
Цели на проекта на ПУП на “Борисова градина”

Основна цел на проекта на ПУП според Заданието на 
конкурса, прието от общинския съвет през 2013 г. , е:  

1. Връщане на публичния характер на частните 
имоти. 

2. Максимално да се запази замисълът на парка като 
общоградски и рекреационен, като същевременно се 
защити статутът на резервата с охранителните 
му зони и декларираните лесопаркови зони – 
паметник на градинското и парково изкуство. 

3.  Създаване на условия и предпоставки за 
изработване на инвестиционни проекти за 
паркоустройство и благоустройство на цялата 
територия на парка и на контактните му зони, 
заедно с подходите към тях. 

4. Прилагане на действащия ОУП.

5. Намиране на устойчиви решения на посочените 
устройствени проблеми. 

Основните препоръки  на журито на конкурса с възложител  СО 
от 2015 г (неизменна част от Договора с проектанта) са: 

1. Да не се допуска ново строителство на сгради. 

2. Да не се допуска никаква намеса в резерватната част на парка. 

3. Изграждането на буферни паркинги да бъде само в съседни 
територии на парка. 

4. Да не допуска формиране на УПИ с голяма площ, които да 
позволяват значително застрояване въпреки малкия Кинт и 
изграждане на паркинги на територията на парка, засягащи 
тревни площи и трайна растителност“;

5. Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка.

6. Да се премахнат от резерватната част всякакви заведения и 
неприсъщи сгради. 

7. Да се предвидят нови пешеходни и велосипедни връзки между 
различните части на парка.

8.  Да се подобри сигурността. 



Собственост
Планът не е изпълнил една от основните си 
задачи - да осигури публичен характер на  
частните имоти: 

- Бели петна в картата на собствеността. 
- Непрозрачно придобити имоти, за които 

няма предвиден механизъм за 
отчуждаване.

- Предвиденото застрояване е предимно в 
частни имоти и то на строителни 
обекти, с които отчуждаването на 
имотите става невъзможно ( чл. 62. ал.6 
ЗУТ) като “площадки за игра, открити 
обекти за спортни или културни 
дейности, преместваеми обекти по чл. 66, 
монументално-декоративни, 
инфорамционни и рекламни елемнти”.

-  Възможност за последващи промени в 
намеренията за застрояване, поради 
преобладаващ частен интерес. 



Граници на резерват, 
охраняема зона и 
изкуствено залесяване

Защитени от Закона за културното 
наследство част от системата на 
историческите зелени площи на 
територията на централна 
градска част - гр. София от 1987 г.



Предвиждане на изграждането на 
подземен паркинг под „Капитолия“

- в нарушение на задължителните 
препоръки на журито  (в границите 
на парка)

- не е необходим (достъпност на тази 
част на парка с обществен 
транспорт и пеша, наличие на 
паркинг на метрото в близост)

- ще натовари прекомерно трафика  
(нарушение на Наредбата за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортните 
системи)

Ново строителство 
Проектът предвижда изграждането на нови 
сгради, нови стадиони, нови детски площадки, 
нови кучешки площадки, нови спортни 
съоръжения, увеселителни съоръжения, нови 
тоалетни, ново трамвайно трасе, нови алеи и 
пр. 

- на залесени към момента територии, 
включително и в декларираните за 
паметник на културата лесопаркови 
части → унищожаване на 
съществуващата ценна и защитена 
растителност

- В резервата → в нарушение на 
задължителните препоръки на журито 
на конкурса, както  и на становището на 
НИНКН

- в имоти частна или с неизяснена 
собственост → възпрепятстване на  
отчуждаването

- в противоречие на заданието, което 
забранява ново строителство

- без оценка на реалната нужда и желания 
на посетителите





Ново строителство 



Ново строителство 

Екстремно колоездене до “София 
ленд” върху частен имот



Ново строителство 

Сграда за поддръжка на парка



Ново строителство 

Сграда за поддръжка на парка



Ново строителство 

Кучешка поляна



Ново строителство 

Детска площадка югоизточно от 
Трите дансинга (Маймунарника)



Гори и растителност
Намесата във вече изградените еко системи и 
съществуващи взаимовръзки между всички 
обитатели на резерватната част не бива да 
се нарушава. 

- Застрашават се защитени видове птици; 
- 85 вида птици, от които защитени на цялата територия 

на страната са 73 и в ЧК – 9 вида.
- Застрашават се симбиотичните връзки 

между обитателите чрез ново 
строителство и засягане на хабитата на 
живот;

- Установени са 26 вида водорасли, няколко 10-ки вида 
мъхове и лишеи.

- Застрашаване на биотопа на 
територията на парка;

- Бозайниците са 13 вида, а земноводните 3 вида
- Около 100 дървесни вида в лесопарковата част
- 20 вида имат консервационно значение

Унищожаването на горската растителност и 
подмяната й с несъответстващи видове 
растителност за територията на парка ще 
доведе до инвазивна промяна в структурата на 
растителните организми.

В лесопарковите части,  които  са  паметник на 
градинско-парковото изкуство, е предвидено 
строителство.

Не е изпълнено законовото задължение на 
проектанта да направи справка на 
картотекираната растителност и геодезическо 
заснемане. (чл. 63, ал. 4 от ЗУТ). 

Не е  дефинирано понятието лесопаркова част с цел 
защита на лесопарковия й характер.

Стратегията за опазването на биоразнообразието 
на парка не включва: цели на опазването, мерки за 
постигането на целите, индикатори и времева 
рамка за проверка на напредъка по мерките за 
опазване. 

Стратегията за биоразнообразието не е записана 
в Специфичните правила и нормативи. 

Изработването на ПУП не е извършено 
едновременно с екологичната оценка, съгласно чл. 81, 
ал. 1, т. 1 от ЗООС.



Начин на стопанисване на лесопарковата част

Проектът на ПУП използва Инвентаризацията на ЛТУ 
от 2016 г., която е основана на Закона на горите, който 
е неприложим към градски паркове в урбанизирани 
територии  ( чл. 2, ал. 3, т. 1)

Тази Инвентаризация препоръчва групова-постепенна 
сеч, която е  горско-стопанска сеч, насочена към 
дърводобив, а не към опазване на биоразнообразието, 
запазване на рекреативните, санитарни и 
естетически функции на гората. 

Не е  предложен природосъобразен метод за 
стопанисване на градските горите в границите на 
Борисовата градина с дълъг и неопределен (минимум 
100 години) по продължителност възобновителен 
период и формирането на разновъзрастни 
насаждения.

Групова-постепенна сеч



Начин на стопанисване на лесопарковата част

Дългосрочно постепенна сеч
източник: Съвременни природосъобразни методи за стопанисване на горите, 
доц. д-р Г. Костов 



- Целта е връзките между 
парковите части да станат 
по-лесни и удобни за 
пешеходци и велосипедисти;

- Това обаче не е предвидено в 
проекта  на ПУП.

Инфраструктурни проблеми
- Част от изградената вече 

инфраструктура е остаряла, 
амортизирана и често опасна, 
негодна или трудна за ползване;

- Тя не задоволява нуждите на 
гражданите и гостите на 
столицата от облагородена 
паркова среда за отдих и разходка.
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