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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УСЛОВИЯ 
 

1.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.1. Основания за възлагане 

Настоящият проект е разработен въз основа на възлагане и сключен договор № НАГ – 
1374/08.01.2016 г. между Столична община - Възложител  и „Ковачев архитекти” ЕООД - изпълни-
тел на основание проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.90, 
ал.1, т. 7 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за проект на подробен устройствен план на 
основание резултати от конкурс за концепция за изработване на ПУП на Парк „Борисова градина” 
в гр. София”.  
 

1.1.2. Изходни данни и материали 

За изработването на настоящия проект е използвана е следната изходна информация: 

 Общ устройствен план 

 Задание за проектиране 

 Премирана устройствена концепция 

 Протокол на журито на конкурса 

 Кадастрални карта влезли в сила или в процес на процедиране 

 Специализирана кадастрална карта 

 Геодезични заснемания 

 Действащи ПУП-ПРЗ в обхвата на разработката и контактната територия 

 Предоставена информация за техническата инфраструктура от НАГ 

 Инвестиционни проекти 

 Предоставена информация от р-н  Средец, р-н Лозенец и р-н Изгрев 

 Предоставена информация от "Софийски имоти"АД, Дирекция "Зелена система", "Нацио-

нална спортна база"АД, Паркове и градски градини и "Егида-София" ЕАД 

 Извършена инвентаризацията на “Княз Борисова градина” - лесопаркова част от "НИС- 

ЛТУ” 

 Архивни данни от досието на "Борисова градина" от НДА към НИНКН 

 Данни получени от теренни обходи и огледи 

 Фитосанитарна оценка на декоративната дървесна растителност на територията, подле-

жаща на интервенция 

 Литературни източници 

 Сайтове за архивна фотография 

 

1.2. ОБХВАТ, ГРАНИЦИ И КОНТАКТНА ТЕРИТОРИЯ 

1.2.1. Териториален обхват и граници 

Територията на м. Парк „Борисова градина” е част от три административни района на Столична 
община – Средец, Изгрев и Лозенец 
Територията на м. Парк „Борисова градина”, предмет на настоящата разработка, е очертана от 
следните граници: от „Орлов мост” по бул. „Цариградско шосе”, ул. „Незабравка”, ул. „Трепетлика”, 
ул. „Тинтява”, ул. „Никола Габровски”, десния бряг на река Слатинска, ул. „Апостол Карамитев”, 
регулационната граница на м. „Дианабад”, бул. „Д-р Г.М.Димитров”, регулационната граница на 
местност „Жилищна група „Ловен парк”, бул. “Симеоновско шосе”, ул. „Чавдар Мутафов”, северна 
регулационна граница на м. „Зоопарк София”, северна регулационна граница на м. НПЗ „Хладил-
ника”, бул. „Никола Й. Вапцаров”, ул. „Стоян Михайловски”, ул. „Архитект Йордан Миланов”, ул. 
„Борова гора”, ул. „Митрополит Кирил Видински”, бул. „Драган Цанков”, бул. „Евлоги и Христо Ге-
оргиеви” до „Орлов мост”. 
 

1.2.2. Контактна територия 

На североизток, изток и югоизток паркът граничи с жилищни територии, на юг – със Зоопарк София, 
на югозапад – с Промишлена зона „Хладилника”, на запад – с кв. „Лозенец”, на север – с Перлов-
ската река. В непосредствена близост се намират множество обществени сгради, сред които 
висши и средни учебни заведения, съдебни институции, бизнес-центрове. 
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1.3. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА –  

КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.3.1. Историческа справка за развитието на територията 

До Освобождението на България през 1978 г. територията на днешния парк се използва като град-

ска мера за паша на добитък и се нарича „Табията” заради близкото старо турско укрепление. 

Мястото е било обрасло предимно с върба и дъб. Алейни дървета, предимно върби има по шосето 

София-Цариград, засадени по времето на Мидхад паша. Единствено в местността Кору-Багаларъ 

(дн. кв. Лозенец) е запазена естествена дъбова растителност. 

 

След Освобождението част от територията на парка се използва за провеждане на войнишки 

учения. Първоначално с общинско разпореждане територията край Цариградско шосе е обособена 

за гробище, а на мястото на стадион „Юнак” са били разположени руски гробища. По урегулира-

ната „Цариградска улица” през 1880 г. градският градинар Карл Бец засажда алейни дървета ака-

ция .  

През 1882 г. по идея на кмета Иван Хаджиенов Софийската градска управа взeма решение 

за преместване на съществуващото гробище на север и за създаване на негово място на градина. 

Идеята не среща пълно одобрение, тъй като устройственото положение на града предполага по-

спешни решения на други проблеми - уличните настилки и градското осветление – градът все още 

не е електрифициран, а се разчита на фенери. На 22 март 1882 г. градската управа одобрява 

уреждането на пепиниера-разсадник, със задачата е натоварен общинският градинар на София, 

работилият за княз Гика в Букурещ швейцарец Даниел Неф. Идеята на кмета е освен добиване на 

посадъчен материал „да се садят и аклиматизират декоративни и екзотични храсти и дървета от 

чужбина”. Построена е по проект на арх.Бранг и с общински средства на Даниел Неф в градината 

е построена къща в близост до днешната детска площадка.  

Изграждането на парка започва през 1884 г. със засаждането на акациеви дървета, оформя-

нето на цветни лехи, създаването на Рибното езеро (езерото с лилиите), ограждения от жив плет 

от глог и черници и дъбове в редица (от които има запазени фрагменти срещу комплекса на Бъл-

гарското национално радио). 

По-късно по молба на Даниел Неф площта на парка е увеличена с още 40 дка. Входът е 

оформен откъм Цариградско шосе до Рибното езеро, където градинарят отглежда собствени па-

тици и риби. Освен Рибното в парка имало още две малки езера в боровите насаждения и едно 

при входа на игрището „А.С.23”, по-късно известно като Сухото езеро. 

Според отчета на отделение „Градини и паркове” (1885), вече оформен и като Пепиниера – 

разсадник за дървета и храсти (без горския парк и игрищата) паркът има площ от 507 339 кв.м. 

Към средата на 80-те години на 19 в. основни дървесени видове, внасяни в парка са акация (при-

саждана с топчести и червеноцъфтящи форми), овощни дървета и малко памидово лозе. Поради 

увеличена продажба в общинския  бюджет са вписани и първите приходи от 1000 лв. Пепиниерата 

заема територия от 30 хектара и се пресича от четири главни алеи. На северозапад граничи с 

Перловската река, на север - с Цариградско шосе, на югозапад - с Руските гробища, на югоизток - 

с къщата на Даниел Неф, намираща се под бюфета, зад чешмата. В парка цветята все още са 

малко за сметка на обширните тревни площи. 

Покрай посещението си в София през този период белгийският консул в Белград Емил дьо 

Лавеле споделя, че за по-приятния живот на софиянци е необходимо около столицата да се съз-

даде голям лесопарк, подобен на белградския. 

При второто разширение през 1888 г. в Пепиниерата се внасят: летен дъб, явор, ясен, бреза, 

черен бор и градината достига до Рибното езеро (на мястото на мочурище), а при третото си раз-

ширение - до рова при боровата гора с направление от Цариградското шосе и бъдещата къпалня.  

Сред първоначалното залесяване основно с акации, през 1888 г. Княз Фердинанд препо-

ръчва засаждане на горски дръвчета от видовете дъб, явор, ясен, бреза от различни краища на 

страната – Пасарел, Кокаляне, Чамъ Курия (Боровец). Първият засаден дъб е в двора на къщата 

на градинаря - 12 годишно растение от местността Кору-Багаларъ (Лозенец) с поставена метали-

ческа табелка с означение за произхода. През следващите 3-4 години всяка есен са внасяни по 6-

7 коли с дървета, най-често брези от Пасарел и Кокаляне, засаждани между акациите и овошките.  

По времето на кмета Димитър Петков, през 1889 г. е направена канализация за довеждане 
на вода от Боянската река с канал (на места с тръби). Изградено е и Голямото езеро, бъдещото 
езеро Ариана. Прекратено е използването на Руските гробища (на мястото на дн. стадион „Васил 
Левски” и „Юнак”).  

В първия горски разсадник в местността Дъбето край Княжево са произведени първите фи-

данки от смърч, бор, дъб, ясен и други дървесни видове, които софийският горски инспектор Сте-

фан Дончев засява в бразди дъбови и борови семена южно от градината, в частта между Астро-

номическата обсерватория и днешните стадион Българска армия, Колодрум, лятно детско игрище.  

Първият устройствен план на градината, изготвен от Даниел Неф не е приложен изцяло, ко-

ето личи от съпоставка с кадастралната снимка на София от 1897 г. 

През 1890 г. от Чамъ-Курия (Боровец) са пренесени много иглолистни (смърч и бор) и засаж-

дани групово или единично между акациите и плодните дървета. От обогатения асортимент Об-

щината продавала и на гражданите декоративни и овощни дървета, храсти цветя, букети и венци. 

Помощник-горският инспектор чехът Юлиус Милде залесява 10-12 дка над Рибното езеро с дъбов 

жълъд, някои от тези дървета са запазени и днес. Поради нарасналите нужди за улично озеленя-

ване през 1891 г. Общината прекратява продажбите на дървета от разсадника в Пепиниерата за 

граждани. 

През 1892 г. по инициатива на проф. Бъчеваров, първият учител по астрономия във Висшето 

училище, започва строителство на Астрономическа Обсерватория. На следващата година е зале-

сена с дъб площта от Цариградско шосе на югозапад до терена на бъдещия разсадник „Княз Борис 

III”. Министерството на финансите (звено Горско управление) моли да се отстъпят на Софийско 

горско управление 130 дка в местността между Цариградското и Княжевското шосе „с условие го-

рата да бъде собственост на града”. Започва планираното залесяване на т.нар „Княз-Борисови 

култури” или „Държавната гора” между булевардите Цариградско шосе, Драган Цанков и П.Яворов. 

Къщата на Даниел Неф е преместена в Подуенската мера. 

През 1894 г. сградата на Астрономическата обсерватория е построена, но Княз-Борисовата 

гора е частично унищожена, поради съпротивата на местните жители.  

През октомври 1985 г. Голямото езеро (Ариана) е почистено и напълнено отново за ледена 
пързалка. Неофициално градината дотогава наричана Пепиниера, Градската пепиниера, Разсадна 
градина, а най често Цариградска градина, по предложение на кмета Иван Грозев, е официално 
преименувана от Столичния общински съвет на градина „Княз Борис Търновски”, а пред жилището 
на градинаря е поставен върху каменен пиедестал малък гипсов бюст на престолонаследника.  

През 1896 г. е построен първият бюфет (чрез търг за 3803 лв от Христо Георгиев на мястото 
на което по-късно е Детското игрище). Паркът се полива вече от няколко чешми. По искане на 
Ректора на Висшето училище (Софийския университет) е отстъпен терен (впоследствие увеличен) 
от 600 кв.м за вече изградената (1892-1894) „Училищна обсерватория“. Софийският районен гор-
ски инспектор Петър Беров (агроном-лесовъд) взима дейно участие в създаването на Борисовата 
градина. Още през есента прилагайки изработения План за залесяване на София (ситуационният 
план е дело на инж. Калчев а лесокултурния на Константин Байкушев) започва наново залесяване 
(20 дка бряст, ясен, черница, конски кестен и акация за засенчване и защита на предстоящото 
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залесяване с иглолистни). Именно това залесяване предизвиква съпротивата на жителите на Сла-
тина и други съседни села.  

Към 1897 г. с разширението си Пепиниерата достига до днешната алея Яворов. Петър Беров, 
подпомогнат от Витан Минков създава разсадник за създаване на посадъчен материал за София 
на мястото на днешния Дендрариум.  Разсадникът се състоял от 40 лехи със смърч, бор, платан и 
други горски семена. В началото на ХХ век с железопътни вагони от Германия (Саксония и Бер-
лински разсадници) пристигат секвои – днешните вековни дървета в Дендрариума. С железницата 
идват и първите фиданки червен дъб. Беров разорава земите на селската мера и започва залеся-
ване. Селяните се бунтуват и през периода 1905-1908 в  опазването на насаждението (днес около 
Телевизионната кула) взима участие войската. Беров създава „Културите” и боровата гора след 
раждането на престолонаследника (1894 г.) е наречена „Княз Борис III”, . Самият Дендрариум 
около канцеларията на разсадника „Княз-Борис III” е дело на Витан Минков (започнал като старши 
работник, главен надзирател и накрая управител-1928). 1500 кв.м от територията на днешния парк 
са дадени под наем за тенис-клуб(дружество „Long tennis”) на Дипломатическия корпус, които към 
1936 вече са 12.5 дка. 

Междувременно през 1897 г. по молба на Светия Синод, столичното общинско управление 
отпуска терен от 50 дка за изграждане на Духовна семинария. 

През 1898 г. са залесени още 25 дка с бор, ели и ясен от Княжевския разсадник и подготвени 
6 дка място за разсадник (под бюфета на Колодрума) за плодни и декоративни дървета. Направени 
са и две нови алеи с диви кестени. Започва изграждането и на Семинарията. Към средата на го-
дината „Държавните гори” („Борисова гора”) предизвикват голям интерес като продължение на 
„Княз-Борисовата градина”. Според френски кореспондент „Тукъ има един прекрасен парк „Княз 
Борисъ”, който е началото на един Булонски лесъ. Той се намира в полите на Витоша и ще стане 
най-хубавото нещо за града”.. 

След преместването на Петър Беров в Министерството на търговията и земеделието, гри-
жите за градината продължават Ст.Гърдев, Ст.Брънчев и лесничеите Ю.Милде, М.Фетваджиев, 
Велизар Николов. В началото на 1899 г. асортиментът на разсадника включвал 40 вида декора-
тивни дървета, 7 вида овощни, „букети, китки,  декорации, траурни венци..“. Централната алея от 
главния вход до бюфета (Детското игрище) е разширена и направени някои подобрения. „От дясно 
на шосето водещо към кавалерийските казарми е предвидена двойна алея за конници и пешаци, 
а от лявата ще се предостави на велосипедистите”. По план и ръководството на инж.Мартов (от 
предприемача „Братя Иванови“) е извършена корекция на Перловската река и преустроено и об-
лицовано Голямото езеро (готово през 1904 г.), което зимно време се използва за пързалка. „Входа 
на градината съчетан с красивия Орлов мост(1890-1891) добил красив и приятен вид”. На острова 
се предвижда по проект на арх.Шамарджиев павилион, който да служи за летен театър, концертна 
зала и забавления през летния сезон. (най-вероятно неизграден поради липса на средства.) 

Построен е декоративен павилион (бюфет) с общински средства. В него по време на изложби 

продавали цветя и палми. Изкоренено е създаденото през 1886 г памидово лозе.  

След края на дейността на Даниел Неф градината заема площ от 500 дка, (общо със зале-

сените 900.530) а жителите на града са 50 000. Градината е с граници:-на североизток Цариградско 

шосе; на югоизток ровът който я отделя от Борисовата гора; на югозапад-дъбова и борова гора, 

до Ореховата алея и на северозапад-Перловска река. Основна заслуга на паркостроителя, според 

ланд. арх. Георги Радославов, са изграждането на главната ос, определянето на мястото на пар-

ковата доминанта, основни алеи и растителност – определящи гръбнака на пространствената ком-

позиция.  

След смъртта на Даниел Неф длъжността е заета от сина му Карл Неф (1900-1902), който 

засажда водни лилии в Рибното езеро. През периода на най-усилените залесявания 1885-1900, 

целенасочено са внасяни чуждоземни дървесни видове и извършвани наблюдения по тяхното ак-

лиматизиране. Внасяни са семена от Горска академия Таранд-Германия и Търговска къща Грю-

нвалд-Австрия. Наследяват го и Емил Аман (1902-1903), Ст.Белов (1904) и Ил.Тодоров (1904-

1906). 

През 1902 г. е положен основният камък на Семинарията и започва строителството й по про-

ект на арх. Фридрих Грюнангер. Тържествено сградата на Семинарията е открита през 1903 г.  

През същата година Беров създава черничев разсадник (около 80 дка)на ул. „Драган Цанков” 

(срещу днешната сграда на БНР) Идеята е, черничевите дървета да създадат условия за практи-

куване от безработните на бубарство, по думите на лесовъда в негов доклад: „…поминък може да 

се създаде чрез култивиране на мерата”. Намерението му е саботирано от „силни на деня“ хора 

по изборни съображения. Отменено е и решението за засаждането на вече изораните места зад 

Пепиниерата. Съпротивата на селяните от Слатина била много по-голяма от тази при засаждането 

на Борисовата гора. Стига се до сблъсък и престрелка с полицията  и изпратения за помощ ар-

мейски ескадрон, завършила с убити и ранени. На Гимнастическото дружество „Юнак”, на лов-

джийското „Сокол”, на колоездачното и на туристическото дружество е дадено разрешение за изг-

раждане на игрище – 76.5 дка. Любимо място на софиянци става „Ерменското” (Арменското) иг-

рище, на мястото на днешното езеро с патиците и Скаутското игрище, където се провеждали имп-

ровизирани волейболни срещи. 

В периода от 1901 до 1904 са залесени около 1055 дка около Семинарията (1 000 000 фи-

данки). През същата година става голям пожар. С промяна в закона за горите се въвежда ред в 

очертаването и експлоатация на държавни и общински гори. 

До 1905 година първите 700-800 дка черен бор са засадени в чисти едностайни насаждения, 

разделени на квартали посредством стопански линии. След това продължиава засаждането при 

смесване на черен бор, бял бор, веймутов бор, лиственица, смърч, липа, дъб и бреза: в чиста 

форма, с редуване на фиданките и в тесни и дълги пояси. В Борисова градина постъпва на работа 

Стоян Павлов (бай Стоян) работил до 1941 година в цветопроизводството и 7 години в поддържа-

нето като технически ръководител.  

Когато помощникът на дворцовия градинар проф.Ж.Лошо Йосиф Фрай става управител на 

градските градини и паркове в София. Заварва подготвена голяма колекция иглолистни, поръчана 

от предшественика му Ил.Тодоров. По негово време са изсечени и изкоренени заварените при 

създаването на градината стари върби. Йосиф Фрай изготвя план, който приема и доразвива иде-

ите на Даниел Неф. Премахва канцеларията, конюшната и целия стопански двор и на негово място 

създава розариум (неизвестно защо занемарен към 1934 г). Разширява градината до бул.Драган 

Цанков (тогава Княз Симеон Търновски). В югозападната част на оформя нов обслужващ сектор – 

стопански двор, конюшня, цветарници, жилища за работниците и канцеларии.            През 1907 г. 

Йосиф Фрай добавя в Рибното езеро червени риби (Carassius auratus) и фигури-фонтани на жаби 

и костенурки. 

През същата година в източния край на Културите са опожарени около 5 дка борова гора. 

По това време от чужбина били внасяни 2-3 годишни пикирани и непикирани фиданки. През 

1908 година са залесени лехи от червен американски дъб и местен летен дъб, заедно с акация, 

която да ги засенчва в млада възраст. За кратко като старши градинар работи Христо Танев обучил 

много от бъдещите кадри в цветарството.(напуснал през 1918 и основал А.Д.“Агрикола“, а по късно 

и дружество „Градинар“). 

През 1909 г е извършено геодезично заснемане на терена на горските култури, 17 арундина-

ционни точки обхващат площ от 2 710 дка. Засадени групи тополи. В новосъздадения от Фрай 

стопански сектор започва изграждане на нови и по-големи парници и цветарници (два двускатни 

вкопани 3/20м с направление север-юг и един едноскатен с направление изток-запад за полузимо-

устойчиви растения). Първият от тях е от 1909 г., вторият - от 1920-1923 г., а най-големия (250кв.м) 

и модерен през 1933 г.. Започнатият четвърти цветарник е завършен от Георги Духтев.  

По това време езерото „Ариана” е отдадено под наем с изискване през лятото да има въз-

можност за возене с лодки, а през зимата – зимна пързалка. Като конкретно изискване е посочен 

и типът на лодките. 
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В периода 1910-1912 г. са оформени кестеновата и липовата алеи в долната част на парка , 

а в горната - широката главна и двете успоредни странични алеи, достигащи до Рибното езеро, 

които обособяват тревните партери. На мястото на изкоренените акации и плодни дървета са за-

садени много борови и смърчови дървета и декоративни храсти. Назначен е и специален лесни-

чей. По времето на лесничея М. Фетваджиев са внесени три вагона с разсад и семена (предимно 

червен дъб). 

През 1912 г. в Лъджене е убит от наемен убиец лесовъда Васил Попов известен с неприми-

римостта си към бракониерството, закриляно от тогавашната администрация. Негов бюст-памет-

ник е открит през 1934 г под секвоите в Дендрариума. (днес е запазен само постамента). 

Две години по-късно работите по залесяването на парка се поемат от Секцията за укротяване 

на пороищата и залесяването. В най високата част на територията в периода 1910-1914 г. е пост-

роен градския резервоар. Рибното езеро е доизградено с фонтан от 36 водни струи и декорация 

от бигор на скулптурните фигури по проект на арх.Никола Попов.  

На 4 октомври 1915 г. по инициатива на Йосиф Фрай е организирана първата изложба на 

цветя в един от павилионите на градината. По-късно изложбите на цветя стават традиция в „Княз 

Борисовата градина” или в Казиното. 

Към 1916 вече са залесени терените зад Семинарията, Лозенския редут до Ловния парк и 

под Барутните погреби до Драгалевската река. За период от 20 години (от 1896) площта е 2 710 

дка. Провеждат благотворителни изложби-базар на рози, като средствата са използвани за войни-

ците на фронта. 

С поставянето на бюстът на Иван Вазов, изработен от Жеко Спиридонов през 1920 г. започва 

изграждането на Алеята на бележитите българи. 

За кратко през 1922 г. Йосиф Фрай е заместен от Рихард Нойвирт. В местността Пустинята, 

Българският народен спортен съюз и Първото българско колоездачно дружество получават 60 дка 

за 15 год. безплатно ползване. Отпуснати 59.54 дка за спортно игрище на футболен клуб А.С.23. 

Колодрумът е построен за Балканиадата през 1931 г., като за целта са откупени специални чер-

тежи от парижкия архитект Ламберг. 

През 1923 г. под Семинарията е изсечена част от дъбовата гора за изграждане на Журналис-

тическия квартал. След завръщането си Фрай продължава строителството на цветарници. Строи 

се голям стадион „Юнак”, (от 1931 до 1943 е имало и ледена пързалка и са се провеждали състе-

зания по фигурно пързаляне). 

През 1924-1927г. е модернизирано езерото „Ариана” – дренаж, бетониране, основен ремонт, 

старият павилион е преместен между игрище „Левски” и започнат строежа на нов салон ( открит 

на 1 април 1929 г. от кмета Владимир Вазов). Отпуснато е място до стадион „Юнак” за спортен 

клуб „Левски“ с площ 22,4 дка. По проект на арх.Зафир Абрашев и доброволен труд на част от 

мястото на днешния Национален стадион се изгражда стадион Левски.  

Междувременно през 1926 г. е поставен бюстът на Христо Ботев, изработен от Андрей Нико-

лов, а две години по-късно - на Петър Берон от скулптора Иван Лазаров 

С назначаването за управител на разсадника „Княз-Борис III” Витан Минков през 1928 г. в 

изградената малка вегетационна къща с канално отопление освен вкореняване на храсти (изходен 

материал от Австрия и Германия) са отглеждани цветя за малкия парк пред разсадника.  

По това време е разширено дворното място на Астрономическата обсерватория. Построени 

са  нова сграда с аудитория за учебни занятия и тераса за астрономически наблюдения, както и 

друг по-малък купол. Построена е кулата-резервоар в Лозенец с кота 623.80 м (27м). Водата се 

издига с електрическа помпа за водоснабдяването на високите части на квартала. Зимата на 1928-

1929 г. е необикновено студена и загиват много от новосъздадените насаждения. 

На 1 април 1929 при езерото „Ариана” е открито новото казино на островчето. Павилионът е 

преустроен в бюфет, даван от общината под наем за три години, като наемателят можел да пос-

тавя по 20 маси около павилиона и се задължавал езерото да бъде почистено, дренирано и бето-

нирано. Предприемачът трябвало да построи хангар, служещ за депо на лодките, кънките и другия 

инвентар. През същата година са поставени бюстовете на Георги Раковски и Георги Бенковски с 

автори съответно Иван Лазаров и Жеко Спиридонов. 

Игрището „Юнак” е завършено през 1930 г. и в него, чрез дарения, е издигнат паметник на 

юнаците-доброволци от I рота на XII лозенска дружина на Македоно-Одринското опълчение от 

колектив: скулптор-легионер Т. Делитодев, арх. П. Димитров, инж. Д. Агура. През 1930 г. е осветена 

и Народната чешма (по-късно облицована с бигор). Започва изграждане на дъждовната канализа-

ция на градината. Проведен е конкурс за бирарията, спечелен от „Ариана“. 

През 1931 г. около 60 дка при Цариградското шосе са изкоренени и влизат в чертите на но-

восъздадения Биологически институт на проф. Методи Попов. В разсадника „Княз-Борис III” от Ми-

нистерството на горите е изпратен лесничея Жеко Попов, който под ръководството на Витан Мин-

ков опознава декоративната растителност (160 вида дървета и храсти) и цветята, а през 1935 г. 

става управител. Други лесовъди, работили по парка през годините са Стефан Гърдев, Стоян 

Брънчев, Димитър Киров, Тодор Марков, Минко Фетведжиев, Драгомир Марков, Георги Купанов, 

Велизар Николов, Витан Минков... 

Бъдещата алея на бележитите българи е допълнена с бюстовете на Любен Каравелов, Петко 

Славейков и Пенчо Славейков, изработени от скулптора Андрей Николов 

Пред офицерския клуб А.С.23 през 1932 г. е открито първото детско лятно игрище със съо-

ръжения за три възрастови групи (на мястото на днешния комплекс „Българска армия”). Още в този 

период увеличаването на спортните терени в парка не се приема с достатъчно одобрение. В 

„Планъ за украсата на София” за подобряването на състоянието и изграждането на нови градини, 

изготвен от Петко Маджаров, за Борисовата градина е споменато да се направи: „всичко необхо-

димо, щото спортните игрища, които се намират в Борисовата градина, да бъдат добре уредени и 

да не я загрозяват. Тяхното по-нататъшно уголемяване, обаче ще бъде ограничено.” 

На мястото на Йосиф Фрай през 1933 г. до май 1934 е назначен Георги Николов-Бако (и за 

кратко Еню Неделев), който насочва работата си към ската под Рибното езеро. Старите жаби и 

костенурки били прегрупирани и изградена една каменна лилия по средата. За краткия период 

освен текущите работи по поддръжката по негов проект са прокарани „горски пътеки, скали, малки 

горски пейки, полубеседки, горски ручейчета, които напомнят дивни горски кътове“;“всички заса-

дени дръвчета,храсти и горски билки ще бъдат етикетирани на български и латински, за да могат 

посетителите да опознават растителността“. Негово дело е и тераската срещу пристана край Го-

лямото езеро (със стъпала от речни камъчета). Имал е идеи  за беседка от която да се открива 

прекрасна гледка към града (белведере) по подобие на Шьонбрун, за голям павилион „Палменгар-

тен“ за тропически растения (на мястото на Скаутското игрище), декоративно цветарско училище 

за „майстори-градинари.  

На 31 юли 1933 г. официално е открита построената по проект на скулптора Васил Зидаров 

Народна чешма, наричана заради облицовката си Бигорова чешма.”…досега съществвуваше само 

едно кранче, което бе недостатъчно”. 

На 8 ноември 1933 г. в казиното „Ариана” е открита поредна цветарска изложба, по случай 

на която в някои градини са направени оригинални цветни фигури като илюстрация на постижени-

ята на цветарското изкуство. Освен общината в изложбата участват и частни производители на 

които са раздадени награди. За улеснение на продажбите при входа е построен малък цветарски 

магазин. Открит е и най-модерният цветарник от метал и стъкло с площ от 250 кв.м. Йосиф Фрай 

започва строителство на нов, довършен от Георги Духтев, за пръв път с водно отопление. 
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През 1934 г. за първи път с конкурс за управител на отделение „Градини и паркове” е назна-

чен специалист с висше специално образование - Георги Духтев.Той приема и доразвива идеите 

на Даниел Неф и Йосиф Фрай. Централните алеи са настлани със стари тухли и вар.  

Увеличена е площта на стария и занемарен розариум и колекцията от рози. Новият розариум 

е с площ от 7 дка с 1400 различни облагородени рози (подменени от  току що постъпилия Вилхелм 

Краус). Построени са метална беседка и фонтан. Старият бюфет е разрушен, поради амортизация. 

С възлагането на плана „Мусман” през 1933 г.се разчита да се ограничи навлизането на спор-

тните дейности в парковете и градините, а спортните организации да се обединят и да се задово-

лят с по-подходящи места. Преценката на Мусман по отношение на зелените площи е, че единст-

вената „годна” е Борисовата гора с прилежащия зелен пояс. През същата година е назначена ко-

мисия включваща трима професори от Агрономо-лесовъдния факултет и специалист-лесовъд ко-

ито да посочват главните дървесни видове за залесяване. 

На мястото на разрушения бюфет е изградена детска площадка, както и балюстрадата при 

Рибното езеро по проект на Архитектурното отделение с общински средства. Г.Духтев води пре-

писки (1935-1940) с фирмата „Хайнеман”-Ерфурт за доставки на рози (японски, ниски, едроцветни, 

дребноцветни и влечащи) за розариума. По инициатива на арменците в България е поставен бюс-

тът на Пейо Яворов, изработен от Тригор Арагонян. 

През 1936-1937 г. са благоустроени 39 дка- бившето Скаутско игрище и това на IV-ти поли-

цейски участък, както и 40 дка над Дипломатическия тенис клуб. При това се връщат към градината 

4 дка ползвани от тенис клуба. Уредено е общинското Детско игрище и „училището на открито” и 

климатично игрище за „телесно слаби деца”, предстои направата на Лятна слънчева баня.. В бли-

зост до детската площадка е поставен бюстът на Марин Дринов с автор Иван Лазаров, а на след-

ващата година - на Добри Желязков от скулптора Стефан Пейчев. 

По проект на арх.Борис Далчев през 1937 г. започва строителството на лятна къпалня върху 

30 дка в местността Пустинята, над лятното училище. Открита е на 6 юли 1939 г. с емоционална 

реч на кмета Иван Иванов: „Общината започна строежи на летни къпални със съзнанието, че по-

ема съществената грижа да създаде на младежта и на ония свои граждани, чиито средства и други 

условия на живота не им позволяват да летуват другаде, възможността да намерят лятна почивка 

тук, да понесат по-леко летните горещини, а децата да прекарат лятната си почивка в укрепване 

на своето здраве със слънце, чист боров въздух, прохлада и спорт”. Към 1940 г. се благоустрояват: 

дъбовата част (9дка) между Рибното езеро и колодрума, Обсерваторията, Лятното детско игрище 

и е създаден Японският кът (допълван и през 1974 и 1981 г). Растенията (японски вишни, рози и 

кленове, чашкодрян, хибискус) са дар от кмета на гр. Токио, в знак на приятелство. От Рибното 

езеро са премахнати каменната лилия, костенурките и жабите и на тяхно място е поставен фонтан 

с една струя, а наблизо и Чешмата с мечката.  

Увеличава се и броят на паметниците - поставени са бюстове на Васил Петлешков, Хаджи 

Димитър, съответно от скулпторите Васил Зидаров и Мара Георгиева. 

В периода 1940-1943 териториите на парка, граничещи със съседни улици са уплътнени с 

растителност. Наред с културите, които се отглеждат за зацветяване, за рязан цвят и за общест-

вени помещения, Йосиф Фрай поддържа и богата колекция зимуваща в полутопъл парник (разру-

шен при бомбардировките). 

Към 1941 – площта на боровите култури до дн. бул. „П.К.Яворов” е увеличена с 40 дка. 

От 1942 година със закон Обсерваторията става Служба за точно време. Тази важна задача 

тя изпълнява до 1986 г. В комплекса "Ариана" се появява и плаващ ресторант-ладия "Бяло море". 

След бомбардировките над София на Вилхелм Краус е възложено да възстанови цветопро-

изводствените съоръжения в градината. Привлечен е известния в Европа специалист в изграж-

дане на алпинеуми с големи блокове Йозеф Цоликофер (сътрудник на Йохан Келерер в Царската 

ботаническа градина и парка Врана). Той създава алпинеума между Японския кът и Братската мо-

гила. За изграждането са доставени 1200 куб.м варовик от Беледие хан и 2 000 куб.м почва. Заса-

дени са 250 вида растения. В оформлението взима участие Георги Николов –Турчина, ученик Ж. 

Лошо надписал етикети за всяко растение. 

 

Социалистическият период в развитието на Борисовата градина започва с изработката през 

1946 г. на генерален план за реконструкция и превръщането й в парк за отдих и култура. Градината 

е преименувана на „Парк на свободата”. Към 1952 г. е готов генерален план на представителната 

част на парка от екип на „Софпроект” с ръководител проф. Делчо Сугарев. В проекта паркът ясно 

е разделен на три части: декоративен парк, спортен парк, лесопарк. Започва строителството на 

Братската могила и развитие на алпинеума. 

Върху част от старите стадион „Юнак” и „Левски” през 1953 г. е изграден Националният ста-

дион „Васил Левски”, а по-късно и стадион „Дружба” - първият зимен стадион с изкуствен лед. 

Конкурсен проект, спечелен от колектив с ръководител проф. Делчо Сугарев през 1954 г. 

прави опит да обедини парковата и горската част в една цялостна композиция, но остава нереа-

лизиран. 

Оформено е пространство за лятна естрада. В лятната читалня са монтирани нови маси и  

На 1 май 1956 г. е открит паметникът Братска могила. Мястото му на паркова доминанта е 

ситуирано още през 1886 г. от Даниел Неф, а на следващата година е завършен алпинеумът. 

В периода 1957-1960 г. колектив с ръководители арх. Ив. Евгениев и Ст. Добрев изготвя бла-

гоустройствени проекти за територията до ул. „Драган Цанков”. Реализирани са новият Розариум, 

детската светофарна площадка, атракционен център с кът „Кривите огледала” и водното каналче 

за лодки. Разработен е и проект за реконструкция на горската част, връзките й с парка и меропри-

ятия по отглеждане и поддържане на растителността, който остава нереализиран. 

Реализиран е проект за малка детска площадка с декоративни водни площи. Построена е 

лятната естрада. 

През 1961 г. по препоръка на Никола Минчев, след посещение на световната изложба за 

цветя в Торино са премахнати двете цветни килимни фигури до Рибното езеро с мотива, че са 

скъпи като изграждане и поддръжка. През следващата година пространството около езерото е ас-

фалтирано и е поставен бордюр от глиц-зидария. 

През 1967 г. започва да функционира стадион „Българска армия”. 

През 1968 г. на ул. „Незабравка” №2 (бивш склад за дърва и въглища на горските работници) 

самоукият резбар Рачо Ангелов започва създаването на уникална художествена дървена архитек-

тура. (деклариран за паметник на културата през 2002 г.) 

 

По проект на „Софпроект” (разработки на арх. Магда Карлова и арх. Дельо Радославов) през 

1972 г. е реализирано „Езерото с патиците”, нарeчено така заради островчето с водоплаващи 

птици. Завършена е и поредната реконструкция на езерото „Ариана”. Бирарията е разрушена и 

островчето е оформено като естрада. Пространството около езерото е покрито с мозаечни плочи, 

а в центъра на водната площ са поставени музикални фонтани. През същата година кметът и съ-

ветникът на община Уестминстър Лондон подаряват колекция от 20 иглолистни (джуджести 

форми), рододендрони и ерики, засадени в парка. 

Според равносметка на ланд. арх. Георги Радославов към 1973 г. след реконструкцията на 

Цариградско шосе и двукратното разширение на стадион „Васил Левски” вегетативната площ на 

парка е намалена с 30 дка. 
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През 1984 г. е обявен конкурс за концепция за реконструкция на цялата територия на м. „Бо-

рисова градина”, спечелен от ланд. арх. Георги Радославов. Паркоустройствният проект е израбо-

тен и приет през 1989 г и предвижда запазване и доразвиване на основните функции на Борисо-

вата градина.  

 

Една от първите промени с настъпването на демократичните промени след 1989 г. е преи-

менуването през 1992 г. на парка на Борисова градина. Започват множество промени, сред които 

по-значими са увеличаване на спортните площи, открити са нови заведения за обществено хра-

нене, както и обекти за обслужване на спортните обекти.  

Променени са някои параметри на главните улици, пресичащи и тангиращи парка.  

По отношение на по-малки емблематични обекти като лятната читалня – в началото на 90-те го-

дини управата на парка оспорва собствеността на Столична библиотека върху лятната читалня. 

Докато траят споровете, дървената къщичка на библиотеката, заедно с книгите в нея е подпалена. 

Откраднати са множество пластики – къпещи се момченца в езерото с лилиите, бронзови лъвски 

глави, козле, русалка и пингвини,, бюстове. 

През 2002 г. за недвижим паметник на културата е деклариран комплексът с художествена 

дървена архитектура на самоукия майстор Рачо Ангелов. По-късно е преместен в частен имот в с. 

Равадиново.  

Стадион „Юнак” (бивш зимен стадион „Дружба”) е разрушен. Лятната къпалня и летния теа-

тър са затворени. Изградена е конна база. 

С Решение №622 от 21.09.2005 г на кмета на Район Средец . е възложено съставянето на 

актове за публична общинска собственост, а на председателя на СОС – да отправи предложение 

до МС за обявяване на ЧДС в ПДС, което не е реализирано. През месец август 2011 г. Министерски 

съвет прехвърля на Столична община ползването на 32,9 ха от Борисовата градина.  

През 2001 г. във връзка с регулирането на трасето на Метрополитена и съпътстващите го 

благоустройствени елементи е изработен ПУП на представителната част на парка. Планът е спрян 

процедурно по решение на СОС, до изясняване на собствеността и с предложение за разширяване 

на обхвата му. Приет и влязъл в сила е само в частта за подземно трасе на метрополитен и под-

земен многоетажен паркинг. 
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http://stara-sofia.blogspot.bg/
http://bolgari.net/sadrodova_pamet:_racho_angelov__koito_sytvori__quot_zamyka_na_prikazkite_quot_-h-743.html
http://bolgari.net/sadrodova_pamet:_racho_angelov__koito_sytvori__quot_zamyka_na_prikazkite_quot_-h-743.html
http://stara-sofia.blogspot.bg/2011/06/blog-post_09.html
http://stara-sofia.blogspot.bg/2010/07/blog-post_11.html
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1.3.2. Архивни планове 

 
Нереализиран първи план на Пепиниерата от Даниел Неф [9] 

 

 

 
Хандриси от Бартел [9] 

 

 

Оформление на главния вход на парка [9] 

 
План към 1936 г. [8]  

 
План към 1955 г. [9] 

 
Извадка от план на София към 1933 г. [9]

План на София от 1878 г. [9] 
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План на Парк на Свободата към 1958 г. [3] 

 

 

Паркоустройствен проект за Парка на свободата [3] 

 

 

 

 

 

1.3.3. Фотографски материали 

 
Обсерваторията в Борисовата градина в края на XIX век [5] 

 

Разсадник „Княз Борис” [11] 

 

 

Централната алея в Борисовата градина [11] 
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Зимна пързалка на езерото Ариана [5] 

 
Игрище Юнак [9] 

 
Езерото Ариана с острова 

 
Езерото Ариана [5] 

 
Стопански постройки в северозападната част срещу Биологи-

ческия Факултет [1] 

 

 

 
Бюст-паметник на Иван Вазов [1] 

 
Рибното езеро [5] 
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Общ изглед на градината в началото на ХХ век [5] 

 
Обсерваторията [5] 

 

 
Обсерваторията [9] 

 

 
Колодрумът е построен за Балканиадата през 1931 г. [5] 

 

 
Розариумът на Йосиф Фрай [9] 

 

 
Пепиниерата – цветни фигури [9] 
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Зимна пързалка на езерото Ариана [13] 

 

 
Езерото Ариана [5] 

 

 
Паметникът на Македоно-Одринското опълчение [1] 

 

 
Стадион „Левски” [5] 

 
Спортни игрища [1] 

 
Бюст-паметник на Христо Ботев [1] 

 
Фонтан-лилия в езерото „Ариана” [5] 

 
Народната чешма от бигор [5] 
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Кът около Алпинеума [9] 

 

 
Детска въртележка [5] 

 

 
Лятната къпалня в строеж [5] 

 

 
Горско климатично училище [9] 

 
Писмо от кмета на Токио за Японския кът [11] 

 

 
Чешмата с мечката [5] 
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Изглед от терасата на лятната къпалня [1] 

 

 
Ресторант при лятната къпалня [5] 

 
Изглед към стадион Юнак [1] 

 

 
Изглед към Стадион „Дружба” и Стадион „Васил Левски” [5] 

 
Лятната читалня до Братската могила [12] 

 

 
Водното каналче [2] 
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Детската светофарна площадка [2] 

 

Постамент на паметника на Б. Попов [4] 

 
Музикални фонтани в езерото Ариана [5] 

 

 
Уникална художествена дървена архитектура [7] 

 
 

   Източници на фотографиите: 
 

1. http://stara-sofia.blogspot.bg/ 
2. http://socbg.com 
3. Историческа справка-приложение към п-мо №0800-

704/08.11.2013 г. НИНКН  
4. Ценкова, И., Богатство, отвоювано с кръв и камъни, списание 

„Тема”, 
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=856&aid=19303 

5. http://lostbulgaria.com 
6. http://hokey.dir.bg/_wm/library/?df=8 
7. http://bolgari.net/sadrodova_pamet:_racho_angelov__koito_sytvori_

_quot_zamyka_na_prikazkite_quot_-h-743.html 
8. Дисертационен труд на Г. Радославов 
9. Стоянова, Ив., Софийските градини 1878-1939, „Пространство-

Форма”, София, 2009 
10. Фомина, Л., Градини и паркове на България, Арх-Арт, София, 

2007 
11. Ганев Никифор, Залесяването на София (Градини,паркове и 

горски култури), София, 1942. 
12. http://2.bp.blogspot.com/-0ed_Wj7Egcg/Te-

5NEhZQgI/AAAAAAAAFdA/aF_7ox1u808/s1600/lqtchit.jpg 
13. https://cache1.24chasa.bg/Images/Cache/951/Image_990951_302.j

pg 
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1.4. СЪЩЕСТВУВАЩИ УСЛОВИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА – 

ОПИСАНИЕ И СЪСТОЯНИЕ  

1.4.1. Физико-географски условия 

1.4.1.1. Релеф и изложение на територията 

Релефът на територията на м. „Прак „Борисова градина” е относително плосък с ясно изра-
зена денивелация по надлъжните оси с надморска височина около 570 м. Най-високата част на 
парка се намира в района около Водния резервоар и южно от Телевизионната кула, а най-ниската 
– в района на езерото Ариана. По-сложни и раздвижени релефни форми се срещат в лесопарко-
вата зона, южно от Телевизионната кула.  

Парковата част, разположена между ул. „Драган Цанков”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, 
бул. „Цариградско шосе” и бул. „Яворов”, както и частта между ул. „Борова гора” и Духовната се-
минария са със преобладаващо северно изложение. Останалата част на парка по оста Цариград-
ско шосе – алеята между ул. „Драган Цанков” и гара Пионер е със североизточно изложение, а по 
оста алеята между ул. Драган Цанков и гара Пионер-Зоопарка – с преобладаващо южно и югоза-
падно изложение. 

 

 
Най-обща релефна характеристика на територията 

 
 

1.4.1.2. Микроклиматична характеристика 

Град София е разположен в Софийското поле, което съгласно климатичното деление на 
страната попада в южнобългарската котловинна област на умерено-континенталната климатична 
област. 
Местният климат се характеризира с благоприятни условия за задържане и радиационно изсти-
ване на въздушните маси при нахлуване на антициклонален студен континентален въздух, по-
ради което зимата е сравнително студена, а пролетта – хладна с късно прекратяване на послед-
ните пролетни слани, лятото е по-хладно, а есента се характеризира с късното си прекратяване.  
Средната годишна сума на продължителността на слънчевото греене е 2065 часа с максимум 
през август.  
Средногодишното атмосферно налягане е 952,9 hPa с максимум през октомври и минимум през 
април. 
Средногодишната температура на въздуха в софия е +10,2°, най-ниската средна месечна темпе-
ратура се наблюдава през януари (-1,8°), а най-високата – през юли (21,0°). Средните макси-
мални температури са в интервала 34,0°-36,0°, а средните минимални -15,0° ÷ -16,0 ° 
Средната годишна сума на валежите в София е 625 мм. Средната относителна влажност на въз-
духа е с минимални стойности през лятото, а максимални – през зимата. Вследствие на честите 
температурни инверсии и замърсената атмосфера, както и радиационното охлаждане, броят на 
дните с мъгла е около 30 дни. Преобладаващата посока на вятъра е от запад, следвана от севе-
розапад и изток. 
(източник: ОУП-София) 
 

За парковата територия са характерни следните основни микроклиматични процеси: 

 Повишена интензивност на конвекцията в приземните атмосферни пластове 

 Насищане на въздуха с фитонциди 

 Задържане на влагата и повишена транспирация 

 В плътните дървесни масиви се създава бариерен ефект за вятъра. 
Тези характеристики се засилват в лесопарковата част. Като следствие, за територията на парка 
могат да бъдат описани следните особено важни характеристики: 

 Смекчен ход на дневните температурни амплитуди. Наблюдава се най-ясно при екстремни 
климатични условия. 

 Повишена влажност на въздуха 

 По-ниска скорост на вятъра в приземните слоеве 
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1.4.2. Съществуваща растителност – описание и състояние 

Извършено е заснемане на съществуващата растителност в местата с по-съществена намеса в 
плановата композиция, като са изследвани видовият състав и състоянието на дърветата, устано-
вени са и необходимите мерки за тяхното опазване. 
Отразени са и данни от извършената инвентаризация на лесопарковите участъци от НИС-ЛТУ. 
 
 

 

 

 

 

1.4.2.1. Видов състав на съществуващата растителност 

инв.№ 2012 2016             

  резервaт лесопaрк родово име видово име форма/вариетет/кръст. автор/синоним семейство Българско наименование 

                           ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА       

                  

1 1 1 Abies alba    Mill Pinaceae Бяла ела 

2 130   Abies alba  microphyla     Джуджеста бяла ела 

3 2 2 Abies cephalonica   Loud   Гръцка ела 

4 3 3 Abies concolor   (Gordon)Lindley ex Hildebrand   Конколорка 

5   4 Abies nordmaniana   (Steven)Spach   Кавказка ела 

6 4   Abies pinsapo   Boiss   Испанска ела 

7 6   Cedrus atlantica   (Endl)Manetti ex Carriere   Атласки кедър 

8 7   Cedrus deodara   (Roxb.)G.Don   Хималайски кедър 

9 5 5 Cedrus libani   A.Richard   Ливански кедър 

10 132   Cedrus libani nana     Джуджест ливански кедър 

11 8 6 Chamaecyparis  lawsoniana   (A.Murray)Parl Cupressaceae Лавзонски лъжекипарис 

12 129   Chamaecyparis  obtusa Aurea  Youngii (Siebold & Zucc.)Endl.     

13 110   Chamaecyparis  pisifera squarosa (Siebold & Zucc.)Endl.   Граховиден кипарис 

14 9 7 Cryptomeria  japonica   (L.f.)D.Don Taxodiaceae Криптомерия 

15 108   Cryptomeria  japonica bandai-sugi       

16 10   Cupressus  arizonica   Greene Cupressaceae Аризонски кипарис 

17   8 Cupressus  sempervirens   L.   Обикновен кипарис 

18 12   Ginkgo biloba   L. Gingkoaceae Двуделен гинко 

19 14   Juniperus   communis   L. Cupressaceae Червена хвойна 

20     Juniperus   chinensis   L.   Китайска хвойна 

21 13 9 Juniperus   sabina   L.   Обикновенна хвойна 

22 103   Juniperus   virginiana   L.   Моливно дърво 

23 15 10 Larix  decidua   Mill. Pinaceae Европейска лиственица 

24 16 11 Picea  abies   (L.)H.Karst   Обикновен смърч 

25 107   Picea  omorika   (Pancic)Purk   Сръбски смърч 

26 17 12 Picea  pungens   Engelm.   Сребрист смърч 

27 128   Pinus  excelsa   Wall ex D.Don   Хималайски бор 

28 18 13 Pinus  nigra   J.F.Arnold   Черен бор 

29   14 Pinus  ponderosa     Douglas ex C.Lawson     Пондероски бор  

30 19 15 Pinus  sylvestris    L.   Бял бор 

31 20 16 Pinus  strobus    L.   Веймутов бор 

32 27 21 Platycladus  orientalis    (L.)Franco Cupressaceae Източна туя 

33 21 17 Pseudotsuga menziesii  var.menziesi (Mirb.) Franco  Pinaceae Зелена дугласка 

34 22   Pseudotsuga menziesii  var.glauca (Beissn)A.E.Murray   Синя дугласка 

35 23 18 Sequoiadendron  giganteum    (Lindl.)J.Buchholz Taxodiaceae Гигантска секвоя 

36 24 19 Taxodium  distichum    (L.) Rich   Блатен кипарис 

37 25 20 Taxus  baccata    L. Taxaceae Тис 

38 101   Thuja occidentalis aurescens L. Cupressaceae Западна туя 

39 109   Thuja occidentalis fastigiata L.   Колоновидна туя 

40 28   Thuja plicata   Donn.ex.Don   Гигантска туя 

41 29   Tsuga  canadensis   (L.)Carriere Pinaceae Канадска цуга 
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                       ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА       

42 30 22 Acer campestre   L. Sapindaceae Клен 

43     Acer hyrcanum   Fish.et.C.A.Mey   Хиркански клен 

44 33 25 Acer negundo   L.   Ясенолистен явор 

45 34 26 Acer palmatum   Thunb.   Палмолистен клен 

46 35 27 Acer platanoides   L.   Шестил 

47 36 28 Acer pseudoplatanus   L.   Обикновен явор 

48 32 23 Acer saccharinum   L.(A.dasycarpum Ehrh.)   Сребролистен явор 

49 37 29 Acer tataricum   L.   Мекиш 

50 116   Aesculus x carnea   Heine   Червен конски кестен 

51 38 30 Aesculus hippocastanum   L. Hippocastanaceae Конски кестен 

52 39 31 Ailanthus altissima   (Mill)Swingle(A.glandulosa Desf.) Simarоubaceae Айлант 

53   32 Alnus glutinosa   (L.)Gaertn Betulaceae Черна елша 

54   33 Alnus incana   (L.) Moench   Бяла елша 

55 40 35 Betula pendula   Roth(B.verrucosa Ehrh) Betulaceae Обикновена бреза 

56   36 Betula pendula Youngii' Roth   Плачуща бреза 

57 42 37 Carpinus betulus   L. Betulaceae Обикновен габър 

58     Carpinus orientalis    Mill   Келяв габър 

59   38 Castanea sativa   Mill.(C.vesca Gaertn) Fagaceae Обикновен кестен 

60 44 39 Catalpa bignonioides   Walter. Bignoniaceae Бигнониева каталпа 

61 123 40 Celtis australis   L. Cannabaceae Южна копривка 

62 119   Cercidiphylum japonicum   Sieb & Zucc et Miq Cercidiphylaceae Церцидифилум 

63     Cercis canadensis   L.   Канадски див рошков 

64 47   Cercis siliquastrum   L. Fabaceae Европейски див рожков 

65 48 83 Cornus mas   L. Cornaceae Дрян 

66     Cornus sanguinea   L.   Кучи дрян 

67 49 84 Corylus avellana   L. Betulaceae Обикновена леска 

68     Corylus colurna   L.   Дървовидна(турска)леска 

69   85 Cotinus coggygria   Scop.(Rhus cotinus L.) Anacardiaceae Смрадлика 

70 50 86 Crataegus monogyna   Jacq. Rosaceae Обикновен глог 

71 111   Crataegus laevigata f. 'Paul's Scarlett (Poir.)DC [Cr.oxyacantha L.]   Червен кичест глог 

72 51   Cydonia oblonga   Mill   Дюля 

73   87 Diospyros kaki   L.f. Ebenaceae Райска ябълка 

74     Diospyros lotus   L.   Кавказка райска ябълка 

75   88 Euonymus europaea   L. Celastraceae Европейски чашкодрян 

76   42 Eleagnus angustifolia   L. Eleagnaceae Mиризлива върба 

77 52 43 Fagus sylvatica   L. Fagaceae Обикновен бук 

78   44 Fagus sylvatica f.pendula     Обикновен бук-плачущ 

79 53 45 Fraxinus americana   L.(Fr.alba Marsh/Fr.acuminata Lam.) Oleaceae Американски ясен 

80 54 46 Fraxinus excelsior   L.   Планински ясен 

81 120   Fraxinus excelsior f.pendula     Плачущ пл.ясен 

82   47 Fraxinus ornus   L.   Мъждрян 

83 121 48 Fraxinus angustifolia   Vahl(Fr.oxycarpa M.Bieb ex Willd)   Полски ясен 

84 102   Fraxinus pensylvanica   Marsh.(Fr.pubescens Lam.Fr.striatum )   Пенсилвански ясен 

85     Fraxinus pensylvanica var.lanceolata Sarg.                 (Fr.viridis Michx,)     

86 55 49 Gleditsia triacanthos   L. Fabaceae Гледичия  

87     Gleditsia triacanthos var.inermis Willd.   Гледичия без бодли 

88     Gymnocladus dioicus   C.Koch.(G.canadensis Lam.) Fabaceae Гимнокладус 

89     Ilex aquifolium   L. Aquifoliaceae Джел 

90 56 50 Juglans regia   L. Juglandaceae Обикновен орех 

91 57   Magnolia kobus   DC Magnoliaceae Японска магнолия 

92 60   Maklura pomifera   (Rafin)C.K.Schneid Moraceae Маклура 

93 58   Malus floribunda   Siebold ex Van Houtte Rosaceae Обилноцъфтяща ябълка 

94     Malus niedzwetzkyana   Dieck     

95 59   Malus purpurea   (E.Barbier)Rehder     

96   51 Malus silvestris   (L.)Mill.   Киселица 
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97 113   Mespilus germanica   L.   Мушмула 

98 61 52 Morus alba   L. Moraceae Бяла черница 

99 62   Morus alba pendula     Плачуща черница 

100   53 Ostrya carpinifolia   Scop Betulaceae Воден габър 

101     Paulownia tomentosa   (Thunb.)Steud. Scrophulariaceae Пауловния 

102 126   Phellodendron amurense   Rupr Rutaceae Амурски бархат 

103 63   Prunus persica   (L.)Batsch [Persica vulgaris Mill.] Rosaceae Праскова 

104     Prunus tenella   Batsch(Amygdalus nana L.)   Нисък бадем 

105 65 55 Platanus x acerifolia        (Pl.occidentalis x Pl.orientalis) (Aiton.)Willd.(Pl.x hybrida Brot) Platanaceae Хибриден чинар 

106 67   Platanus occidentalis   L.   Западен чинар 

107 66   Platanus orientalis    L.   Източен чинар 

108 68 57 Populus alba   L. Salicaceae Бяла топола 

109     Populus x berolinenis  (P.laurifolia x P.nigra f.italica )       (C.Koch.)Dippel   хибридна топола 

110   56 Populus x canadensis                                                 
 
Moench,(P.euroamericana(Dode.)Guiner.)     

111 69   Populus deltoides   W.Bartram ex Humphry Marshall   Делтоидна топола 

112   58 Populus nigra   L.   Черна топола 

113 70 59 Populus pyramidalis var.italica   Muenchh.(P.nigra f.pyramidalis Spach)   Пирамидална черна топола 

114     Populus pyramidalis var.thevestina (Dode.)Bean)     (P.nigra f.pyramidalis Spach)     

115   60 Populus tremula   L.   Трепетлика 

116 45 41 Prunus avium   L.   Дива череша 

117 46/71 61 Prunus cerasifera   Ehrh.(P.myrobolona Poit.et Turp) Rosaceae Джанка 

118 72   Prunus cerasifera f.atropurpurea Ehrh.[ Pr.c.var.pissardii (Carr)Koehne]   Червенолистна джанка 

119   34 Prunus dulcis   (Mill.)   Бадем 

120 106 54 Prunus mahaleb   L.(Padus mahaleb(L.) Borkh.)   Махалебка 

121 115   Prunus padus   L.   Гроздовидна песъкиня 

122 124   Prunus serrulata   Lindl.   Японска вишна 

123 125   Prunus х subhirtela   Miq     

124   62 Pyrus communis   L.   Обикновена круша 

125     Pyrus pyraster   (L.)Burgsd   Трънлива круша 

126 117   Quercus acutissima   Carruth Fagaceae   

127 73 63 Quercus cerris   L.   Цер  

128   64 Quercus frainetto   Ten.   Благун 

129     Quercus hartwissiana   Steven   Странджански дъб 

130     Quercus haas   Kotschy(Q.robur subsp. Robur)   Малоазиатски дъб ? 

131 114   Quercus ilex   L.   Каменен дъб 

132   65 Quercus petrea   Liebl.   Зимен дъб-горун 

133   66 Quercus pubescens   Willd.   Космат дъб 

134 74   Quercus robur   L. (Q.pedunculiflora K.Koch)   Летен дъб(дръжкоцв.дъб) 

135 75   Quercus robur f.fastigiata Regney. (Q.robur f.pyramidalis Ginnel)   Пирамидален летен дъб 

136   67 Quercus robur f.praecox раноразлистваща се форма   Обикновен летен дъб 

137   68 Quercus robur f.tardiflorta късноразлистваща се форма   Првостъблен летен дъб 

138 76 69 Quercus rubra                                                L.(Q.borealis var.maxima (Marsh.Sarg.) Fagaceae Червен дъб 

139 79 70 Robinia pseudoacacia   L. Fabaceae Бяла акация 

140 80 71 Salix alba   L. Salicaceae Бяла върба 

141     Salix caprea   L.   Ива 

142     Salix fragilis   L.   Крехка(трошлива)върба 

143 81 72 Salix babylonica   L.   Плачуща върба 

144 83   Styphnolobium japonicum   L.(L.)Schott(Sophora japonica L.) Fabaceae Японска акация 

145 84   Styphnolobium japonicum f.pendula L.(L.)Schott(Sophora japonica L.)   Плачуща яп.акация 

146 85 73 Sorbus  aria   Grantz Rosaceae Мукинa 

147 86 74 Sorbus  aucuparia   L.   Офика (калинка) 

148 112   Sorbus  aucuparia pendula     Плачуща офика 

149 122   Sorbus  x intermedia   (Ehrh.)Pers   Шведски сорбус 

150 87   Sorbus  torminalis   Grantz   Брекина 

151 91 75 Tilia cordata   Mill.(T.parvifolia Ehrh.) Tiliaceae Дребнолистна липа 
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152     Tilia x euchlora   K.Koch.     

153 90 76 Tilia platyphyllos   Scop.(T.grandifolia Ehrh)   Едролистна липа 

154 89 77 Tilia tomentosa   Moench.(T.argentea Desf.)   Сребролистна липа 

155 92 78 Ulmus minor 
Mill emend Rich.(U.carpinifolia Rupr.ex 
Suck.)(U.campestrisMill.)   Ulmacea Полски  бряст 

156 118   Ulmus laevis   Pall(U.effusa Wild)   Бял бряст 

                                      ХРАСТИ       

157     Amorpha fruticosa   L. Fabaceae Аморфа 

158   79 Berberis vulgaris   L. Berberidaceae Обикновен кисел трън 

159     Berberis thunbergii   L.   Тунбергиев кисел трън 

160 41 80 Buxus sempervirens   L. Buxaceae Обикновен чимшир 

161     Buxus sempervirens var.arborescens     Дървовиден чимшир 

162   81 Caragana arborescens   Lam. Fabaceae Дървовидна жълта акация 

163 127   Caragana arborescens f.pendula L.   Плачуща дърв.ж.акация 

164     Cotoneaster dammeri   L. Rosaceae   

165     Cotoneaster multiflorus   L.     

166     Dasiphora fruticosa   (L.)Rydb.(Potentila fruticosa L.)   Храстовиден очиболец 

167     Deutzia crenata   L. Saxifragaceae   

168     Erica carnea   L. Ericaceae Ерика 

169 104   Euonimus europaeus   L. Celastraceae Европейски чашкодрян 

170     Euonimus japonicus   L.   Японски чашкодрян 

171   89 Forsythia suspensa   (Thunb.)Vahl. Oleaceae Форзиция 

172   91 Hedera helix   L. Araliaceae Обикновен Бръшлян 

173 94   Hibiscus syriacus   L. Malvaceae Дървовидна ружа 

174     Kerria japonica f.plena (L.)DC Rosaceae Кичеста керия  

175   92 Laburnum anagyroides [L.vulgare J.Presl.] Medicus.            (Cytisus laburnum L.) Fabaceae Златен дъжд 

176 43   Lagerstroemia indica   L. Lytraceae Лагерстремия 

177   93 Ligustrum vulgare   L. Oleaceae Обикновено птиче грозде 

178   94 Lonicera tatarica   L. Caprifoliaceae Татарски орлов нокът 

179   95 Mahonia aquifolium   Pursh Berberidaceae Махония 

180     Nymphaea alba   L. Nymphaeaceae Бяла водна лилия 

181     Periploca graeca   L. Asclepiadaceae Гърбач 

182   96 Philadelphus coronarius   L. Hydrangeaceae Филаделфус 

183 64   Prunus laurocerasus   L. Rosaceae Лавровишна 

184     Pyracantha coccinea   L.   Пираканта 

185 77   Ramnus cathartica   L. Rhamnaceae Зърнастец 

186 78   Rhus typhina   L. Anacardiaceae Влакнест шмак 

187   97 Ribes  rubrum   L. Grossulariaceae Червено френско грозде 

188   98 Rosa canina   L. Rosaceae Шипка 

189   99 Rosa polyantha    Siebold & Zucc   Полиантова роза-трендафил 

190   100 Rubus caesius   L.   Полска къпина 

191   101 Rubus ideaus   L.   Малина 

192 82   Sambucus nigra   L. Adoxaceae Черен бъз 

193     Sorbaria sorbifolia   L. Rosaceae Сорбария 

194     Spiraea x vanhottei   L.   Спирея (майски цвят) 

195     Spiraea х arguta   L.     

196     Spiraea thunbergii   L.   Тунбергова спирея 

197     Spiraea prunifolia f.plena L.   Сливолистна спирея 

198     Symphoricarpos albus   L. Caprifoliaceae Бял снежноплодник 

199     Symphoricapros orbiculatus   Moench.     

200 105   Syringa  reticulata subsp.amurensis 
(Rupr)P.S.Green & 
M.C.Chang[S.amurensis] Oleaceae Aмурски люляк 

201 88   Syringa  vulgaris   L.   Обикновен  люляк 

202     Viburnum lantana   L. Caprifoliaceae Черна калина 

203 93   Wisteria sinensis   (Sims)Sweet Fabaceae Китайска вистерия-Глициния 
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1.4.2.2. Резултати от извършеното геодезическо заснемане и картотекиране на дървесната 

растителност в местата с промяна или предвидени нови алеи и обекти 

 
Описани са 961 дървета, разделени в 7 района. По видов състав и брой дърветата се разпределят 
както следва: 
• Abies alba 2 броя 
• Acer campestre 25 броя 
• Acer neguno 59 броя 
• Acer platanoides 6 броя 
• Acer platanoides ’Royal Red’ 1 брой 
• Acer pseudoplatanus  30 броя 
• Acer saccharinum 9 броя 
• Acer tataricum 10 броя 
• Aesculus hippocastanum 33 броя 
• Ailanthus altissima 18 броя 
• Betula pendula 4 броя 
• Cathalpa bignonioides 2 броя 
• Celtis australis 1 брой 
• Chamaecyparis lawsoniana 1 брой 
• Fraxinus americana 58 броя 
• Fraxinus angustifolia 66 броя 
• Fraxinus excelsior 215 броя 
• Fraxinus ornus 2 броя 
• Gleditchia triacanthos  45 броя 
• Juglans regia 14 броя 
• Maclura pomifera 1 брой 
• Morus alba 3 броя 
• Picea abies 15 броя 
• Picea pungens 31 броя 
• Pinus nigra 8 броя 
• Pinus sylvestris 16 броя 
• Platanus x acerifolia 9 броя 
• Populus  pyramidalis 6 броя 
• Populus  nigra 2 броя 
• Prunus avium 4 броя 
• Prunus cerasifera 12 броя 
• Prunus cerasifera `Atropurpurea` 4 броя 
• Pyrus communis 1 брой 
• Quercus cerris 10 броя 
• Quercus robur 50 броя 
• Quercus rubra 44 броя 
• Robinia pseudoacacia 1 брой 
• Salix alba 2 броя 
• Salix babylonica 2 броя 
• Sambucus nigra 2 броя 
• Styphnolobium japonicum 2 броя 
• Thuja occidentalis 2 броя 
• Tilia argentea 3 броя 
• Tilia cordata 52 броя 
• Tilia platyphyllos 9 броя 
• Tilia tomentosa 42 броя 
• Ulmus laevis 6 броя 
• Ulmus minor 21 броя 
• Ulmus sp. 1 брой 
 

От описаните дървета за 313 броя е открита нужда от грижи са състоянието им – предимно резитби 
на сухи клони, на много места създаващи риск за посетителите  на парка. За четири дървета е 
препоръчана подмяна със същият вид, а 6 са в добро състояние и са предвидени за преместване 
на място, където да бъдат запазени. 
Общо 286 дървета са предвидени за премахване поради влошено фитосанитарно състояние или 
ниска паркоустройствена стойност. Част от тази сума включва отмиращи или напълно изсъхнали 
дървета (45 броя). В изследваните райони са описани 352 броя дървета, които са в отлично със-
тояние. 
 

1.4.2.3. Резултати от извършена инвентаризация на лесопарковата част на Борисовата гра-

дина от НИС-ЛТУ 

Насажденията са изкуствено създавани преди 110-115 години. Залесявано е с богато разно-
образие от видове. Времето показва, че бял и черен бор постепенно загиват. Има други иглолистни 
видове - конколорка, дуглазка, веймутов бор, лиственица и секвоя, които за сега са в добро състо-
яние, но те са малко като участие и като площ. 

Оказва се, че дъбовете добре се чувстват на това месторастене-летен, червен дъб и цер. 
Самовъзобновяват се интензивно на отворени пространства. Планински ясен, шестил, явор, дреб-
нолистна и сребролистна липа, клен-това е част от богатия списък с видове, които са залесени в 
тази част на парка. Но най-устойчиви са растенията, които имат семенен произход- тук са офор-
мени като втори, трети етаж, на много места има жизнен подраст. След провеждане на санитар-
ните сечи ще има пространства, където ще се появи още подраст. 
Наложително е във всеки подотдел, където са установени повреди, да се премахнат загиналите и 
болни индивиди. 

В резултат на събраните данни от инвентаризацията на подотделите в Борисовата градина 
е необходимо да се извърши планиране на  основните горскостопански дейности, чиято цел е да 
се постигне устойчиво ползване и възпроизводство на комплекса горски ресурси и функции, опаз-
ване на биологичното разнообразие, постоянство и относителна равномерност на ползването. 

За някои подотдели е  описана налична суха и паднала маса, която трябва да се усвои. Са-
нитарното състояние е средно - за част от насажденията са описани необратими повреди от су-
ховършие, снеголом, гниене;  поради което препоръката за защита на горските територии от бо-
лести, вредители и други повреди и подобряване на санитарното им състояние е извеждането на 
санитарно почистване с интензивност 5-80% от запаса на насажденията  равна на процента на 
увредената маса като се оставят от 3 до 5 биотопни дървета на един хектар.  Повредите са при-
чинени от биотични въздействия (съхнене, предизвикано от гъба) - дърветата трябва да се отсичат 
с цел подобряване на здравословното състояние на насажденията и предотвратяване на опас-
ността от каламитети.  

За културите с пълнота 0.8 и нагоре с възраст над 41 год. до 10 години преди турнусната 
възраст е препоръчително извеждането на отгледна сеч  пробирка. Пробирките се провеждат в 
периода на интензивен растеж на дърветата по диаметър до започване на възобновителна сеч за 
създаване на условия за нарастването на дърветата с желани стъблени форми по диаметър, както 
и за подобряване на индивидуалната им жизненост и механична устойчивост, като след сечта пъл-
нотата и склопеността на насаждението не се допуска да бъде по-малка от 0,7. При извеждане на 
сечта се изсича  храстовата и подлесната растителност. 

За запазване и увеличаване на биоразнообразието в насаждения на възраст над 60 години 
около наличен единичен или групов подраст от редки дървесни видове, в диаметър не повече от 
височината на дървостоя се провеждат мероприятия за създаване на условия за развитието на 
подраста.  

В няколко култури с пробладаване на иглолистни видове (бял бор и черен бор) които са над 
105 год.  се препоръчва извеждането на възобновителна групово-постепенна сеч с интензивност 
15-20%. 

Групово-постепенната сеч се провежда с цел формиране и поддържане на неравномерна 
възрастова, хоризонтална и вертикална структура с възобновителен период не по-малък от 40 
години.  

Групово-постепенната сеч се провежда при спазване на следните правила:  



ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА м. ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА” –– ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 

23 
 

- дървостоят се отсича постепенно под формата на прозорци, които се разширяват;  
- прозорците се залагат в местата със започнал възобновителен процес;  
- при липса на възобновяване в иглолистни гори прозорците се залагат на два пъти в места 
със склопеност, по-голяма от 0,6, като първия път склопеността в прозореца се свежда до 
0,4 в семеносна година, а окончателното изсичане на дървостоя в прозореца се извършва 
при започнал възобновителен процес;  
- на 1 ха се залагат до 3 прозореца с диаметър 20 - 25 м;  
- дървостоят около прозорците в ивица с ширина 15 - 20 м се изрежда до склопеност 0,5 - 0,6;  
- разширяването на прозорците се извършва, когато подрастът е в достатъчно количество и 
е укрепнал;  
- едновременно с разширяването на прозорците във възобновените участъци се провеждат 
съответните отгледни сечи, включително и отглеждане на подраста.  
- интензивността на сечта при всяка лесовъдска намеса не може да превишава 25 на сто.  
Дърветата трябва да се секат ниско до земята. Височината на пъна, мерена от горната му 

страна, не трябва да надвишава 5 см – за пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт от диаме-
търа му -за пънове с диаметър над 20 см. При добива на дървесина се извършва почистване на 
сечищата от вършината, отпада и неизползваемата дървесина чрез: изнасяне извън сечищата;  

Преди започване на дейностите по санитарното почистване всички участници се инструкти-
рат за мерките за пожарна безопасност в тях и общите мерки и изисквания за опазване на горските 
територии от пожари. За работа в обектите се допускат техника и оборудване, комплектовани с 
изправни противопожарни средства. Почистването на сечищата, включително и тези без матери-
ален добив се организира така, че дървесните и други растителни остатъци да са на разстояние 
не по-малко от 20 м от границите им.  

(източник - инвентаризация на лесопарковата част на Борисовата градина от НИС-ЛТУ през 
2016 г.) 
 
 
 

1.4.3. Алейна мрежа и настилки 

Съществуващата алейна мрежа е развита в по-голяма степен в представителната паркова 
територия. Асфалтовата настилка преобладава и се явява е подходящ материал за изява на жи-
вописността на алейната мрежа и същевременно за удобство на достъпа при голям капацитет 
посетители. Настилката около езерото „Ариана” е оформена с гранитни плочи. 

С отдалечаването от представителната част алеите са неасфалтирани, което е характерен 
подход в лесопарковите пространства. Това не създава проблем при придвижване както на майки 
с колички, така и на велосипедистите. 

 
 

1.4.4. Паркови елементи и обзавеждане, сгради и съоръжения 

Понастоящем обзавеждането е в различен стил. Контрастът между осветителните фенери 
и останалите елементи в резерватната територия е силен. Тук парковото обзавеждане следва да 
е в стила към определена епоха. Осветителните фенери тип „барокови“ следва да се съчетаят с 
подобни малки архитектурни форми и обзавеждане. 

В останалата част на парка обзавеждане почти липсва, а съществуващите елементи като 
цяло са в незадоволително състояние. Тази територия се нуждае изцяло от нова концепция за 
парково обзавеждане. 

1.4.5. Подходи, достъп, транспортни комуникации, връзки със съседни територии 

Основните комуникации от градско ниво, които тангират „Парк Борисова градина” са : бул 
„Цариградско шосе”( II клас градска магистрала ) , бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” (II клас градска 
магистрала) , бул. „Тодор Каблешков” (II клас градска магистрала) бул.” Вапцаров-пробив”(III А клас 
районна артерия) През парка преминават и четири трасета от ПУМ и това са : бул.” Вапцаров и 

„Алея Яворов ”( III А клас районни артерии ), бул „Драган Цанков”  ( III Б клас районна артерия) и 
бул.”Симеоновско шосе” (III Б клас районна артерия) 

Улицата IV клас (главна улица) ,която тангира от запад парка в кв.Лозенец е ул.„Арх.Йордан 
Миланов”. Така представената Класификация на Първостепенната улична мрежа е в съответствие 
с ОУП на София и СО. 

Парк „Борисова градина” е добре обслужен с МОПТ. На първо място това е метрото от I ви 
метродиаметър чрез МС N  8,9 и 10 при СУ Кл.Охридски, Стадион „Васил Левски” и „Жолио Кюри” 
при Интерпред. В последствие и III ти метродиаметър ще направи връзка с първи при площад 
„Орлов мост” - бул.”Цариградско шосе”. На второ място са трамвайните маршрути от пл.Журналист 
през парка и бул „Джеймс Баучер”.. Тролейбусният (по бул Цариградско шосе) и автобусен транс-
порт са  широко застъпени по цитираните по горе трасета от ПУМ на София. На приложената 
схема са дадени трасетата на МОПТ и Метрополитена, както и транспортния пешеходен достъп 
от 350 и 500 м от/до спирките на масовия транспорт, както и Класификацията на ПУМ съгласно 
ОУП на София и СО. Подходът към парка от северозапад се осъществява чрез светофарно рег-
ламентирано пресичане. Той предоставя възможности за използване като велосипеден подход и 
за хора със затруднено придвижване. 

Подходът от север като продължение на улица „Паренсов” е чрез нерегламентирано пре-
сичане и не предоставя възможности (ограничава) за използване като велосипеден подход и за 
хора със затруднено придвижване. Подходът от север чрез заобикаляне на стадион „Васил Лев-
ски” се осъществява чрез светофарно регламентирано пресичане. Той предоставя ограничени 
възможности за използване като велосипеден подход и за хора със затруднено придвижване. Из-
ползването на площите като автопаркинг и влизането на автомобили създават конфликтни усло-
вия. 

Подходът ос североизток – Орлов мост се осъществява чрез светофарно регламентирано 
пресичане. Той предоставя възможности за използване като велосипеден подход и за хора със 
затруднено придвижване. Подлезът на Орлов мост предоставя добри възможности за преодоля-
ване на денивелацията с асансьор. 

Останалите два подлеза по Цариградско шосе предоставят или ограничени възможности 
за придвижване на майки с колички, поради ограничаващи релси или конфликт с велосипедистите, 
поради използването на една и съща иначе подходяща рампа. 

Подлезът под бул. Пейо Яворов е подходящ да използване и от майки с колички и от вело-
сипедисти, създава затруднения за хора с инваридни колички, поради големия наклон. 

Подходът от квартал Изток е подходящ за използване от велосипеди и майки с колички, но 
влизането на автомобили създава конфликтни условия 
Останалите подходи са слабо използвани и ненатоварени, поради липсата на довеждащо автомо-
билно движение – от бул. Драган Цанков след спирането на трамвая, и поради необходимостта за 
пешеходно минаване по неудобен и тесен тротоар по натоварения с автомобилно движение „Дра-
ган Цанков“. 

Южната и югозападната част на парка е слабо използвана, наличието на две реки възпре-
пятства достъпа, липсват изградени мостове. 

На територията на парка е изграден паркинг при МС стадион Васил Левски (3 нива по 60 
коли или общо 180 коли).   

Междувременно при Семинарията, по ул.”К. Видински”, ул.“Йосиф Цанков“, както и между 
метростанцията и Стадион „Васил Левски“ с подход от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“,  се изг-
радиха и работят наземни платени паркинги за около 110-120 леки коли. 

В определени случаи се разрешава паркирането в едната лента в района на Телевизион-
ната кула. 
 

1.4.6. Обществено обслужване и техническа инфраструктура 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 

На територията на парковата зона са разположени няколко заведения за обществено хра-
нене и други обекти, част от които са с несъвместими с парковата функции. Сред тях са автокъща, 
ресторанти и множество неподходящи преместваеми обекти. 
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СЪЩЕСТВУВАЩА ВК ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

Питейно-битовото и противопожарно водоснабдяване на парка се осъществява от градската 
водоснабдителна система, управлявана от „Софийска вода“ АД. 

Съответните служби на „Софийска вода“ АД са предоставили необходимата информация за 
водоснабдителната система, обслужваща парка. Почти цялата територия се обслужва от т.нар. 
Драгалевска водоснабдителна система. 

Резервоарът на системата е при кв. Драгалевци, разположен на кота 656,00 и с полезен обем 
15 750 м3. 

Чрез водопроводната мрежа на територията на парка, в различни негови части се осигурява 
налягане от 4 до 8 атм. 

Най-северната част на парка, тази около стадион „В. Левски“, се обслужва от резервоар „Ло-
зенец“. Този резервоар се намира на територията на парка, северно от бул. “П. К. Яворов“ Разпо-
ложен е на кота 605,00 и разполага с общ  обем 18 556 м3. Съставен е от две самостоятелни 
камери  от 7 000 м3 и 11 556 м3. В горепосочената най-северна част на парка, този резервоар 
осигурява около 5 атм. налягане. 

Около резервоарът има изградена охранителна ограда, която дефинира санитарно-охрани-
телна зона 1. Предназначението на СОЗ 1 е противодействие на злонамерени лица и гарантиране 
на нормативно необходимите качества на водата. Поради факта, че водоемът не е водоизточник, 
а съоръжение по пътя на водата, устройване на последващи СОЗ не е нужно. 

Второ ограничение върху зоната около този резервоар се налага поради факта, че до него е 
разположена хлораторна станция. Съгласно Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоа-
тация на водоснабдителните системи, този вид инсталации се разполагат на минимум 150м. от 
жилищни, обществени или производствени сгради, които временно или постоянно се обитават. От 
приложената графична част се вижда, че в обхвата на окръжността с диаметър 300м. попада ос-
новно част от лесопарка, част от бул. „П.Яворов“ и малка част от Семинарията. Ако използваме 
Розата на ветровете от ОУП на  София, то потенциално опасната зона се удължава в посока изток-
запад и скъсява в посока север-юг. В тази връзка, потенциално опасната зона засяга в по-висока 
степен територията на Семинарията. Разбира се, част от лесопарковата територия също остава в 
тази зона. 

Поради обективните пречки да се ограничи достъпа на хора в тази потенциално опасна зона, 
то решение трябва да се търси в посока на по-безопасна технология за обеззаразяване на водата, 
която да гарантира безопасността на хората, намиращи се извън СОЗ, но в близост до нея. 

Достъп до това съоръжение имат само служебни лица от „Софийска вода“ АД в съответствие 
с вътрешните правила на дружеството. На база писмо № ТУ -3453/07.10.2013Г. на „Софийска вода“ 
АД, към настоящия момент не са необходими инвестиционни мерки за съществени строително-
монтажни работи по резервоара.  

В случай на необходимост е възможна връзка между Драгалевската водоснабдителна сис-
тема и тази на резервоар „Лозенец“ в рамките на парковата част на парк „Борисова градина“. 

Особеност на водопроводната мрежа е, че тя е съставена от участъци с различна експлоа-
тационна възраст. Голяма част от водопроводите са строени през  първата половина на 20 век. 
Това са стоманени и чугунени тръбопроводи, очевидно с  високо качество, защото и към настоя-
щия момент не дават чести аварии. 

Определено може да се твърди, че голяма част от стратегическите водопроводи на терито-
рията на парк „Борисова градина“ са със изтекъл гаранционен срок. От горепосоченото писмо на 
„Софийска вода“ АД е видно, че има водоводи изградени през 1926г., 1934г., 1953г., 1962г., 1967г. 
и т.н. Очевидно в случая,“Софийска вода“ АД смята, че гаранционния срок не е решаващ фактор 
за подмяна на тези проводи. Когато даден водопровод е изграден от качествен материал , при 
пълно спазване на технологичния процес и когато той работи задоволително е целесъобразно той 
да се експлоатира далеч след изтичане на гаранционния му срок. За отбелязване е и фактът, че 
довеждащите водопроводи до резервоар „Лозенец“ и магистралните водопроводи, които започват 
от него, работят при относително ниско и средно налягане  - до 4-5 атм. 

В конкретния случай, „Софийска вода“ АД е посочила детайлно кои водопроводи са със из-
черпан ресурс и това е взето при дефиниране на препоръките за инвестиционни мерки по водос-
набдителната система в чертите на парка.    

Всички стратегически водопроводи са стоманени или чугунени. Почти всички второстепенни 
водопроводи са стоманени. Единични второстепенни водопроводи , изградени през последните 20 
години, предимно в северната част на парка, са полиетиленови. 

Като цяло, водопроводната мрежа  е в добро състояние със следните изключения. По сведе-
ние на „Софийска вода“ АД , в лошо техническо състояние са:  

 Водопровод Ф 500Ст., успореден на „Цариградско шосе“. 

 Водопровод Ф 600Ст., успореден на бул. „П. К. Яворов“, в участъка Телевизионна 
кула-„Цариградско шосе“. 

 Водопровод Ф 600Ст., по бул. „П. К. Яворов“, западен участък 

 Водопровод Ф 350Ст., ситуиран в лесопарковата  част, успоредно на бул. „Др. Цанков“. 
 Като друг проблем на водоснабдителната мрежа може да се посочи факта, че отделни ма-

гистрални водопроводи преминават през разглежданата територия нелогично, без съобразяване 
със съществуващата алейна и пътна мрежа. Отреждането на сервитут за тези водопроводи е неп-
риемливо решение, защото е недопустима сеч на съществуваща дървесна растителност. Алтер-
нативното решение е изместване на тези водопроводи по околните булеварди на разглежданата 
територия или по подходящи алеи. Посоченият проблем засяга основно Ринг 1, преминаващ през 
парковата зона в посока юг-север, успоредните магистрални водопроводи Ст.900 и Ст.400, преси-
чащи югоизточния край на парка и магистралния водопровод Ст.500 в югоизточния край на лесо-
парка. 

Системата от спирателна, регулираща и измервателна арматура функционира добре, тъй 
като „Софийска вода“ АД обръща сериозно внимание на този въпрос, а и инвестиционните разходи 
са относително ниски.  

Реализирани са голям брой зони с измерване на налягането и водното количество /DMA / и 
зони с редуциране на налягането /РМА/. Това позволява правилна оценка на загубите в мрежата 
и оптимизиране на водоснабдителната услуга. 

Системата от противопожарни хидранти  /ПХ/  е слабо развита. Такива съоръжения са мон-
тирани само около стадионите и други по-малки обществени сгради. 

 

ПОЛИВНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

Данните за съществуващата поливна система на част от парка са непълни, но достатъчни за 
правилната оценка, която ще бъде формирана в следващата точка „Анализ на съществуващото 
положение“. 

Дефинирани са местата на три работещи помпени станции: при розариума, югоизточно от 
стадион „В. Левски“ , при тенис кортовете, южно от стадион „В. Левски“ и край източната ограда на 
стадион „Българска армия“. Четвъртата, неработеща помпена станция е разположена източно от 
астрономическата обсерватория. Въпреки съдействието на служителите от ОП “Паркове и градски 
градини“ , достъпа до вътрешността на съоръжението не бе възможен. 

Оборудването на трите работещи помпени станции е разнородно, монтирано по различно 
време и с различни диаметри. Това води до неефективно ползване на нови помпи и арматури, 
монтирани през последните години. Автоматизацията на съоръженията е застъпена, доколкото 
такава има монтирания помпен агрегат. Всички помпени станции имат нужда от ремонт на строи-
телната част на съоръженията. 

Положителен факт е, че изходящите тласкатели от помпените станции се виждат и диаме-
търа им е изяснен.  Тези данни са показани в приложения ситуационен план. За съжаление, няма 
данни за съществуващата тръбна поливна мрежа. Ситуационното положение на тръбите е опре-
делено на база местата на поливните хидранти и по информация  на обслужващия персонал. 

Диаметрите на поливните хидранти са предимно 1 ¼“ . По спомени на персонала, диаметрите 
на изпразнителните кранове, които източват системата са 1 ½“. 

През 2013 год. е изготвен  технически проект за автоматизирана поливна система на част от 
парка. Обхватът на този проект е показан в ситуационния план. Съгласно този проект , водното 
количество за поливната система ще се осигурява от съществуващите помпени станции. Водното 
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количество за едновременно поливаните площи ще бъде съобразено с дебита на помпените стан-
ции. 

МИНЕРАЛНИ ВОДИ 

На територията на къпалня „Мария Луиза“ е проявено и разкрито  находище от минерална 
вода . То попада в зона със спорадични находища на слабоминерализирани алкални хидротерми. 

Температурата на водата е в интервала 25-55. Потенциалът на находището е ограничен и на този 
етап неговото значение се ограничава в рамките на къпалня „Мария  Луиза“. 

 

КАНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

1. Смесена канализационна система 

Цялата територия на парковата част на парк „Борисова градина“ се обслужва от смесена канали-

зационна система . В най-северната част на парка, при Орлов мост, има преливник, който отлива 

дъждовния отток в Перловска река, а битовият отток се зауства в канализационния колектор по 

бул. “Евлоги  и Христо Георгиеви“- Я 700/1050. Допълнително два второстепенни канала – БФ600, 

от двете страни на стадион „В. Левски“, също заустват в този колектор. 

Съществуващата канализация е изцяло от бетонови тръби. Като цяло, системата работи сравни-

телно добре, но това се дължи на  напълно развитата система от дъждоприемни решетки. В мо-

мента, когато системата от дъждоприемни решетки се разшири в необходимата степен, то същес-

твуващите клонове  с диаметър Ф200 ще се окажат с недостатъчен капацитет. 

Към настоящия момент има трайно повредени дъждоприемни решетки, а капаците на редица ре-

визионни шахти са покрити с асфалтова настилка, респ. със затревен почвен слой. 

Аналогично на посочения проблем със ситуирането на някои водопроводи, налице е нелогично 

преминаване на съществуващи основни канали през залесени площи. Отреждането на сервитути 

за тези канали също е неприемливо решение , защото е недопустима сеч на дървесни видове. 

Очевидната алтернатива е изместването на тези канали по съществуващата алейна мрежа. 

Този проблем се наблюдава в парковата част – Събирателен канал б.ф500, канализация б.ф200 

на Климатичното училище, канализация Б.ф200 в югоизточния ъгъл на парка, канализация б.ф250 

в централната част на парка. 

В лесопарковата част на парка, по разбираеми причини няма развита канализационна мрежа. Точ-

ковите консуматори на вода, респ. източници на отпадъчни води са обезпечени с канализация – 

смесена система. Такива са комплексът около спортната зала „София“, телевизионния център, 

летния театър, районът на гара „Пионер“. 

По данни на „Софийска вода“ АД, канализацията на спортна зала „София“ не функционира добре 

и в нея са проникнали фини корени на околни дървесни видове. 

 

 

2. Дъждовна канализация 

Такава канализация има развита по основни пътни артерии, тангиращи на парка или преминаващи 
през него. 
Във връзка с реконструкцията на бул. „Др. Цанков“, по дължината му функционира дъждовна ка-
нализация, която зауства в Перловска река. 
По „Симеоновско шосе“ , в посока към Драгалевска река, функционират два  дъждовни клона. Те 
заустват в Драгалевска река. 
Системата от дъждоприемни шахти и по двата булеварда е адекватна на условията и може да се 
приеме, че работи нормално. 
 

 
 
 

 
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 

В района към настоящия момент има изградени проводи на техническата инфраструктура за 
пренос на гореща вода. В разглеждания район има изградена топлопреносна мрежа на “Топлофи-
кация София” ЕАД, която притежава лиценз за топлоснабдяване в района. По функциониращата 
топлопреносна мрежа в настоящия момент се транспортира топлоносител гореща вода с темпе-
ратури на вход/изход Т=150/75С. 

Изградените топлопроводи са от метални тръби с топлинна изолация, положени подземно в 
непроходими бетонови канали. Трасетата на съществуващата топлопреносна мрежа в района са 
показани в приложените чертежи. Поради спецификата на района изградената топлопреносна 
мрежа е по периферията на разглежданата зона. През част от територията на район “Изгрев” пре-
минава магистрален топлопровод с диаметър DN700, чията сервитутна зона е несиметрична 
ивица от едната страна 2 m, от другата - 4.5 m от външния край на строителната конструкция на 
топлопровода. 

 
 
 

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ 
Разпределението на електрическата енергия в Парк „Борисова градина” става посредством тран-
сформаторни постове и подстанция. Чрез кабелни изводи ниско напрежение (НН) от тези трафо-
постовете, с използването на кабелни кутии (КК) и кабелни разпределителни касетки (КРК), елек-
трическата енергията се доставя до крайните потребители. Самите трафопостове от своя страна 
са присъединение на страна 20kV към понижаваща подстанция 110/20kV. 
На територията на Парк „Борисова градина” има разположени близо 49 броя (по-голямата част са 
прилежащи и са за нуждите на парка) трафопостове 20/0,4/0,231kV, както и 1 брой подстанция 
110/20kV. Една част от трафопостовете са вградени в обема на съществуващи сгради, а втората 
част са обособени в отделни самостоятелни сгради (панелни и монолитни). 
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Кабелите са положени предимно директно в изкоп под настилките, като не липсват и такива изтег-
лени в частични тръбни кабелни канални мрежи. 
Има изградена и съобщителна кабелна мрежа. Аналогично на силовата инсталация слаботоковите 
кабели са положени в изкоп. 
За всички кабели са показани сервитутите им. 

1.4.7. Санитарно-хигиенни условия  

По данни на ОУП На територията най-голямо шумово замърсяване се установява в непосредст-
вените паркови участъци по продължението на главните градски артерии, преминаващи през или 
тангиращи парка. В тези участъци е най-голямо и праховото замърсяване.  
 

1.4.8. Собственост 

По данни на регистъра на КК, както и по данни предоставени от собственици и юридически лица 
експлоатиращи различни обекти на територията на парка е генерирана Схема на собствеността. 
Територията на обхвата на разработката включва следните видове собственост: 

 изключителна държавна собственост 

 публична държавна собственост 

 частна държавна собственост  

 публична общинска собственост 

 частна общинска собственост 

 частна собственост 
За определени обекти и ПИ в обхвата на разработката не бяха открити данни за собствеността. 

1.4.9. Демографска основа, посещаемост, ползване 

Територията на парка е предмет на огромен обществен интерес и се посещава от всички възрас-
тови и социални групи граждани.  
 

1.4.10. Особена териториалноустройствена защита 

Преобладаващата част от територията на м. „Парк Борисова градина” е с особена териториално-
устройствена защита, поради наличието на следните единични и групови недвижими културни цен-
ности: 

1. Резерват на градинско-парковото изкуство „Княз Борисова градина”, вкл. „Дендрари-

ума” обявен с РМС №19/8.12.1988 г. (ДВ, бр.96/1988 г.) при следните граници: „Княз Борисова 

градина” - североизток - бул. „Цариградско шосе”, югоизток - бул. „Яворов”, югозапад - пешеход-

ната алея, тангираща стадион „Васил Левски”, спортен комплекс „Народна армия”, Колодрума и 

къпалня „Мария Луиза” до бул. „Яворов”, северозапад – бул. „България”; „Дендрариума” - севе-

розапад - бул. „Яворов”, североизток – продължението на пешеходната алея, югозападно от къ-

палня „Мария Луиза”, югоизток – тенис-кортове, зала „София”, югозапад – бул. „Драган Цанков”.  

2. Охранителна зона на резерват „Княз Борисова градина” и „Дендрариума”, обявена с 

РМС №19/8.12.1988 г. (ДВ, бр.96/1988 г.) при следните граници: североизток – бул. „Цариградско 

шосе”, включително североизточната регулационна линия, югоизток – ж.к. „Изток”, югозапад – 

бул. „Драган Цанков”, северозапад – бул „България”. 

3. Комплекс на Софийската духовна семинария, обявена с п-мо №1787/21.05.1976 г., акт 

п-мо № 15/14.02.1985 г. и п-мо №4469/22.08.1986 г. при следните граници: ул. „Йосиф Петров”, 

изкуствено залесена площ,  ул. „Стоян Михайловски”, пл. „Велчова завера”. 

4. Комплекс на Астрономическата обсерватория 

5. Единични художествени недвижими културни ценности, обявени във в-к „Известия”, 

бр. 73 от 1955 г., представляващи 18 броя бюст-паметници на Любен Каравелов, Марин Дринов, 

Георги Раковски, Георги Бенковски, Пейо Яворов, Добри Желязков, Петър Берон, Петко Славей-

ков, Нешо Бончев, Маестро Г. Атанасов, Цанко Церковски, Васил Петлешков, Константин Велич-

ков, Христо Максимов, Иван Вазов, Хаджи Димитър, Христо Ботев и Пенчо Славейков.  

6. Изкуствено залесяване, деклариран с Писмо №3387/18.07.1996 г. при следните гра-

ници: от най-северната точка по посока на часовниковата стрелка, както следва:  Пресечката на 

ул. „Кирил Видински” и ул. „Драган Цанков”, бул. „Драган Цанков” до пресечката с бул. „Пейо 

Яворов”, бул. „Пейо Яворов”, ул. „Стоян Михайловски”, ул. „Арх. Йордан Миланов”, ул. „Борова 

гора”  

7. Изкуствено залесяване, деклариран с Писмо №3387/18.07.1996 г. при следните гра-

ници: ул. „Стоян Михайловски”, бул. „Симеоновско шосе”, северната ограда на Зоопарка и НПЗ 

„Хладилника”, околовръстната ж.п. линия до пресечката с алеята (просеката), продължение 

на ул. „Златовръх”, бул. „Пейо Яворов” до пресечката с ул. „Стоян Михайловски”  

8. Изкуствено залесяване, деклариран с Писмо №4570/13.11.1996 г.  при следните гра-

ници: от най-северната точка – трасето – завоя на трамвайната линия, югоизточно от Телевизи-

онната кула, бул. „Драган Цанков”, ул. „Незабравка”, ул. „Трепетлика”, ул. „Никола Габровски”, 

регулационната граница на ж.к. „Дианабад”, ул. „Апостол Карамитев”, регулационната грница на 

кв. “Витоша”, до пресечката на бул. „Симеоновско шосе”, бул. „Симеоновско шосе”, ул. „Стоян 

Михайловски”, бул. „Пейо Яворов”, трасето на трамвайната линия до изходната точка. Източна 

граница – десният бряг на коритото на реката – актуализирана с писмо № 315/25.10.2006 г. (не 

е конкретизирана частта между Симеоновско шосе и оградата на Зоопарка) 

9. Павилион Спирка „Вишнева”, деклариран с п-мо №1787/21.05.1976 г
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1.5. ИЗВОДИ ОТ СЪСТОЯНИЕТО – ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

От направеното историческо проучване и актуалното състояние на парка днес могат да се напра-
вят няколко съществени извода, имащи голямо значение за устройственото планиране на терито-
рията: 

 винаги водещ е бил общественият интерес и грижата за широката гражданска обществе-
ност на София  

 съществува приемственост в развитието на плановата композиция и обемно-пространстве-
ното растително оформяне – Даниел Неф – Йосиф Фрай – Георги Духтев, която е нарушена 
едва в последните десетилетия 

 в процеса на историческо развитие на територията на м. Парк „Борисова градина” са се 
оформили четири ясно разграничими зони - три паркови зони със структурообразуващо зна-
чение – зона на резервата, зона на спортните съоръжения и паркова зона, тангираща ул. 
„Драган Цанков”; и лесопаркова зона – изкуствени насаждения 

 микроклиматичната характеристика осигурява комфортни условия за отдих в иначе силно 
урбанизираната среда 

 в местата с промяна или предвидени нови алеи и обекти броят на съществуващите дървета 
в отлично, задоволително и лошо състояние е относително изравнен, което означава, че е 
необходима ясна стратегия за тяхното поддържане, усложнено в контекста на това, че те-
риторията е недвижима културна ценност  

 необходимо е да се предвиди развитието на растителността в близките години, за да може 
да се изработи план за цялостно обновяване на парковата растителност в споменатите най-
значими зони. В противен случай ще се изгуби смисъла и характера на редовото засаждане, 
а това от своя страна води до загуба на образната автентичност на резервата.  

 за насажденията в лесопарка с „горски характер” е необходимо да се създадат условия за 
осъществяване на  специализирана грижа и поддръжка, различна от тази за парковата зона 

 съществуващата алейна мрежа като цяло е много добре развита и обслужва добре както 
парковата, така и лесопарковата зона. Изключение прави участъкът между ул. Драган Цан-
ков, бул. „Евлоги Георгиев”, спортната зона и бул. „П. Яворов”, в който липсва подходяща 
планова структура, обезпечаваща пълноценното му използване по основно предназначе-
ние 

 парковото обзавеждане се нуждае от допълване с необходими елементи и уеднаквяване  и 
синхронизиране на стилистиката. В представителната резерватна част прекъсването на 
главната ос към Братската могила е недопустимо по отношение на целостта на плановата 
композиция и е необходимо нейното възстановяване 

 необходимо е да се предприемат мерки за обвързване на отделните части на територията, 
разделени функционално от натоварени пътни артерии 

 наложително е ясно да се регламентират допустимите функции на обектите и съоръжени-
ята в парка и съответно да се редуцира тяхното присъствие 

 наличието на различни видове собственост затруднява използването на територията по 
същество в нейната цялост, при наличието на голям обществен интерес този въпрос се 
нуждае от спешно разрешение 
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II. ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

 
Устройствена 

зона 
Устройствени показатели Предназначение, основни и допълващи функ-

ции, ограничения Макс 
плът-

ност на 
застр. 

% 

Макс 
Кинт 

Мин 
озел 
площ 

% 

Макс 
кота 
кор-

низ в 
м 

Зп – зона на 
градски пар-
кове и гра-

дини 

1 0,06 

85 
(вкл. 

декор. 
водни 
площи

) 

1 

Паркове за ежедневен и седмичен отдих с 
площ над 5ха; допуска се застрояване със 
сгради и съоръжения за дейности, свързани с 
отдиха. Собствеността в тази зона може да 
бъде и частна. Необходимите площи за широко 
обществено ползване, които са задължително 
публична общинска собственост, се определят 
въз основа на ПУП. Минимален размер на УПИ 
е 1 ха. Минимум две трети от озеленената 
площ на парка е с висока дървесна растител-
ност. 

 

 

Са1 - Зона за 
спорт и атрак-
ции, предимно 
в градския ра-

йон 

20 0,3 40  Предимно за обособени зони за спорт и атракции в 
градска среда. 

Са2 - Зона за 
спорт и атрак-
ции, предимно 
в околоградс-

кия район 

10 0,15 50 

 Предимно за обособени зони за спорт и атракции в 
извънселищни територии и в рамките на градските 
паркове. 

Тбз – терени 
за бази на зе-
лената сис-

тема 

    Разполагат се основно в обекти на зелената сис-
тема. Допуска се само застрояване, пряко свързано 
с развитието, поддържането и реконструкцията на 
обектите на зелената система. 

Твк - Терени 
за площни 

обекти на ВиК 

    За резервоари, пречиствателни станции и др. 

Тел - терени за 
площни обекти 
на електрос-

набдяването и 
електронните 
съобщения 

    За електростанции, елподстанции, телефонни цен-
трали, радио- и телевизионни и други телекомуни-
кационни централи и др. 

Трк -  Терени 

на реки и други 
открити водни 
площи 

 

    В урбанизирани територии за водните течения се 
осигурява задължителен сервитут, както следва - 
мин. 3 м двустранно на коритото, и допълнително 
по още мин. 6 м за улици (алеи) за провеждане на 
инженерната инфраструктура и за обслужване на 
речното корито. Въз основа на допълнителни про-
учвания се допуска шестметровият сервитут да се 
разположи едностранно. Тези терени са 
задължително публична общинска собственост  
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III. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

3.1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

Основна цел на настоящата проектна разработка е да представи устойчиви решени за решаване 
на устройствените проблеми и насоки за развитие, съобразени с културно-историческата и еколо-
гичната значимост на територията на м. Парк „Борисова градина”. 
Конкретните цели на проекта за ПУП са: 

 Запазване на общоградското значение на парка като място за физически отдих и културно 
обогатяване 

 Прилагане на ОУП и разпоредбите на ЗУЗСО 

 Създаване на условия и предпоставки за пълноценно паркоустрояване и благоустряване 
на територията на м. Парк „Борисова градина”  

 Осигуряване опазването на културното наследство  

 Освобождаване на градината от несвойствени обекти. 

 Функционално „разтоварване” на резервата от неприсъщи за характеристиката му обекти и 

елементи. 

 Дефиниране на значимите, редуциране на дублиращи и лимитиране на допълващите фун-

кции в границата на градината. 

 Спиране на достъпа на автомобилно движение в парковата територия. 

 Осигуряване на регламентиран (специализиран, необходим) транспортен достъп до всички 

елементи на парка и осигуряване на зони и места за паркиране на посетителите в перифе-

рията му. 

 Осигуряване на пешеходен достъп от всички направления към парка, както и пешеходни 

връзки между различните части на парка чрез пешеходни мостове с олекотена визия и кон-

струкция, както и екодукти. 

 Организиране на различните видове движение безконфликтно в границите на парковата 

територия. 

 Запазване и включване в границите на парка на знакови атракциони, които се харесват и са 

емблематични за софиянци. 

 Дефиниране на различните видове отдих и нов прочит на функционалното зониране. 

 

3.2. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

3.2.1. Принципни постановки, степени на намеса, общи положения 

 
Допустими степени на намеса 

В ПУП са определени за допустими следните степени на намеса, предвидени в различни участъци 
и зони на разработваната територия, в зависимост от определените режими на опазване и специ-
фика на територията: 

 Консервация и реставрация 

 Консервация 

 Консервация на границите 

 Възстановяване на изчезнали обеми по архивни данни 

 Възстановяване на планова композиция по архивни данни 

 Възстановяване на обемно-пространствена композиция по архивни данни 

 Реконструкция 

 Ремонт, преустройство и подмяна на съоръжения

Изведени принципни постановки 

 Съхраняване структурната, функционалната и визуалната цялост на парка 

 Оценка на приносите на всички епохи за развитието на парка, включително от най-ново 
време 

 Обекти като лятната къпалня „Мария Луиза”, Националния стадион „Васил Левски”, комп-
лекс „Българска армия”, Националния колодрум „Сердика”, Телевизионната кула са оце-
нени в ПУП като такива с голяма историческа стойност и обществена значимост. ПУП пред-
вижда съхраняване на облика им и допуска минимална намеса по отношение на модерни-
зирането им, което да не нарушава по никакъв характерния облик, дървесната растител-
ност, озеленените откоси и останалите елементи на съществуващите зелени площи. 

 Застрояването се ограничава до запазване на съществуващите сгради и съоръжения, които 
имат пряка значимост за съществуването на парка и обектите в него. Плътността на заст-
рояване се определя като са отчетени съществуващите сгради, за които има ясно норма-
тивно регламентиране. Всички постройки и съоръжения, чието съществуване е необосно-
вано и не отговаря на поставените цели, са премахнати. 

 Показатели като плътност на застрояване и процент на озеленена площ установени в ПУП 
са фиксирани като задължителни, независимо от посоката на отклоненето им спрямо стан-
дартните за съответната зона.  
 

Регулация 
Образуването на УПИ е резултат от преценка на синхронизираното взаимодействие между 

предназначението на имотите и режимите на опазване. Водещ принцип е съхраняването на ця-
лостта на парковата територия и нейните структурообразуващи елементи. За нуждите на нас-
тоящата разработка от тази преценка в ПУП и СПН са определени три типа обекти в зависимост 
от предназначението им – за широко обществено ползване, за ограничено обществено ползване 
и обекти със специално предназначение. До голяма степен, в зависимост от тази достъпност, е 
извършена и регулацията на територията.  

Резерватната територия в частта Княз Борисова градина е отделена в УПИ с граници по акта 
на обявяване на резервата. 

Всички поземлени имоти, попадащи в територията на охранителната зона на резервата в 
частта ограничена от от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „П. Яворов” и ул. „Драган Цанков” 
са обединени в общ урегулиран поземлен имот с основно предназначение „За парк“ (Зп).  

Резерватната територия на Дендрариума с цялата прилежаща охранителна територия е обо-
собена в УПИ с граници уличните регулационни линии. 

Лесопарковите насаждения са отделени в УПИ, регулирани по улична регулация.  
Обектите със специално предназначение, извън са отделени в отделни УПИ. При евентуално 

отпадане на функциите им се предвижда те да бъдат включени към парковата територия. 

Очаква се, че такова регулиране на парковата територия предполага отстраняване в макси-
мална степен на всички материални, функционални и визуални пречки за нейното формиране и 
пълноценно ползване като недвижима културна ценност. Като материални бариери в ПУП са оп-
ределени поставени ограждения, възпрепятстващи свободния достъп на граждани. Друга матери-
ална пречка е развиващата се без необходимата поддръжка в последните години дървесна рас-
тителност, която през годините и формирана професионално и в синхрон за цялата паркова тери-
тория. С промяната на собствеността и парцелирането на ценната територия е допуснато разви-
тие и на самонастанили се дървета и храсти, голяма част, от които паразитни за парка, чието пре-
махване днес очаквано среща обществена съпротива. Като главна бариера, възпрепятстваща 
функционалното ползване също е прието парцелирането и различната собственост на поземле-
ните имоти в зона Зп. Визуална бариера се явяват всички нетипични, нехарактерни и самоцелни 
обекти и елементи, обслужващи ограничен кръг посетители. За визуална бариера се приема и 
неподдържаната растителност, развила се самоцелно и възпрепятстваща както формирането на 
различните типове паркови пространства, така и изявата на основните паркови композиционни 
растителни компоненти. Визуалните бариери, резултат от невъзможност за поддържане и липса 
на ясна паркова композиция, безспорно имат принос за занижената безопасност и зачестилите в 
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последните години криминални деяния. Парцелирането на имоти, в които дървесната растител-
ност има голямо значение за общата обемно-пространствена композиция създава невъзможност 
за осъществяване на поддръжка, което е пречка за използването на съседните имоти.  

Територията м/у р.Слатинска и ул."Апостол Карамитев" е в обхвата на разработката с ре-
шение №417/18.07.2013 на СОС. Тази територия е териториално и физически неразривна част от 
"Борисова градина". Геометричните размери на коритото на р.Слатинска са във функция на мак-
сималното водно количество (стогодишната вълна), което е възможно да се наложи да мине през 
коритото, неговото състояние, както и надлъжния му наклон. Това предполага то да не се стеснява. 
Неговата проходимост (на коритото), трябва да е гарантирана не само като ПИ-то е в един урегу-
лиран имот, но и като се даде възможност да се извършват мероприятия по неговото укрепване, 
разширение (ако се налага - напр. при заустване на дъждовна канализация) или други дейности 
свързани с поддръжката му, без да има директни ограничения с имоти с жилищни  или други фун-
кции. Според ОУП част – Инженерно-техническа инфраструктура Открити водни течения, серви-
тутната зона е с широчина 15 м. От голямо значение за подобряване състоянието на растител-
ността е мероприятията по бреговете на р.Слатинска да се планират и реализират и от двата 
бряга. В момента обхвата на разработката е ограничена до десния бряг. Целесъобразно е да се 
предприемат планови и административни мерки за приобщаване и на левия бряг към територията 
на парк Борисова градина. 

Ново застрояване 
Ново застрояване се предвижда единствено в зоната между Розариума и ул. „Драган Цан-

ков”. Предвидената сграда е с кота корниз макс. 10 м. и ограничителни линии на застрояване.  
Сградата е предназначена за музей „Зелената памет на София”, в която може да се да се поме-
щава и парковата администрация.  

Възстановяване на изчезнали архитектурни обеми по архивни данни 
В ПУП е предвидена възможност при безспорно установени архивни данни да се извърши 

възстановяване на изчезналите сгради на Климатичното училище. Съгласно предписанията на 
ОЕСУТ в Протокол №ЕС-Г-8/30.01.2018 г. (утвърден на 28.09.2018 г.) в ПУП е предвиден ремонт 
на Стадион „Юнак“ (зимната пързалка „Дружба“), с който да се възстанови оригиналният му облик. 

 

Възстановяване на преместени недвижими културни ценности по архивни данни 
В ПУП е предоставена връщане на оригиналното му място на т.нар. Горски дом (дърворез-

бована архитектурна композиция) към ул. „Незабравка”.  

Реконструкция на съществуващи архитектурни обеми, ремонт, преустройство и подмяна 
на съоръжения 

Допуска се реконструкция на следните съществуващи обеми: реконструкция на сграда 
срещу подхода към ресторант „Ловен дом” за нуждите на база за конна езда без промяна на пара-
метрите. Предвидена е възможност за поставяне на подвижни козирки за частично засенчване на 
трибуните на Националния стадион „Васил Левски” и стадион „Българска армия”; ремонт на тоа-
летна в близост до Братската могила и преустройство на сграда до съществуващата конна база 
за полуподземна тоалетна.  

Планова композиция 
В по-голямата част на парка е предвидена консервация на съществуващата планова компо-

зиция. За резерватната част е предвидено възстановяване на дългата паркова ос от езерото с 
лилиите, което е прието като реставрационен акт на оценени като положителни по-късни намеси. 
Частични реконструкции се предвиждат на местата с възстановяване на изчезнали или премес-
тени архитектурни обеми. Пълна реконструкция се предвижда в парковата зона към ул. Драган 
Цанков.  

Обемно-пространствено оформяне с растителност 

По отношение на растителността за преобладаващата част от територията се предвижда консер-
вация на обемно-пространствената характеристика. Много съществен момент е предоставената 
със СПН възможност при установяване на влошено състояние, достигане на пределна възраст и 
други състояния изискващи премахване и подмяна на дървета в алейните насаждения, този про-
цес да се осъществи едновременно за цялата алейна композиция. Това мероприятие се препо-
ръчва във Флорентинската харта и въпреки първоначалния стрес, е единствената възможност за 
пълноценно възстановяване на образната автентичност на оригиналната обемно-пространствена 
композиция в нейната цялост, естетика и функционалност. Много съществен момент е възстано-
вяването на Японския кът и Алпинеума.  
За лесопарковите насаждения е предвидено ландшафтно формиране чрез извършване на горс-
костопански мероприятия по лесоустройствен проект. Целта е осигуряване на оптимална струк-
тура на насажденията, осигуряване на растежен простор, увеличаване на полузакритите и полу-
откритите пространства, както и оформяне на открити пространства. 
При възлагането на инвентаризацията не е обхваната заетата с горско-дървесна растителност 
площ между трасето на бившата жп.линия, алеята (продължение на ул."Златовръх") граничеща с 
отдел 29 (Обект V) и рег. граница на „София ленд“. При декларирането на "Изкуствено залесяване 
(2)" с Писмо №3387/18.07.1996 г. при следните граници: ул. „Стоян Михайловски”, бул. „Симеонов-
ско шосе”, северната ограда на Зоопарка и НПЗ „Хладилника”, околовръстната ж.п. линия до пре-
сечката с алеята (просеката), продължение на ул. „Златовръх”, бул. „Пейо Яворов” до пресечката 
с ул. „Стоян Михайловски” през 1996 г., тази територия не е включена в обхвата му. Наличната 
растителност не се различава нито по възраст, нито по състав и строеж на насаждението. Това 
навежда до извода, че засаждането на растителността на въпросната територия може спокойно 
да се отнесе към периода на първоначалното залесяване. Планът предлага промяна на границата 
на "Изкуствено залесяване" в тази част. Предложението е площта между  бившата околовръстна 
жп линия и пресечката с алеята (просеката), продължение на ул. „Златовръх” и имота на София-
ленд (УПИ IV за увеселителен парк) и жилищния комплекс в УПИ III да се приобщи към границите 
на територията на изкуственото залесяване. Целесъобразно е това насаждение да бъде включено 
в границите на „Изкуствено залесяване (2)“ с цел опазването му, както и прилагането на еднакви 
мероприятия на цялата лесопаркова територия. Това би улеснило и нейното управление. 
 

Алеи и алейни настилки 
По отношение на настилките е предвидено спазване на оригиналната концепция, според която 
алеите се настилат с щуп. За резерватната част и охранителната й зона до бул. Яворов се допуска 
вместо щуп да се използва трайна настилка с подобна визия, а за лесопарковите участъци – во-
допропусклива настилка. 

Парково обзавеждане 
За цялата територия на парка е предвидено да се внесе парково обзавеждане, в което всички 
елементи са синхронизирани като стилова принадлежност, без да се стига до пълно пресъздаване 
на бароковата стилистика.  
За лесопарковите участъци се предвижда обзавеждането да е по-опростено от естествени мате-
риали. 
 

Реклами и рекламни елементи 
На цялата територия на м. Парк „Борисова градина” не се предвижда разполагане на никакви 

рекламни елементи, както самостоятелно, така и по сгради, съоръжения с постоянен и временен 
характер. 
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3.2.2. По-съществени конкретно предложени намеси 

За територията на резервата на градинското и парковото изкуство предвидената намеса 
е минимална и най-общо се свежда до извършване на консервация и реставрация по определе-
ната оптимална дата на плановата и обемно-пространствената композиция, като са отчетени и 
установените в историческото проучване към ПУП по-късни намеси, подпомагащи изявата на об-
щата културна значимост. Изцяло са съхранени границите на резерватните части, определени в 
решение на МС-№ 19/18.12.1988г. Установено е разминаване в графичната част на ОУП и грани-
ците по решение на МС-№ 19/18.12.1988г. Тъй като приоритетен е актът за обявяване, в ПУП тази 
фактическа неточност е коригирана. Така за Трите дансинга (Маймунарника), територията на Кли-
матичното училище и останалите имоти в тази зона с основно предназначение Зп, са определени 
специфични задължителни изисквания по отношение на застрояване, паркоустрояване и благоус-
трояване като неразделна част от резерватната територия. В ПУП е прието, че не е допустимо 
наличието в резерватната част на имоти със собственост, различна от публична държавна, поради 
което е предложено възстановяването на публичната държавна собственост в тези имоти. За да 
може резерватната част да изпълнява функциите си на защитена територия с най-висока степен 
на защита, всички ПИ са обединени в УПИ. По този начин се гарантира пълно спазване на опре-
деления режим на опазване. 

За езерото „Ариана“ е прието, че от особена важност е възстановяване по архивни данни 
на оригиналния облик на бирарията, в която следва да се предлага основно бира. По-късните на-
меси от 80-те години са приети за допустими – музикален фонтан със светомузика. Използването 
на дъното на езерото за зимна пързалка е допустимо като СПН препоръчват да се използва мак-
симално цялата му площ. Не се допуска разполагането на преместваеми съоръжени в частта към 
Орлов мост, поради негативното им въздействие върху цялостния комплекс. Ресторантът към На-
ционалният стадион се запазва и се предвижда цялата зона между мостчето и него да се използва 
лятно време за открито кафене. За сенници, чадъри и тенти се използват материали в неутрални 
цветове – бяло, нюанси на охра, зелено. Не се допуска поставяне на рекламни елементи. 

За „Трите Дансинга“ (Маймунарника) се предвижда възстановяване на плановата компо-
зиция от три кръгли танцувални площадки с различен диаметър, които към момента са съхранени 
на терена. ПУП предлага отстраняване на всички останали съществуващи преместваеми обекти и 
съоръжения. Допуска се изграждане на естрада, както и поставяне на преместваеми обекти, но по 
индивидуални проекти, синхронизирани с резерватната стилистика и тематика. Обемно-простран-
ствената композиция се формира при спазване на режим Ткин-1а. Не се допуска продажба на ви-
сокоалкохолни напитки. Не се допуска поставяне на рекламни елементи. 

За т.нар. „Климатично училище“ ПУП предвижда реконструкция по автентични данни на 
трите архитектурни обема. Плановата композиция може да се реконструира. Обемно-пространст-
вената композиция следва да се формира при спазване на режим Ткин-1а. Допуска се изграждане 
на детски площадки. 

За Лятната читалня се предвижда възстановяване по автентични данни като преместваем 
обект на павилиона за книги. 

Възстановява се тоалетната при „Трите дансинга“ като подходът към нея се решава с нас-
тилка от естествени плочи със затревена фуга. 

За Националния стадион „Васил Левски” се допуска модернизация на стадиона чрез час-
тично покриване на трибуните с леки подвижни козирки 

Комплекс „Българска армия” – ПУП допуска модернизация на стадиона чрез частично 
покриване на трибуните с леки подвижни козирки. Не се допуска изграждане на нови и разширя-
ване на съществуващите спортни игрища, внасяне на нови архитектурни обеми и съоръжения, 
както и промяна в параметрите на застрояване. 

Лятна къпалня „Мария Луиза”. Възникването на лятната къпалня преди 80 години е про-
ява на загриженост на общинските власти към здравето на гражданите. Видимата липса на под-
дръжка застрашава съществуването на обекта, което би могло да доведе до неговото разруша-
ване. Частната собственост практически не следва да възпрепятства отварянето на къпалнята за 
ползване, затварянето й обаче се приема в ПУП като вреден за обществеността акт. 
Строителството на лятната къпалня Мария Луиза е иновативен за времето си подход, по примера 
на който се създават и други подобни проекти в София. Немалка е и финансовата стойност на 

обекта.  Къпалнята е свидетелство и за качеството на живот на софиянци през 40-те години на ХХ 
век. Големият обществен интерес към къпалнята днес е видим.  
Гореизложеното дава основания за определяне на Лятната къпалня „Мария Луиза” като обект със 
самостоятелна висока културна значимост, за който е необходимо да се определи самостоятелна 
превантивна устройствена защита в рамките на охранителната зона на резервата. 
Много съществен момент в ПУП е допусната възможност за извършване на цялостна реконст-
рукция на парковата част в участъка между бул. „Евлоги Георгиев”, ул. „Драган Цанков” и 
лесопарковото насаждение. Съгласно предписанията на ОЕСУТ в Протокол №ЕС-Г-8/30.01.2018 
г. (утвърден на 28.09.2018 г.) в ПУП е предвиден ремонт на Стадион „Юнак“ (зимната пързалка 
„Дружба“), с който да се възстанови оригиналният му облик. В участъка обхванат от съществува-
щата конна база, обекти на Спортна София и Розарума се предвижда формиране на цялостна 
паркова композиция.  
Изграждането на музей „Зелена София” ще допринесе за популяризиране на историческата кул-
турна ценност, ще поеме и администрацията на парка. Изграждането на подземен паркинг в този 
участък ще предостави възможност за улесняване на достъпа. 
Метростанция „Стадион „Васил Левски“ – ПУП предвижда изграждането на директен подземен 
пешеходен подход (подлез) към пешеходния тротоар пред сградата на Строителния техникум. По 
този начин ще се осигури безпрепятствено преминаване най-вече за учениците, при избягване на 
натоварения автомобилен трафик. 
Горски дом – изработената от майстор Рачо Ангелов композиция от дърворезбовани архитек-
турни елементи представлява уникален ансамбъл, недвижима културна ценност, чиято матери-
ална, образна и функционална автентичност е неразделно свързана с парка. Преместването, ко-
ето е осъществено, е оценено категорично като недопустима намеса в цялостта на ансам-
бъла,това е акт, който нарушава и цялостността с прилежащата паркова територия. ПУП пред-
вижда възстановяване на оригиналните елементи на автентичните им места в съхранената им 
естествена среда и реконструкция на прилежащата паркова среда с оглед оптимално експониране. 
Телевизионна кула –ПУП предвижда търсене на възможност за широк обществен достъп до изг-
ледна площадка в сградата на телевизионната кула.  
Център за спорт и култура „Пионер”. ПУП предвижда изграждането на изцяло нов комплекс, 
който ще поеме и част от спортните съоръжения на Спортна София.  
Участък от жп линия. Предвижда се съхраняване на участъка от жп линията, който да бъде из-
ползван за атракцион. 
Връзките между отделните части на парка, разделени от транспортни алеи се осъществяват 
чрез пешеходни подлези и надлези. 
 
 

3.2.3. Планово и обемно-пространствено оформление на растителността 

 
Растителност в резерватната територия „Княз-Борисова градина” 
За опазването на плановата и обемно пространствена композиция е необходимо поетапно обно-
вяване на емблематични растителни видове (алейни дървета, масиви и солитери). Постоянен кон-
трол на инвазивни и плевелни дървесни и храстови видове. Възстановяване на шумозащитните и 
прахозащитните храстови масиви. Осигуряване на подходящи условия за дълговечни видове (на 
база препоръчителен видов състав- дъб, явор, ясен, липа, ела, секвоя, смърч) изграждащи ске-
лета на дървесните масиви. Опазване и постоянен контрол на оформения втори етаж от храсти и 
подраст в закритите пространства. Грижи за санитарното състояние, обезопасяване и удължаване 
живота на използваната пионерна и бързорастяща растителност (брези, акации, тополи). Възста-
новяване на японския кът. Възстановяване на английския кът. 
 
Растителност в парковата територия на охранителната зона на резерват „Княз-Борисова 
Градина” 
Запазване на дълготрайната дървесна растителност:  алейни дървета, масиви и солитери. Посто-
янен контрол на самонастанили се инвазивни и плевелни дървесни и храстови видове.  
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Растителност в спортната зона на охранителната зона на резерват „Княз-Борисова Градина” 
Запазване на дълготрайната дървесна растителност .Постоянен контрол на инвазивни и плевелни 
дървесни и храстови видове. 

Растителност в лесопарковия участък на охранителната зона на резерват „Княз-Борисова 
Градина” 
Обхваща територията на отдели от 125 до 140 вкл. от лесоустройствен ОБЕКТ I (инвентаризация 
на лесопарка 2016г.). Подобряване на състоянието на насаждението чрез отстраняване на сухите 
и със суховършия индивиди за стимулиране на възобновяването на летен и червен дъб, явор, 
шестил и съпътстващи дребнолистна липа, ясенолистен явор, мекиш и бряст. Планинският ясен 
постепенно ще отпадне. Иглолистните видове (бял и черен бор) доколкото в момента са налице, 
в бъдеще постепенно ще бъдат изместени от широколистни видове. Единичното участие на конски 
кестен трябва да се стимулира.  

Растителност в района на метростанция „Стадион „Васил Левски“  
Запазване на дълготрайната дървесна растителност. Постоянен контрол и недопускане на неха-
рактерни, инвазивни и плевелни дървесни и храстови видове.  

Растителност в района на резерват „Дендрариума” и охранителната зона 
Обхваща територията на отдели от 6 до 17 вкл. от лесоустройствен ОБЕКТ II  (инвентаризация на 
лесопарка 2016г.). Запазване на съществуващия състав и строеж на насажденията. Отстраняване 
на изсъхналите индивиди от червен дъб, планински и полски ясен, съхнещия сребрист явор и за-
пазване на останалите видове. Запазване на чисто насаждение от цер. Подпомагане на възобно-
вяването на летния дъб и конския кестен. Допълнително внасяне на явор. Подобряване на условия 
за растеж на брезата. Редуциране на участието на бялата акация и американския ясен, контрол 
на бръшляна (запазването му само като почвопокривен вид). 
Отстраняване на сухите индивиди от бял и черен бор, запазване на останалите иглолистни видове. 
Подобряване на условия за растеж на сребристия смърч, лъжекипариса, дугласката. Особено вни-
мание на атлаския кедър,тиса и гигантската секвоя . 
На някои места се налага намаляване на пълнотата на първия етаж с цел подпомагане развитието 
на втория етаж от дребнолистна липа, габър, бряст мекиш  и полски клен. На други увеличаване 
на пълнотата посредством толериране на широколистните видове от втори етаж. Включване на 
подрастовия състав в първи етаж в перспектива, включително бряст и цер. Трансформацията на 
ясеновите култури в смесени дъбово-ясенови с тенденция към доминиране на дъбовете. Засаж-
дане и поддържане на подходящи декоративни храсти. Поддържане на живия плет. 
Разположен в територията на отдел  6 от лесоустройствен ОБЕКТ II  (инвентаризация на лесопарка 
2016г.). Запазване на цялото видово разнообразие на „Дендрариума” като ценен генетичен ресурс. 

Растителност в района на изкуствено залесяване с декларационни писма № 3387/18.07.1996, 
№ 4570/13.11.1996 и № 3152/25.10.2006, кв. 8. по плана на район Изгрев, УПИ I - за парк , за 
спорт и атракции,  културен център, подземен паркинг и техническа инфраструктура 
.Обхваща територията на отдели от 19 до 28 вкл. от лесоустройствен ОБЕКТ III (инвентаризация 
на лесопарка 2016г.) Има само три семенни насаждения- това са отдел 20 подотдели ж, з и отдел 
22 подотдел з. Първите две насаждения са 5 годишни, третото е на 25 години. Създадени са върху 
голи площи самозасявайки се. Всички останали насаждения са изкуствено създавани преди 110-
115 години. Залесявано е с богато разнообразие от видове. Времето показва, че бял и черен бор 
постепенно загиват. Има други иглолистни видове-ела конколор, дуглазка, веймутов бор, листве-
ница и секвоя, които за сега са в добро състояние, но те са малко като участие и като площ. 
Оказва се, че дъбовете добре се чувстват на това месторастене: летен, червен дъб и цер. Само-
възобновяват се интензивно на отворени пространства. Планински ясен, шестил, явор, дребно-
листна и сребролистна липа, габър, клен, това е част от богатия списък с видове, които са залесени 
в тази част на парка. Най-устойчиви са растенията, които имат семенен произход, тук са оформени 
като втори, трети етаж, на много места има жизнен подраст. След провеждане на санитарните сечи 
ще има пространства, където ще се появи още подраст. Контрол на бръшляна (поддържане само 
като почвопокривен вид). 

Наложително е във всеки подотдел, където са установени повреди, да се премахнат загиналите и 
болни индивиди. 

Растителност в района на телевизионната кула  
Обхваща отдел 21. на ОБЕКТ III (инвентаризация на лесопарка 2016г.) Запазване на дълготрай-
ната дървесна растителност. Постоянен контрол на инвазивни и плевелни дървесни и храстови 
видове. 

Растителност в района на изкуствено залесяване с декларационни писма № 3387/18.07.1996, 
№ 4570/13.11.1996 и № 3152/25.10.2006, кв. 7. по плана на район Изгрев, УПИ I - за парк и тех-
ническа инфраструктура  
Обхваща територията на отдели от 33 до 35 вкл. от лесоустройствен ОБЕКТ V (инвентаризация на 
лесопарка 2016г.). От голямо значение за подобряване състоянието на растителността е мероп-
риятията по бреговете на р.Слатинска да се планират и реализират и от двата бряга. В момента 
обхвата на разработката е ограничена до десния бряг. Запазване на богатия видов състав и стро-
ежа на насажденията. С оглед на рекрeационните функции на парка е особено важно запазването 
на екзотите – пондероски бор, синя дугласка, лъжекипарис и тис. Мониторинг на здравословното 
състояние на сребристия смърч,  при необходимост отстраняване на съхнещите и замяна с под-
ходящи широколистни видове. Внасяне на влаголюбиви дървесни видове (черна елша, планински 
ясен) в местата с влажни почви. Попълване на освободени площи по поречието на р. Драгалевска 
с черна топола. Отстраняване на изсъхналите индивиди, подпомагане на естественото възобно-
вяване на летния дъб и цера., толериране на подраста. Редуциране участието на бялата акация и 
глога. Намаляване на склопеността на насаждението с цел стимулиране на възобновяването на 
дъбовете като основен вид. Включване на подрастовия състав в първи етаж в перспектива. На 
отделни места включване и на втория етаж. 

Растителност в района на изкуствено залесяване с декларационни писма № 3387/18.07.1996 
и № 4570/13.11.1996, кв. 65 по плана на ЗРП м.“Лозенец –III-та част”, УПИ I - за парк и техни-
ческа инфраструктура  
Обхваща територията на отдел 1 от лесоустройствен ОБЕКТ V (инвентаризация на лесопарка 
2016г.). Запазване на състава и структурата на насаждението, стимулиране на възобновяването 
от летния дъб. Отстраняване на изсъхналите и съхнещите индивиди. Отстраняване на засегнатите 
от ветровал индивиди.  

Растителност в района на част от изкуствено залесяване с декларационни писма № 
3387/18.07.1996 и № 4570/13.11.1996, кв. 66 по плана на ЗРП м.“Лозенец –III-та част“, УПИ I - за 
парк, летен театър и техническа инфраструктура  
Обхваща територията на отдели от 2 до 5 вкл. от лесоустройствен ОБЕКТ V (инвентаризация на 
лесопарка 2016г.) Запазване на състава и структурата на насаждението. Бъдещият състав ще 
включва главно широколистни видове. Предпоставка за това е съхненето на белия и черния бор и 
много доброто възобновяване от широколистни видове, Премахване на съхнещите индивиди и 
създаване на условия за подпомагане възобновяването на летния дъб и другите широколистни 
видове. Запазване на видовия състав на алеята, при необходимост включване на допълнителни 
индивиди. Оформяне на короните. Запазване на съществуващия състав на двуредовата алея. Ре-
дуциране участието на бялата акация.  

Растителност в района на Софийската духовна семинария 
Запазване на дълготрайната дървесна растителност. Постоянен контрол на инвазивни и плевелни 
дървесни и храстови видове. 

Растителност в района на Водния резероар 
Обхваща част от територията на отдел 4 от лесоустройствен ОБЕКТ V (инвентаризация на лесо-
парка 2016г.) Запазване на дълготрайната дървесна растителност. В бъдеще постепенно 
иглолистните видове ще бъдат изместени от широколистните. Постоянен контрол на инвазивни и 
плевелни дървесни и храстови видове. 
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Растителност в района на подстанция „Рила” 
Запазване на дълготрайната дървесна растителност . Постоянен контрол на инвазивни и плевелни 
дървесни и храстови видове. 
 
Растителност в района на кв. 5. по плана на кв. Лозенец, УПИ I - за парк и техническа инф-
раструктура част от която изкуствено залесяване с декларационни писма № 3387/18.07.1996, 
№ 4570/13.11.1996 г.   
Защитена територия паметник на ГПИ без режим на резерват, част от Изкуствено залесяване (2) 
НКЦ определена с декларационни писма № 3387/18.07.1996, № 4570/13.11.1996. Открито пуб-
лично пространство част от тематичен парк „Зелената памет на София“ Обхваща територията на 
отдели от 29 до 32 вкл. от лесоустройствен ОБЕКТ V (инвентаризация на лесопарка 2016г.) и от-
дели от 36 до 42 вкл. от лесоустройствен ОБЕКТ IV (инвентаризация на лесопарка 2016г.) 
При възлагането на инвентаризацията не е обхваната заетата с горско дървесна растителност 
площ между трасето на бившата жп.линия, алеята (продължение на ул.Златовръх) граничеща с 
отдел 29 (Обект V) и рег. граница на „София ленд“. При декларирането на „Изкуственото залеся-
ване“през 1996  също не е включен. Наличната растителност не се различава по възраст, състав 
и строеж на насаждението и е целесъобразно да се включи с цел опазването и в бъдеще. 
В отдели от 29 до 32 на Обект V.  Запазване на съществуващия състав и строеж, подпомагане на 
възобновяването от дъбове и техните спътници – липи, шестил. Отстраняване на сухите и заги-
нали индивиди за подпомагане на семенното възобновяване на ясена и летния дъб. Редуциране 
на участието на бялата акация и глога. 
Запазване на видовия състав и строежа на насажденията, особено внимание на дуглазката, лъ-
жекипариса, веймутовия бор и групата от европейска лиственица 
В отдели от 36 до 42 на Обект IV. Запазване на състава и строежа на насаждението. Дървесният 
състав е богат и не се налага внасяне на нови видове. Единствено е наложително отстраняването 
на съхнещите и загиналите индивиди от черен бор и червен дъб. Част от планинския ясен ще 
отпадне поради съхненето, което е констатирано в момента и налага отстраняване на съхнещите 
индивиди. Загиващите индивиди от летен дъб след внимателна преценка трябва да се отстранят.  
Подпомагане жизненият подраст от местни видове – летен дъб и спътниците му, шестил, дребно-
листна липа, явор, габър и полски бряст.  Запазване на подраст и от интродуцирания червен дъб. 
Наличието на достатъчно влага и слабата антропогенна намеса са предпоставка за добро възоб-
новяване на места и от обикновена ела, което също следва да се толерира. По поречието на 
р.Драгалевска толериране на крайречни съобщества от бяла върба и черна топола.  
                        
 

3.2.4. Инженерна инфраструктура 

 

3.2.4.1. Водоснабдяване и канализация. Поливна система 

 

Потенциалът на парка за спорт и почивка на гражданите далеч не е изчерпан и настоящата разра-
ботка дава възможност за по-пълноценното му използване. В тази връзка, настоящите проблеми 
на съществуващата ВК инфраструктура трябва да бъдат решени и да се набележат мерки за ней-
ното развитие. 

Анализ  на съществуващото положение 
 

Анализ на системата за питейно-битово и противопожарно водоснабдяване 
Висококачествените стоманени и чугунени водопроводи, изпълнени по правилата, дават ос-

нование за добро функциониране на системата като цяло. Въпреки това, изтеклият експлоатаци-
онен период е основание за поетапна подмяна на тези водопроводи. 

Честите аварии по големите водопроводи Ф500Ст., покрай „Цариградско шосе ; Ф600 покрай 
източния участък на бул. „ П. К. Яворов“ са основателна причина за тяхната подмяна. Тези водоп-
роводи са ситуирани в обхвата на лесопарка, извън булевардите. 

Проблеми създава и водопровод Ф600Ст. по западния участък на бул. „П. К. Яворов“. Този 
водопровод е ситуиран в обхвата на булеварда и неговата подмяна не може да се свърже директно 
с бъдещите инвестиции на територията на парка. 

Чести аварии дава и водопровод Ф350Ст., ситуиран в лесопарковата част, успоредно на бул. 
“Др. Цанков“. Този водопровод е целесъобразно да бъде подменен . 

Поради невъзможността да се учредят сервитути на магистралните водопроводи, премина-
ващи през залесени територии е необходимо тяхното изместване. Оптималното местоположение 
на тези проводи е в уличната мрежа на града или в краен случай, по съществуващата алейна 
мрежа. В конкретният случай, магистралните водопроводи , преминаващи през залесените площи, 
се изместват по околната улична мрежа на града. 

Недостатъчно развита е системата от ПХ в парковата част на парка. Тук е необходимо да се 
приложат текстове от Наредба № Iз-1971. 

Развитието на системата от ПХ в парковата част задължително изисква и оптимизация на 
водопроводната мрежа в парка. Тази оптимизация трябва да отчете и факта, че част от съществу-
ващите хранителни водопроводи имат следните съществени недостатъци: 

 Изтекъл период на експлоатация. Съгласно писмо ТУ-3453/04.11.2013 г. на „Софийска 
вода“ АД тези  водопроводи са въведени в експлоатация в периода 1942-1980 г. 

 Недостатъчен капацитет, за да осигурят противопожарно водоснабдяване. 

 Преминават през залесени площи. 
Остава отворен за дискусия един основен въпрос, който се отнася към настоящата разра-

ботка. Доколко разпоредбите на Наредба № Iз-1971 се отнасят за лесопарковата част на парка. 
Очевидно , до този момент, тази наредба не се прилага, както за разглежданата лесопаркова част, 
така и за редица други подобни територии в цялата страна. 

Виждането в настоящата разработка е да се осигури външно и вътрешно пожарогасене на 
сградния фонд, разположен в лесопарковата част, съгласно Наредба № Iз-1971, без да се развива 
противопожарно водоснабдяване по алейната мрежа на лесопарка. Все пак, този въпрос остава 
дискусионен. 

 
Анализ на поливната система в парковата част 

Технологичното оборудване на помпените станции е подменяно на парче, по повод на въз-
никнал проблем. Необходима е частична или пълна подмяна на оборудването с оглед пълна схо-
димост на всички елементи на технологичното оборудване. Подмяната да бъде съобразена с де-
бита на кладенците и параметрите на поливната система, съгласно проекта от 2013 год. 



ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА м. ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА” –– ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 

34 
 

Съществуващата поливна система по обективни причини няма изяснени технически пара-
метри – диаметри на разпределителната мрежа. Разпределението на поливните хидранти е не-
равномерно. 

Поливният процес се управлява на база субективни критерии на обслужващия персонал, ко-
ето е причина за недостатъчно поливане или предозирано такова. 

 
Анализ на канализационната система 

Съществен недостатък на съществуващата канализация е недостатъчната и неравномерно 
ситуирана система от дъждоприемни  решетки. 

Решението на този въпрос  ще породи следващия съществен проблем – непълното покритие 
на територията с дъждовна /смесена/ канализация и малкия капацитет на голяма част от канали-
зацията. Това са канали с диаметър Ф200 и Ф250. 

Проблемът с дъждовното отводняване на парковата част от парка трябва да се разработи в 
два варианта: чрез реконструкция и разширение на съществуващата смесена канализация или 
чрез изграждане на нова дъждовна канализация, само за недостига в хидравличния дефицит на 
съществуващата канализация. 

Висока потенциална опасност за канализацията са дървесните видове с голям афинитет към 
влажността в канализационните тръби, напр. тополови дървесни видове. Външната канализация 
на спортната зала „София“ е жертва именно на подобни дървесни видове. Решението е в пълна 
подмяна на този клон или рехабилитация, която включва обрязване на коренищата, проникнали в 
канала, с последващ монтаж  на водонепропусклив „чорап“ по вътрешните стени на тръбите. 

Поради невъзможността да се учредят сервитути на канализационни клонове, преминаващи 
през залесени площи, е необходимо тяхното преместване. В конкретният случай, тези клонове са 
във вътрешността и по периферията на парковата част, а канализацията на Спортна зала „София“ 
е в лесопарковата част. Оптималното решение е канализацията във вътрешността на разглежда-
ната територия да се премести в обхвата на алейната мрежа, а тази разположена по периферията 
и , да се изнесе по съответната улична мрежа. 

 
Препоръки за подобряване на работата на ВиК инфраструктурата 

 
Препоръки към водоснабдителната система 

Подмяна на съществуващи водопроводи, в съответствие със становищата на „Софийска 
вода“ АД: 

 Ф500Ст., успореден на „Цариградско шосе“ 

 Ф600Ст., успореден на източния участък по бул. “П. К. Яворов“ 

 Ф350Ст., успореден на бул. “Др. Цанков“ 
Преместване на съществуващи водопроводи поради невъзможност за учредяване на серви-

тут: 
Магистрален водопровод / Ринг 1 / Ст.ф800 от парковата територия се премества по бул. Др. 

Цанков 
Магистрални водопроводи Ст. Ф900 и Ст. Ф400 , от югоизточната периферия на парка се 

изместват по бул. П. Яворов и по пътна връзка Цариградско шосе-бул. П. Яворов 
Магистрален водопровод Ст. Ф500, разположен  в югоизточния ъгъл на лесопарка , се пре-

мества по съществуващата алея и по ул. Незабравка. 
Хранителен водопровод за района на гара „Пионер“ се измества по съществуващата в бли-

зост алея, като диаметърът му се увеличава от DN80  на DN100. 
 
Съществува техническа възможност района на гара „Пионер“ да се водоснабди откъм ж.к. 

Дианабад, по ул.“Никола Габровски“. Това решение освен новия водопровод по ул. „Н. Габровски“, 
включва нова мрежа между големия брой индивидуални консуматори в района /нова вътрешно 
квартална мрежа/. 

В тази връзка, захранването на района на гара „Пионер“ откъм ул. „Незабравка“ е по-иконо-
мичен вариант. 

До настоящия момент, не разполагаме със становището на „Софийска вода“ АД по този кон-
кретен въпрос, както към момента на подаване на изходната информация от 2013 г., така и във 
връзка с фазата „Предварителен проект“. 

 
Подмяна на съществуващи водопроводи, поради изтекъл експлоатационен период, нисък хид-

равличен капацитет и ситуиране в залесени площи 
            Посочените недостатъци се отнасят както за съществуващи магистрални водопро-

води, така и за хранителни такива, които обслужват конкретните консуматори. 
           Очевидно, приоритетното подреждане на подмяната на всеки един водопровод е в 

компетенцията на „Софийска вода“АД и на Община София. Посоченото по-долу подреждане на 
необходимите подмени трябва да се приема като препоръчително. 

 
Подмяна на посочените в графичната част хранителни водопроводи в парковата част 
Тези подмени се налагат поради посочените по-горе три важни причини. Реконструкцията им 

предвижда: 

 Обособяване на поне два водопроводни пръстена. Първият е към Драгалевската во-
доснабдителна система, като захранването е двустранно. Вторият пръстен е захран-
ван от резервоар Лозенец, като захранването е едностранно. 

 Диаметрите, т.е. приблизителното оразмеряване на пръстените и връзката им с ма-
гистралните водопроводи е на база необходимите водни количества за външно и вът-
решно пожарогасене на сградния фонд. 

В конкретния случай са налице спортни сгради, сгради и съоръжения с трибуни, които са с 
КФПО-Ф2.1. Сумарният разход на вода за външно и вътрешно пожарогасене е 12 л/сек., което е 
напълно във възможностите на предвидените нови водопроводи. 

В тази връзка, предложените диаметри на новите водопроводи може да се приемат като ми-
нимално необходими. 

Задължителна е хидравличната връзка между двете зони, която се отваря при необходимост. 
 
Подмяна  на хранителния водопровод към Спортна зала „София“ поради ситуиране на съ-

ществуващия водопровод в залесени площи и поради изтекъл експлоатационен период. 
 
Подмяна на хранителен водопровод по бул.“Др. Цанков“, южно от Телевизионната кула, по-

ради изтекъл експлоатационен период и частично ситуиране в залесените площи. 
 
Подмяна на хранителен водопровод към Конна база поради ситуиране на съществуващия 

водопровод в залесените площи и недостатъчен хидравличен капацитет. 
 
Подмяна на хранителен водопровод към комплекс „Ловен парк“ поради ситуиране на същес-

твуващия водопровод в залесените площи. 
 
Подмяна на магистрален водопровод 600S, в западната част на лесопарка поради изтекъл 

експлоатационен период. 
 
Подмяна на довеждащи водопроводи до резервоар „Лозенец“ – 900S , 2 броя, поради изтекъл 

експлоатационен период. 
Подмяна на магистрален водопровод – 900S , Ринг 1, поради изтекъл експлоатационен пе-

риод. 
Подмяна на магистрален водопровод – 800S , Ринг 1, поради изтекъл експлоатационен пе-

риод. 
Подмяна на магистрален водопровод – 350CHG, след резервоар „Лозенец“, поради изтекъл 

експлоатационен период. 
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Не се допуска свързване на нови водопроводи или съществуващи такива към довеждащите 
водопроводи по „Симеоновско шосе“- 2 х 900 Ст. 

Развитие на системата от ПХ в парковата част на парка, вкл. с необходимите нови водопро-
водни участъци. 

Осигуряване на външно и вътрешно пожарогасене на сградния фонд, разположен в лесопар-
ковата  част от парка. 

 
Препоръки към поливната система 

Ремонт по всички проектни части на съществуващите помпени станции- технологична, елек-
тро, архитектурна  и автоматика. Технологичното оборудване да се съобрази с конкретния дебит 
на всеки тръбен кладенец и конкретните нужди на техническия проект за поливната система от 
2013 год. 

Актуализация на техническия проект от 2013 год. за поливна система с цифрово изражение 
на необходимите водни количества по време и територия, с оглед правилното дефиниране на ро-
лята на всяка една помпена станция. 

Изграждане на нова поливна система 
 

Препоръки към канализационната мрежа 
Реконструкцията на част от канализационната мрежа на парковата част се налага поради 

две основни причини: 

 Поради факта, че част от съществуващата канализационна мрежа е ситуирана в за-
лесени площи. 

 Поради недостатъчен хидравличен капацитет. 
 

Реконструкция на канални клонове поради тяхното местоположение в залесени площи 
Реконструкцията на тези клонове се обуславя от невъзможността да им се отреди сервитут 

в залесените площи. 
От графичната част се вижда, че подобна реконструкция се налага на голям брой места в 

парковата зона. Реконструкция се налага както на крайни клонове – Б.200, Б.250 и Б.300, така и на 
Събирателния канал Б.500. Реконструираните канали се преместват в обхвата на алейната мража. 

Съществуващият канал Б.200 в югоизточната част на парка се изнася към бул. „П.Яворов“. 
Допуска се оставянето на отделни канали извън обхвата на алейната мрежа в няколко частни 

случая: 

 При преминаване през тревни площи без висока растителност 

 При преминаване през тревни площи в зоната на обособени терени: тенискортове, 
Климатичното училище. 

 При преминаване през група водни огледала, където е необходимо източване в голям 
брой точки. 

 
Реконструкция на канални клонове поради недостатъчен хидравличен капацитет 
Извършена е хидравлична проверка на Събирателния канал БФ500, западно от двата стади-

она, колодрума и лятната къпалня. Проверката е извършена при следните изходящи параметри: 

 Оразмерителна интензивност на дъжда -  307 л/с/ха 

 Среден отточен коефициент – 0,15 

 Ретензионен коефициент – 1,6 

 Коефициент на грапавина – 0,011 
Проверката показва хидравличен дефицит на този канал в участъка до игрище „Спортна Со-

фия“. В този участък въпросният съществуващ канал преминава през залесени площи , т.е. в този 
си участък той ще се реконструира и по двете причини. 

В следващите проектни фази, в зависимост от приетия среден отточен коефициент, от 0,1 до 
0,2, ще бъде точно определен и вътрешния, ефективен диаметър на тръбата. 

Извършена е хидравлична проверка на Събирателен канал БФ1000-1200, ситуиран успо-
редно на бул. „Цариградско шосе, при същите изходящи предпоставки. 

 Тази проверка започва извън обхвата на обекта, защото водосборът на този канал се прос-
тира далеч извън територията на парковата част – участък от бул.Цариградско шосе и участък от 
бул. П.Яворов. 

Хидравличната проверка показва достатъчен капацитет и то със значителен резерв. 
 
Необходима е подмяна  на съществуващата външна канализация  на спортна зала „София“, 

като тя се измества в обхвата на съществуващата пътна алея. 
Причините за подмяната са: 

 Съществуващият канал е ситуиран в залесен терен 

 Същият е запушен, вероятно от фини коренови окончания на влаголюбиви дървесни 
видове. 

В графичната част е дадено решението за отвеждане на отпадъчните води от рест. „ Ловен 
парк“, съгласно одобрен инвестиционен проект. 

Предвижда се изграждане на външна канализация за новите тоалетни в лесопарковата част. 
Този вариант се конкурира от изпълнението на водоплътна яма  /цистерна/, която периодично да 
се източва чрез специализиран автомобил. 

Препоръчва се повишаване на контрола и взаимодействието със „Софийска вода“ АД по от-
ношение поддръжката на съществуващите елементи на канализационната мрежа –дъждоприемни 
решетки, ревизионни шахти, зауствания на разредени битови води във водоприемниците. 

 
Сервитути на съществуващите ВК мрежи 

Сервитутите на техническите проводи в населените места се определят от Наредба 
№8/28.07.1999г. и за различните проводи са както следва: 

 
За водопроводните мрежи: 
Най-големите сервитути на водопроводите се учредяват спрямо фундаменти на сгради и съ-

оръжения, ж.п. линии и трамвайни линии. Тези основни фондове или липсват в разглежданата 
територия или се срещат епизодично.  

Следващите по  големина сервитути се учредяват спрямо дървесни видове, а именно те са 
в изобилие на територията на парка. В тази връзка , посочените в графичната част сервитути на 
водопроводите са именно спрямо дървесни видове. Този сервитут е в размер на 2,00м. светло 
отстояние от двете страни на водопровода.                      

В графичната част са дадени сервитутите на основните и важни за територията водопроводи. 
Не са предвидени сервитути за поливните водопроводи, поради необходимостта от изграждане на 
нова поливна система.  Не са предвидени сервитути за СВО, доколкото те не преминават през 
залесени терени. 

Сервитутите на водопроводната мрежа, съществуваща или реконструирана, не засягат дър-
весна растителност, респ. такава няма да се премахва.  

 
За канализационните мрежи: 
Най-големите сервитути на канализацията се учредяват спрямо фундаментите на сгради и 

съоръжения. Тъй като тези основни фондове липсват или са изключение в разглежданата терито-
рия, то нанесените сервитути в графичната част са спрямо дървесни видове. Този сервитут е в 
размер на 2,00м. светло отстояние, от двете страни на канализацията. 

Допуснати са сервитути на съществуващи канали да преминават през тревни площи, без 
дървесна растителност, респ. такава няма да се премахва. 

Допуснато е в сервитута на канала, отводняващ групата водни огледала, западно от детската 
площадка, да има единични дървета, които няма да се премахват. Разстоянието между тях е го-
лямо и евентуални ремонтни работи не могат да се повлияят от тях. 

В заключение тук трябва да се каже, че сервитутите на предвидените за реконструкция ка-
нали и сервитутите на съществуващите канали, които остават да функционират, не изискват пре-
махване на дървесни видове. 

 
Обхват на настоящата разработка 

               Настоящата разработка обхваща парковата и лесопарковата част на обекта. 
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               В  графичната част е посочен пълния обхват на обекта, чрез отразена в легендата 
сигнатура. Допълнително е показан обхвата на резервата, като част от парковата територия. 

               План-схемите по част ВК обхващат разглежданата територия на обекта, като са по-
казани редица водопроводни и канализационни мрежи, които са извън територията на обекта, но 
са свързани с неговото функциониране. 

               Показаните проводи по бул.“Цариградско шосе“, бул. „П.Яворов“, бул.“Др. Цанков“, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул.“Незабравка“, бул. „Симеоновско шосе“ и други гранични на 
обекта улици, не влизат в обхвата на обекта и не са предмет на инвестиционно намерение. Те са 
представени в графичната част с цел да се изясни как функционират ВК мрежите върху парковата 
и лесопарковата територия в условията на техническата инфраструктура в този район на столи-
цата. 

Територията на обекта е разделена на отделни УПИ, като всички остават общинска и дър-
жавна собственост или в съсобственост. В тази връзка, ангажимента на „Софийска вода“ АД към 
ВК мрежите , покриващи територията оставал. 

            

3.2.4.2. Топлоснабдяване 

На този етап се запазва действащата топлопреносна мрежа в района. Предвижда се разши-
рение и разрастване - два нови топлопровода за захранване на бъдещи консуматори в района на 
гара „Пионер” и сградата на музей “Зелената памет на София”.  

Плановото решение е изработено въз основа на получените до момента данни. 
Новопроектираните разпределителни и присъединителни топлопроводи се предвижда да се 

изпълнят по безканална технология с предварително изолирани стоманени тръби, изолация от 
пенополиуретан и РЕ-обвивка. Тръбите трябва ще бъдат изпълнени в съответствие със следните 
стандарти: 

- БДС EN 253 – тръби за топлопреносни мрежи. Система от преизолирани тръби за мрежи за 
гореща вода, директно вкопани в земята. Тръби от стомана, с полиуретанова топлоизолация и 
външна обвивка от полиетилен 

- БДС EN 448  - за Фитинги;  
- БДС EN 488 – за Кранове;  
- БДС EN 489 – за компенсатори. 
В следващите фази на проектиране предстои да се дадат технически решения за дълбочи-

ната на полагане на топлопровода в различните участъци на трасето, пресичания с други под-
земни комуникации и проводи, начини на компенсиране на топлинните удължения на тръбопрово-
дите,  както и детайли на характерните точки и участъците с особени характеристики 

3.2.4.3. Електроснабдяване 

Покриването на бъдещите нужди от електрическа енергия при развитието на Парк „Бори-
сова градина” може да става чрез нови трансформаторни постове тип БКТП, които са със срав-
нително малки размери в сравнение със старите зидани трафопостове, както и с по-добра ви-
зия. За сравнение приблизителната площ на БКТП 2х800kVA е 15-20m2, а тази на зидания и 
панелния - 90-100m2. 

Вграждането на трафопостове в сградите не е опция за развитие поради риска от пожар. 
Това вграждане може да се използва преди всичко при замяна на маслените трансформатори 
със сухи. В този случай обаче е необходимо да се вземат сериозни мерки за борба със силния 
шум при работа на сухите трансформатори. 

Показани са и места на два нови трафопоста. Всички нови сгради ще се електрозахранят 
както от предвидените нови трафопостове така и от съществуващата разпределителна мрежа 
(Трафопост, кабелна касетка и т.н.) 

 
В Наредба № 16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти се определя раз-

мера, разположението и начина на упражняване на сервитутното право.  
Минималните размери на сервитутната зона на енергийните обекти за пренос и разпреде-

ление на електрическа енергия са както следва: 
 
 За подземни кабели НН и СрН: 

 по оста на трасето - 1,5 m от едната страна 
 0,6 m от другата страна - към сгради. 

 
 За кабели 110kV: 

 по оста на трасето - 2,5 m от двете страни. 
 
 За подземни кабелни колектори: 

 2,0m от двете страни на колекторите, но не по-малко от 5,0m общ сервитут, по 
цялата им дължина  

 
 За трансформаторен пост, БКТП, възлова станция: 

 към стени с врати за трансформаторна килия - 4,5m 
 към стени с врати за РУ 20kV и табла НН - 2,5m 
 към стени без врати - 1,5m. 

 
За определяне на сервитутите и сервитутните зони на съобщителните мрежи отношение 

имат следните нормативни документи: 

 НАРЕДБА № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разпо-
ложението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните 
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура. 

 НАРЕДБА № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъ-
общителни мрежи и съоръженията към тях. 

 Наредба №35 за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инф-
раструктура 

 Наредба №21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи 
и съоръжения 
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3.2.4. Транспорт и комуникации 

Предложено е,  доколкото е възможно, да се осигурят известен брой места за паркиране 
при основните подходи към парка, без да се навлиза в парковата територия. При кръстовището на 
бул.“Др.Цанков“ и ул „Кирил Видински в под асфалтов терен на сегашната автокъща „Капитолия“ 
и при съседния „технически“ тунел за обслужване на Метрополитена е предвиден ПГ за 420 коли, 
подобно на вече изградения паркинг при МС „Стадион Васил Левски” (3 нива по 60 коли или общо 
180 коли). Осигурена е двупосочна пътна рампа за „вход-изход“ и еднопосочна такава за изход. 

Предложен е и наземен уличен паркинг при бул „Драган Цанков за 104 коли в сервитута на 
старата трамвайна линия между Телевизионната кула и Руското посолство срещу тенис кортовете. 
При старата гара „Пионер“ с подходи от ул.“Никола Габровски“ е предложен ПГ за 340 л.коли за 
обслужване на зоната и бъдещото „атракционно“ влакче. Има и наземен такъв за 40 леки коли, с 
подход от бул.“Симеоновско шосе“. 

Необходимо е да бъдат спазени нормативните изисквания на Наредба № 2 на КТС в урба-
низираните територии относно паркирането и да се потърси възможност за тяхното реализиране. 

Системата на велосипедните трасета е разработена на база заложената в ОУП на София 
Програма за развитие на велосипедния транспорт. Класификацията на предложените велоалеи е 
направена по Новата наредба  (РД-02-20-2) за ПП на КТС на урбанизираните територии. На схема 
те са посочени, като транзитни, довеждащи и обслужващи (рекреационни), като са дадени и харак-
терни напречни профили на главните транзитни трасета. По принцип двупосочните вел алеи са 
предвидени с габарит от 2.50 м.,а еднопосочните такива с габарит 1- 1.50 м. Към тях се предвиждат 
велогардероби и велостоянки за обслужване на велосипедистите. Пресичанията на новите ве-
лотрасета с трасетата от уличната мрежа следва да се осигурят от гледна точка организация и 
безопасност на движението съгласно нормативните изисквания за такъв род обекти. 

 

3.2.5. Преместваеми обекти 

В план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения към графич-
ната част на проекта са регламентирани местата за разполагане на тези обекти, както и техния 
характер. Дефинирани са места за малки търговски обекти - кафенета, павилиони за периодичен 
печат, пакетирани храни, сладолед и други, както и павилиони за охрана, билетни каси за сезонни 
и други атракции, обекти (преместваеми съоръжения) свързани с поддръжка на парковата терито-
рия.  

Определени са зони за културни, спортни и други обществени мероприятия, както и зони за 
маси за консумация на открито. На територията на резерват „Княз Борисова градина” и „Дендра-
риума” като преместваеми обекти са предвидени единствено обекти за охрана на парка, както и 
павилион за пакетирани храни и напитки при детската площадка и павилион за съхранение на 
книги при лятната читалня. И за двата обекта в историческата справка е установена автентична 
функция. На цялата територия, обхваната в проектната разработка с план-схемата не се допуска 
поставяне на рекламни елементи. 
 

 

3.3. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

Предвижда се следната етапност в реализацията на плана. 

Неотложни  мерки: 

 Обособяване на специализирана структура към СО, която да управлява цялата паркова 
територия; 

 Въз основа на извършената инвентаризация на дървесната растителност, прилагане на 
спешни мерки за подобряване на състоянието и перспективното й развитие; 

 Изясняване на собствеността на обекти, които към момента са с неизяснен статут и създа-
ване на дългосрочен план за поетапно придобиване на собственост на СО на предвидените 
в плана обекти, които са частна собственост, както и изясняване на собствеността между 
държавата и СО.  

Първи етап: 

 Валоризация на обекти в границите на груповата културна ценност. 

 Възстановяване на дългата ос и изграждане новата планова композиция  

 Премахване на несвойствени обекти от резерватната част. 

 възстановяване на обекти: "Трите дансинга", "Водното каналче" и "Детска светофарна пло-
щадка" 

 Възстановяване на изключителната държавна собственост в "Дендрариума" и изграждане 
основната база за поддържането на парка там. 

 Преобразуване на гара "Пионер"  в спортен  и културен център. 

 Изграждане на атракционна железница 

 Изграждане на подлези и пасарелки предвидени в плана 

 Изпълнение на обекти в лесопарковата част.  

 Възраждане на летен театър 
 
Втори етап 

 Преместване на конната база 

 Преместване кортовете на "Спортна София". 

 Изграждане на новата планова композиция и всички големи обекти свързани с нея - музея 
"Зелена "София заедно с подземния паркинг, атракционен комплекс "Кривите огледала" 

 Създаване на посетителски информационен център 

 Изграждане на подлези и пасарелки, предвидени в плана 

 Възраждане на къпалня "Мария-Луиза" 

IV. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ПО ЧЛ.13, АЛ.2 ОТ ЗУТ 
 

Изработването на специфични правила и нормативи е част от териториалноустройствената за-
щита на защитената територия за опазване на недвижимото културно наследство, каквато е пре-
обладаващата част от разработваната територия.  

СПН на този етап са разработени подробно, за да могат да бъдат разбираеми и разчитани както 
от експерти, така и от неспециалисти. Това е извършено с оглед да има яснота при обществените 
обсъждания. Детайлността и конкретиката при описание на допустимите намеси за всеки обект 
улеснява в максимална степен изготвянето на задания за проектиране за инвестиционни проекти. 
Не на последно място поради липса на Наредба за опазване на м. Парк „Борисова градина”, СПН 
обхващат и голяма част от разпоредбите, които такава наредба би съдържала. 

СПН определят допустимите степени на намеса и са изработени въз основа на изведените прин-
ципни постановки, водещ принцип, сред които, е съхраняването на структурната, функционалната 
и визуалната цялост на парка.
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