-2020 г., източник Google Earth
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Обекти публична собственост

С проектното решение не се предвиждат нови терени за осигуряване
на нуждите от обществено-обслужване, гарантирани от държавата и
общината.
Запазват се съществуващите сгради за: поликлиника, театър, читалище,
училище, 4 детски заведения, баня и административни сгради. Предвижда
се едно ново детско заведение в квартал 164, приет е предходен ЧЗРП. Към
едно от детските заведения в квартал 128 и училище в квартал 138 се
предвижда разширяване на съществуващите сгради, които са реализирани
към днешна дата. Също така се предвижда и допълване на системата от
административно и търговско обслужване с изграждане на нови сгради,
които допълват вече изградените такива. Предвижда се и нова сграда за
кооперативен пазар.
Може да се направи изводът, че планът допълва вече изградената
система на обществено-обслужване на територията, като разчетите
са тя да е с достатъчен капацитет за предвидения брой обитатели на
територията.
По отношение на озеленяването, с плана не се предвиждат нови обекти
на озеленяването за обществен достъп, а по-скоро на това за ограничено
обществено ползване. Нуждата от достъп до паркове се задоволява от
разположения в контактната територия парк „Заимов“ и отварянето на
парка на военна академия „Г.С. Раковски“ за външни посетители.
С отпадането на военните функции на терените, отредени като специални
в плана, откъм ул. „Черковна“ се планира изграждане на параклис-мавзолей
на загиналите български войни в Първата световна война с прилежащо
парково пространство, което също задоволява достъпа до обществени
зелени площи в територията.
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АНАЛИЗ НА ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ДЕЙСТВАЩИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

45

Училище

Детско заведение

Здравно заведение

Читалище

Музикална акедемия

Параклис-мавзолей
Граница на ГЕ
Преотредени терени за публ. мероприятия
Граница на ГЕ

Озеленяване за обществен достъп - предвиждане

Обществено обслужване

Обществено обслужване

Специални терени

Специални терени

Озеленяване за обществен достъп

Озеленяване за обществен достъп

0

50

100

250m

Обекти публична собственост - съществуващо състояние
46

0

50

100

250m

Обекти публична собственост - актуално градоустройствено състояние
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Застроителен план на м. „Подуяне-Център“

Застроителния план на м. „Подуяне-Център“ е одобрение с Протокол №23,
Решение №25 на СОС от 19.03.2001 г., като от обхвата на разработката
са изключени 116; 116а; 116б; 120а, парцели: I; II; III; IV; VIII; IX; X; XI; XII; кв. 120б;
120, парцели: VII; VIII; IX; X; кв. 120в, парцели: I; II; III; VII; кв. 129; 129а; 129б;
123; 123а; 134, парцели: I; II; III; IV; V; XII; XIII; кв. 136, парцели: V; XI; XII; XVII; кв.
137, парцели: I; II; III; IV; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; кв. 144, парцели: VIII; кв. 145,
парцели: II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; кв. 146, парцели: II; кв. 147, парцели: VII; VIII;
X; XI; XIV; XV; XVI; кв. 148, парцели: II; III; IV; кв. 142, парцели: VI; XIV; XVI; XVII; кв.
150, парцели: II; III; кв. 152, парцели: III; IV; V; VI; IX; кв. 153, парцели: I; II; III; IV; IX;
X; XI; XII; XIII; XIV; кв. 162; 163; 164; 149, парцел V; кв. 165, парцели: II; III; IV.
Причината за изключване от обхвата на разработката на гореописаните
квартали и имоти са приетите Частични застроителни и регулационни
планове (ЧЗРП) и издадените визи за проучване и проектиране.
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Извадка от Общ устройствен план на Столична община
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Основни постановки на ЗП
Основните постановки на плана за застрояване са свързани с:
• съсредоточаване на високото жилищно застрояване и обектите на
общественото-обслужване по тангиращите булеварди;
• разполагане на предимно средноетажно и ниско жилищно застрояване
във вътрешността на територията с цел осигуряване на комфорт на
обитаване;
• запазване на съществуващите обекти публична собственост и
добавяне на нови търговски и административни функции;
• запазване на историческия характер на бул. „Мадрид“, по който са
разположени и голяма част единични НКЦ (бул. „Янко Сакъзов“).
Част от територията, обект на разглеждане, с Писмо №4469/22.08.1986
г. е определена като групов паметник на културата Трета извънградска
зона - зона „Подуяне-Орлов мост“ - група Ж-6, III част /Подуене/. Липсват
конкретни насоки за намеса в средата и предписания за опазване на
ценността, освен общите изисквания по реда на Закона за културно
наследство (ЗКН).
Със Заповед № РД-9Д-4 от 09.12.2016 г. на Министерство на културата
(МК) в обхвата на територията павирани улични пространства (схема на
стр. 50) са определени като НКЦ.
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Терени, изключени от основната Заповед за одобряване на цялостния ПУП от 2009 г.
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АНАЛИЗ НА ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ДЕЙСТВАЩИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

0

50

100

250m

Собственост
49

Анализ на частичните изменения
По отношение на уличната регулация, по-съществените изменения
са свързани с промяната ѝ в следствие на изграждане на третия
метродиаметър в участъка бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Проф.
Милко Бичев“ и метростанция „Театрална“.
Друго по-значително изменение, свързано с изменение на уличната
регулация на бул. „Ситняково“ и ул. „Попова шапка“, е свързано с изграждане
на търговски комплекс „Сердика Център“.
По отношение на обектите публична собственост, съществуващ терен
на детско заведение в квартал 140 е преотреден за жилищно застрояване.
Не се реализира и детското заведение в квартал 164.
Голяма част от застроителните изменения на плана са свързани с
уплътняване на средата и реализиране на частни инвестиционни
намерения. Процесът продължава с равномерни темпове както преди,
така и след приемане на ОУП на СО.
Значително въздействие върху територията оказва изграждането на
търговски комплекс „Сердика Център“, който с мащаба си не кореспондира
с удребнената морфология на застрояване в останалата част на квартала.
С това се променят и предвижданията на цялостния план за изграждане
на жилищни структури в квартал 164, което оказва значително влияние и
върху баланса на територията. Затова в съществуващото и актуалното
градоустройствено състояние по отношение на РЗП и брой обитатели
спрямо цялостния план е необходимо да се има предвид, че оразмеряването
надхвърля предвижданията му.
Съществено се отличава от предвижданията на цялостния ПУП и ИПРЗ за
квартал 129а, където предвидената максимална етажност в УПИ I e 43 m, а
в УПИ II 47.5 m, което се дължи на устройствената зона дефинирана в ОУП
и разпоредбите на ЗУЗСО.
Граница на ГЕ
Единични НКЦ
Групови НКЦ
Паметници и бюстове
Керамични и гранитни паважи
НКЦ на ГПИ
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Недвижими културни ценности
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Сравнителни характеристики между цялостен план, съществуващо състояние, актуално градоустройствено
състояние и предвиждания на ОУП спрямо граничните показатели на застрояване
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Съществуващо състояние - приложени планове за застрояване
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Актуално градоустройствено състояние - приложени планове за застрояване и предвидено
застрояване по ПУП и визи за проектиране
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Аксонометрия - съществуващо състояние
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Аксонометрия - актуално градоустройствено състояние
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872 690 m²

Предвиждания по ОУП спрямо
граничните показатели на
застрояване

29 090
Предвиждания по ОУП спрямо
граничните показатели на
застрояване

644 970 m²
595 472 m²
481 528 m²

Цялостен план
Актуално градоустройствено
състояние

19 849
Актуално градоустройствено
състояние

Съществуващо състояние

16 051
Съществуващо състояние

18 000
Цялостен план

0 m²
Разгъната застроена площ на жилищни сгради
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1000 обитатели =

Брой на предвидени обитатели
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
От настоящото изследване могат да бъдат направени следните изводи
по отношение на тенденциите за развитие на териториите:
• въвеждането на нови режими и предназначения на територията
чрез частични изменения, които съответстват на ОУП, но се
различават от действащ цялостен план, създават териториални
дисбаланси и водят до значителна промяна на дефинираните с
цялостния план технико-икономически показатели. Това има
отношение както върху комфорта на обитаване и качеството на
жизнената среда, така и върху функционалното оразмеряване на
елементите на техническата инфраструктура (транспортна и
инженерни мрежи), които не отговарят на съответния капацитет
на натоварване. Резултатът е територии, в които планираната
публична инфраструктура остава недостатъчна за потенциалния
брой обитатели. Възможността за реализиация на жилищно
застрояване без наличието, или дори подготовката на изграждане
на публична инфраструктура води до компрометиране на замисъла на
общите и подробни планове. Забавянето, граничещо с невъзможност,
на реализацията на такава инфраструктура от страна на общината,
води до трайно понижение на качеството на средата за обитаване.
В 1§ т. 74, на ДР на Закона за опазване на околната среда е дефинирано
понятието „кумулативни въздействия“ като „въздействия върху
околната среда, които са резултат от увеличаване на ефекта на
оценявания план, програма, проект и инвестиционно предложение,
когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/
или очаквани бъдещи планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения. Кумулативните
въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с незначителен ефект,
разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани
в съвкупност, и реализирани нееднократно в рамките на определен
период“. Именно натрупването на единични въздействия върху
застроената среда поставя предизвикателства пред нейното
планиране и води до значителни отклонения от първоначално
дефинираната идея за развитие, в която са балансирани частните и
публичните интереси;
• по отношение на реализацията на планираните в цялостните
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ПУП мероприятия за задоволяване на публични нужди (в т.ч. за обекти
на транспортната и инженерна инфраструктура, на социалната
инфраструктура и за обекти на зелената система, предназначени за
широк обществен достъп) се констатира забавяне или неизпълнение
на предвидените мероприятия. От една страна това се дължи на това,
че общината не е уредила сметките си по придобиване на собственост
върху имотите, предвидени за тези обществени мероприятия.
От друга страна, там където проблеми със собствеността не са
налице, също се наблюдава закъснение в изграждането на обществени
сгради и съоръжения. Може да счетем, че на редица места се
наблюдава
„ефектът Манастирски ливади“, като тенденция,
при която частната инициатива и застрояването изпреварват
инициативата на общината за изграждането на инфраструктура и
благоустройството;
• в резултат на въздействието на добавянето на нови сгради върху
морфологията на отделните ГЕ тя може да бъде определена като
„аморфна“ и „адитивна“, като дори в изградени територии като
ГЕ кв. „Подуяне-Център“ се наблюдава нарушаване на характера на
периферно разположеното застрояване с вътрешен двор;
• налице са разминавания между предвидените по ОУП зони и
техните функции, отражението им в ПУП и фактическото ползване на
територията. Например такова разминаване се получава в зона Оз1 в ГЕ
жк. „Младост 2“, където фактически е създадена жилищна територия,
независимо от предвижданията на ОУП. Подобни казуси показват
наличието на сериозни дефицити по отношение на зонирането.
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Препоръки по отношение на последващо изработване на ОУП и
устройственото планиране на СО:
• идентифициране на територии със съществени дисбаланси
между застрояване и прилагане на регулацията, между население и
капацитет на социалната инфраструктура, между застрояване и
капацитет на техническата инфраструктура и др., за които ОУП да
предвиди специфични правила и нормативи, мерки за оздравяване или
друг подход за преодоляване на дефицитите;
• oсобено внимание трябва да се обърне на степента на
приложеност на ПУП и отчуждителното им действие. С ОУП следва
да се създадат предпоставки за ускорено прилагане на плановете за
улична регулация, в т.ч. и за прилагане предвижданията на плана по
отношение на обекти – публична общинска собственост;
• създаване на цялостни ПУП в съответствие с ОУП и обвързването
им с обхвата на ГЕ и дефиниране на правила и стандарти за
оразмеряване на социалната инфраструктура и зелената система с
този обхват;
• изработване на директивни планове, обхващащи няколко ГЕ,
обвързващи тяхното развитие, особено по отношение развитието
на транспортните комуникации, зелената система и общественото
обслужване (социална инфраструктура)
• включване прилагането на цялостни ПУП и изграждането на
планираните публични мероприятия в обхвата на рамкова програма
на ОУП;
• при одобряване на ПУП от ОС, проектът да бъде придружаван от
план-програма и план-сметка, с което да се обезпечи своевременно
прилагане на тези планове, в т.ч. своевременното започване на
отчуждителните мероприятия в сроковете по чл. 208 от ЗУТ;
• дефиниране на период на стабилност на всички приети цялостни
планове, който да гарантира спазване на „обществения договор“ и
баланса на публичните и частните интереси;
• преосмисляне на условията за достигане на максималните
показатели на застрояване за устройствените зони, дефинирани в
ОУП. Обвързване на възможностите за застрояване с капацитета на
съществуващата и планирана публична инфраструктура;
• създаване на „дежурна карта“, в която да се отразяват промените
в ПУП, както и да се следи за текуща приложеност на плана, промени
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в технико-икономическите показатели (баланс на територията),
текущо натоварване спрямо поемния капацитет на територията
(население, капацитет на инфраструктурата) и др.;
• създаване на звено в рамките на ОП „Софияплан“, което да
наблюдава, анализира и координира процеса по създаване и прилагане
на ОУП чрез цялостни планове;
• прецизиране на обхвата на ГЕ (по отношение на жк. „Младост 2“
това може да се случи в западна посока като се включат всички имоти,
които граничат с парк „Въртопо“).
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