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• В новия ОУП на гр.София и СО основните репери на зелената
система,устояли във времето и в градоустройствените планове
от 1892 г. до последния приет и действащ план”Нейков”1961 г. са
Борисова градина,Южният клин,Западният и Северен
парк,Източен парк

• Оградните планини-Витоша ,Люлин, Плана ,Лозенска,както и
Стара планина участват в планирането на околоградската
зелената зона на София и осъществяване на връзката “ град-
природа” Предлага се идеята за формиране на среди за отдих с
насочено развитие и устройство в зависимост от природните и
антропогенни фактори на естествената и изградена среда -
тематични паркове

• Дефинират се тематичната насоченост, устройствените граници и
статута на тематичните паркове, както и възможностите за
управление

• Формират се седем тематични парка на София, които имат за цел
да съхранят и развият комплексно териториите с изявени
качества, културно историческото наследство, идентичността и
рекреационен потенциал на средата с обхват в градската и
извънградска територия на СО
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UN SUSTAINABLE CITIES PROGRAM - HABITAT

AGENDA  21

PARKS FOR LIFE

WHO PROJECT      HEALTHY CITIES

MANAGEMENT OF URBANIZED ENVIRONMENT

ICOMOS  INITIATIVES  BULGARIA

DEVELOPMENT OF RECREATION IN THE CONTEXT OF EU ACCESSION

SPATIAL SYSTEM
OF THE BALKANS PARK TERRITORIES



Opening towards the European natural heritage

Regional programme for the natural and cultural heritage

Network of “Green Corridors”, linking protected are as 
with natural landmarks
Natural heritage at risk

Unified actions for protection, sustainable development, use 

and popularization of the natural cultural heritage

SPATIAL SYSTEM
OF THE BALKANS PARK TERRITORIES



PARKS WITHOUT FRONTIERS
REGIONAL OPPORTUNITIES



SPECIFIC  PRIORITIES  OF  THE   THEME PARKS

NATURE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE

SPORTS AND LEISURE WATERS



“STUDENTSKI” SPORTS PARK

”THE GREEN MEMORY OF SOFIA” PARK

“ZHIVA VODA” BALNEOLOGY PARK

“VITOSHA” NATURAL PARK

“ISKAR” WATER PARK

“SOFIYSKA SVETA GORA” HISTORICAL PARK

“POLETO” RECREATIONAL PARK

7 THEME  PARKS
ARE  PROPOSED, SITUATED WITHIN THE ADMINISTRATIVE   
BOUNDARY   OF  SOFIA  MUNICIPALITY:



Subtle mergence with the European nature spaces 

Parks without frontiers

Parks for everyone

Parks for the future

Areas with 
well-preserved nature 
Territories
protected by law

SOFIA  THEME  PARKS  PHILOSOPHY



FUNCTIONAL  AND  SPATIAL  STRUCTURE
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• Взаимно се допълват,развиват и обогатяват системата на
КИН и зелената система,с възможности за комплексно
изявяване на разнообразни ценности- уникалното световно
наследство на “Боянската църква” и Драгалевския манастир

• “Света Богородица Витошка” - елемент от тематичен парк
“Витошки”

• Предлагат се за развитие нови рекреационни територии
в”Северния град”на СО, като се насочват усилията за
създаване на равнопоставена жизнена среда спрямо южните
части на Столицата :
- обслужване на населението с нов градски
парк”Североизточен”
-развитие на отдиха към южните склонове на Стара
планина,насочено към природозащита и екотуризъм
,познавателния и религиозен туризъм в манастирите на
исторически парк“Софийска Света гора” с различни
тематични маршрути

- потвърждаване и развитие на многогодишната идея за
формиране на зона за отдих по поречието на р.Искър и
изграждане на воден атракцион”Аквапарк”



SPECIALIZED  PUBLIC  CENTRES  AND  ENVIRONMENTS  WI THIN THE THEME PARKS
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• За зелената система и отдиха са разработени към ОУП на София и СО
етапен план-програма за изпълнението и прилагането му в два
хоризонта:

1.програма за спешни действия, за задачи с приоритетно значение за
изграждане на балансирана качествена и устойчива среда за отдих и
за развитие на зелената система

-обявяване на тематичен исторически парк”Зелената памет на София”
с историческите си зелени площи със защитен режим на КИН и
програма за съхраняване и възпроизводство на вековната
растителност

-програма за съхраняване и реконструкция на “Княз Борисова
градина”

-регулационно отреждане на нови паркови територии в строителни
граници-нов “Североизточен парк” с площ от 217 ха

-паспортизация на съществуващите улични насаждения и изработване
на проекти за озеленяване към комуникационните проекти

2.Програма за изпълнение и прилагане на ОУП на гр.София и СО до
2012 г.

-изработване на планове за рекултивация на нарушени терени около
МК”Кремиковци” табани ,хвостохранилища,утайници и пр.



GREEN SYSTEM OF SOFIA 
RECREATION PLUS  SUSTAINABILITY

• Разработени са специализирани планове и програми за
развитие на отдиха и туризма на отделни макроструктури от
СО,с приоритет на Северните територии

• Изготвени са специализирани схеми,планове и програми за
развитие на велосипедното движение в София по типове
маршрути ,тяхната обвръзка със спирките на метростанциите
и МГТ ,обзавеждане им с велогардероби и велостоянки

• В процес на разработване са планове и програми за
резервиране на територии за елементи на зелената система
при преструктуриране на други функционални системи със
съответните устройствени зони за озеленяване и техните
защитни режими:
-осигуряване на 20-25 % от територията на жилищните
комплекси за обществени зелени площи в ж.к.”Младост “и
ж.к.”Люлин”
-осигуряване на 15- 30% зелени площи с различен характер в
териториите за приложение на труд- НПЗ”Искър север”



TOURISM   RESOURCES   AND   INFRASTRUCTURE
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• Рехабилитация и изграждане на детски площадки за активен
спорт, детски игри,отмора и забавления през свободното
време

Подобряване и развитие на възможностите за пешеходно
движение –пешеходни зони , площади и тротоари,пешеходни
подлези с възможности за достъп на хора с увреждания

Инициативи на жителите,мрежи за партньорство и обмен на
информация,
свързани с градското обновление в контекста на
реконструкцията ,
паркоустрояването и естетизацията на парковете , градините
и публичните зелени пространства

Условия-организационни, икономически, инженерно-
технически за съгласувани действия по разпределяне на
отговорностите между отговорните институции-областна и
общинска управа,звена по райони и пр. 
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• Постигнатите количествени показатели ,характеризиращи
ефективността на зелената системана София в строителни
граници с площ 20995 ха. и за население 1500000 обитатели са:

• - територии за озеленяване33,2 м2/ж,от които 22,7м2/ж. при
съществуващи 2000 г.- 15,8 м2/ж./ или увеличение с нови
проектни 2139 ха.паркови територии

• Територии за спорт и атракции- 3,9 м2/ж
• Зелени площи в жилищните територии,формирани на базата

на предвидените проценти за озелененият в ОУП- 10,6 м2/ж.
• Общо за град София екологичният показател”ниво на

озелененост” е 57% зелени площи,а степента на озелененост”-
всички категории зелени площи ,отнесени към броя жители-
58,9 м2/ж.



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


