
Към РСЦ19-ВК08-1050-[54] Милена Йоцова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[201] Ирина Георгиева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[199] Мирена Астакова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[200] Васил Александров

Към РСЦ19-ВК08-1050-[82] Деница Гергова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[179] Георги Пламенов Илиев

Към РСЦ19-ВК08-1050-[74] Ануш Езнин Езегелян

Към РСЦ19-ВК08-1050-[318] Младен Савов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[314] Краимира Веселинова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[111] Катерина Серафимова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[98] Христо Николов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[97] Петър Петков

Към РСЦ19-ВК08-1050-[96] Павлина Нумова- Гоцева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[100] Йордан Палпурин

Към РСЦ19-ВК08-1050-[108] Мила Боянова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[94] Яна Грозева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[101] ЛЮДМИЛА ЧЕХЛАРОВА

Към РСЦ19-ВК08-1050-[103] ДИАНА АЛЕКСИЕВА

Към РСЦ19-ВК08-1050-[104] Ива Досева 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[112] Пенка Касарова
Към РСЦ19-ВК08-1050-[120] Диана Йорданова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[117] Виктория Георгиева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[306] Иван Гуляшки

Към РСЦ19-ВК08-1050-[217] Симеон Стоилов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[152] Никола Николов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[326] Мартин Кирилов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[317] Младен Савов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[130] Вели Иванова 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[334] Милена Димитрова 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[129] Гергана Целовска

Към РСЦ19-ВК08-1050-[278] Кристин Разсолкова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[308] Антониа Мечкуева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[312] Елена Павлова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[135] Сабина Ванчева 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[73] Максим Караджов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[134] Десислава Кузманова 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[292] Георги Бръчков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Подробният устройствен план на Борисовата градина да бъде преработен с отчитане на обществените нагласи без да противоречи на 

ЗУТ,ЗУЗСО,ЗКН и ОУП на София, като бъдат разгледани и отстранени описаните проблеми и неточности.                                                              

Да не се допуска ново строителство на сгради"; „да не допуска формиране на УПИ с голяма площ“

Проектът не изпълнява Решенията, взети на ОЕСУТ на 30.01.2018 г. и не отразява становищата на членовете на ОЕСУТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Така предложеният проект не изпълнява основни задачи:

• паркът да се разшири и да възвърне към територията си терени, които традиционно му принадлежат;

• да реши проблема с частните имоти и да осигури общественото им ползване.

Така предложеният проект не решава проблема с достъпността до парка. Например: подходът за посетители до южната част на парка е 

затруднен. Оградата на "Софияленд" препречва достъпа до „Борисовата градина" откъм кв. „Лозенец".  

В така предложеният проект е заложено строителство в противоречие на разпоредбите на чл. 61 и чл. 62а от ЗУТ. В противоречие на Закона 

за културното наследство ново застрояване е предложено дори в зоната на резервата и в охранителната зона на резервата. Ново 

строителство е заложено, включително и в имоти, за които проектът не установява чия собственост са. Последното дава възможност за 

застрояване от неустановени предприемачи с неясни цели.

Възразява срещу предвиденото строителство 

Предлага:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. да бъде извадено от проекта всякакво ново строителство, включително и "възстановяването на изчезнали архитектурни обеми"

2. да бъдат извадени от проекта всички нови обекти, алеи и инфраструктура, които изискват премахване на дървета и унищожаване на 

зелена площ.

3. „Конната база" да бъде съхранена на сегашното си местоположениe, което е от изключителна важност за ползвателите й и най-вече за 

хората с увреждания. Смятам, че обектът отговаря на функциите на парка.

4. игрищата на „Спортна София" да бъдат съхранени на сегашното си местоположение, тъй като са завaрено положение и се използват 

масово от потребителите на парка, особено тези от близките райони. Съответно да не се изграждат нови такива под формата на 

преместване.

5. да бъде извадено от проекта заложеното възстановяване на дългата ос между езерото с лилиите и Братската могила, тъй като последното 

би отнело от зелената площ на парка, която активно се използва от неговите посетители.

6. да бъде извадена от проекта нова композиционна ос , успоредна на „Драган Цанков", тъй като изграждането й предполага премахване на 

„Конната база"и игрищата на „Спортна София", които са желани от ползвателите им, както и унищожаване на зелени площи и дълготрайни 

дървета.

7. да не бъдат изграждани нови паркинги, тъй като според самия проект „паркът Борисова градина е добре обслужен с МОПТ". 

8.Възложителят да събере допълнителни данни за начина на ползване и мнения на всички заинтересовани страни – различните видове 

ползватели и собственици в парка. Специално да проучи нагласите към провеждането на масови спортни мероприятия на двата стадиона и 

мерките за разрешение на проблемите с трафика, паркирането, шума и безопасността.

9.Възложителят да предостави точна карта на собствеността в парка.

10.Кметът на София и държавната власт да издадат актове за публична собственост на имотите с неустановена такава и на тези с частна 

общинска и частна държавна.

11.Възложителят да разшири задачата към изпълнителя като включи към обхвата на проекта територии, които традиционно принадлежат 

към „Борисовата градина" като „София ленд", горския участък, граничещ с НТЗ „Хладилника" и други.

12.Изпълнителят да извърши картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на плана

13.конкретни технически предложения за промяна на предназначението на отделни УПИ с включване на уточнението „за парк“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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„Конната база"и игрищата на „Спортна София", които са желани от ползвателите им, както и унищожаване на зелени площи и дълготрайни 

дървета.

7. да не бъдат изграждани нови паркинги, тъй като според самия проект „паркът Борисова градина е добре обслужен с МОПТ". 

8.Възложителят да събере допълнителни данни за начина на ползване и мнения на всички заинтересовани страни – различните видове 

ползватели и собственици в парка. Специално да проучи нагласите към провеждането на масови спортни мероприятия на двата стадиона и 

мерките за разрешение на проблемите с трафика, паркирането, шума и безопасността.

9.Възложителят да предостави точна карта на собствеността в парка.
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към „Борисовата градина" като „София ленд", горския участък, граничещ с НТЗ „Хладилника" и други.

12.Изпълнителят да извърши картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на плана

13.конкретни технически предложения за промяна на предназначението на отделни УПИ с включване на уточнението „за парк“

Част 1 Page 1



Към РСЦ19-ВК08-1050-[291] Камелия Иванова 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[142] Марина Чомпалова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[143] Валентин Батчев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[289] Калина Николова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[260] ДрагомиР Николов
Към РСЦ19-ВК08-1050-[287] Мартин Кирков

Към РСЦ19-ВК08-1050-[52] Бианка Хинова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[258] Гергана Пиризова
Към РСЦ19-ВК08-1050-[284] Светлозар Илиев 

КолибарскиКъм РСЦ19-ВК08-1050-[280] Велизар Иванов 
Към РСЦ19-ВК08-1050-[247] Юлияна Благоева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[163] Юлияна Йорданова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[235] Юлияна Йорданова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[72] Десислава Алексова 
Към РСЦ19-ВК08-1050-[76] Филип Симеонов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[51] Георги Георгиев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[241] ОРЛИН ТОМОВ

Към РСЦ19-ВК08-1050-[233] Кирил Георгиев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[232] Росен Попов
Към РСЦ19-ВК08-1050-[230] Елисавета Викторова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[226] Стефан Захов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[224] Димитър Василев 

АврамовКъм РСЦ19-ВК08-1050-[221] Мария Георгиева Харбова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[216] Росен Попов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[215] Анна- Мария Илиева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[31] Инициативен гр. комитет

Към РСЦ19-ВК08-1050-[86] Инициативен гр. комитет

Към РСЦ19-ВК08-1050-[161] Ангелина Дончева 

ЦончеваКъм РСЦ19-ВК08-1050-[88] Гергана Атанасова 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[186] Снежана Каменова 

Бонева Към РСЦ19-ВК08-1050-[177] Василена Стефанова 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[193] сдружение "На ти с 
Към РСЦ19-ВК08-1050-[190] Весел Гаговот 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[168] Биляна Христова-Петрова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[90] Любомира Костова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[202] Стела Павлова 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[191] Катя Любомирова 

АнгеловаКъм РСЦ19-ВК08-1050-[85] Елеонора Павлова 
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общинска и частна държавна.

11.Възложителят да разшири задачата към изпълнителя като включи към обхвата на проекта територии, които традиционно принадлежат 

към „Борисовата градина" като „София ленд", горския участък, граничещ с НТЗ „Хладилника" и други.

12.Изпълнителят да извърши картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на плана

13.конкретни технически предложения за промяна на предназначението на отделни УПИ с включване на уточнението „за парк“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Подробният устройствен план на Борисовата градина да бъде преработен с отчитане на обществените нагласи без да противоречи на 

ЗУТ,ЗУЗСО,ЗКН и ОУП на София, като бъдат разгледани и отстранени описаните проблеми и неточности.

Да не се допуска ново строителство на сгради"; „да не допуска формиране на УПИ с голяма площ“

Проектът не изпълнява Решенията, взети на ОЕСУТ на 30.01.2018 г. и не отразява становищата на членовете на ОЕСУТ

Така предложеният проект не изпълнява основни задачи:

• паркът да се разшири и да възвърне към територията си терени, които традиционно му принадлежат;

• да реши проблема с частните имоти и да осигури общественото им ползване.

Така предложеният проект не решава проблема с достъпността до парка. Например: подходът за посетители до южната част на парка е 

затруднен. Оградата на "Софияленд" препречва достъпа до „Борисовата градина" откъм кв. „Лозенец".  

В така предложеният проект е заложено строителство в противоречие на разпоредбите на чл. 61 и чл. 62а от ЗУТ. В противоречие на Закона 

за културното наследство ново застрояване е предложено дори в зоната на резервата и в охранителната зона на резервата. Ново 

строителство е заложено, включително и в имоти, за които проектът не установява чия собственост са. Последното дава възможност за 

застрояване от неустановени предприемачи с неясни цели.

Възразява срещу предвиденото строителство 

Предлага:

1. да бъде извадено от проекта всякакво ново строителство, включително и "възстановяването на изчезнали архитектурни обеми"

2. да бъдат извадени от проекта всички нови обекти, алеи и инфраструктура, които изискват премахване на дървета и унищожаване на 

зелена площ.

3. „Конната база" да бъде съхранена на сегашното си местоположениe, което е от изключителна важност за ползвателите й и най-вече за 

хората с увреждания. Смятам, че обектът отговаря на функциите на парка.

4. игрищата на „Спортна София" да бъдат съхранени на сегашното си местоположение, тъй като са завaрено положение и се използват 

масово от потребителите на парка, особено тези от близките райони. Съответно да не се изграждат нови такива под формата на 

преместване.

5. да бъде извадено от проекта заложеното възстановяване на дългата ос между езерото с лилиите и Братската могила, тъй като последното 

би отнело от зелената площ на парка, която активно се използва от неговите посетители.

6. да бъде извадена от проекта нова композиционна ос , успоредна на „Драган Цанков", тъй като изграждането й предполага премахване на 

„Конната база"и игрищата на „Спортна София", които са желани от ползвателите им, както и унищожаване на зелени площи и дълготрайни 

дървета.

7. да не бъдат изграждани нови паркинги, тъй като според самия проект „паркът Борисова градина е добре обслужен с МОПТ". 

8.Възложителят да събере допълнителни данни за начина на ползване и мнения на всички заинтересовани страни – различните видове 

ползватели и собственици в парка. Специално да проучи нагласите към провеждането на масови спортни мероприятия на двата стадиона и 

мерките за разрешение на проблемите с трафика, паркирането, шума и безопасността.

9.Възложителят да предостави точна карта на собствеността в парка.

10.Кметът на София и държавната власт да издадат актове за публична собственост на имотите с неустановена такава и на тези с частна 

общинска и частна държавна.

11.Възложителят да разшири задачата към изпълнителя като включи към обхвата на проекта територии, които традиционно принадлежат 

към „Борисовата градина" като „София ленд", горския участък, граничещ с НТЗ „Хладилника" и други.

12.Изпълнителят да извърши картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на плана

13.конкретни технически предложения за промяна на предназначението на отделни УПИ с включване на уточнението „за парк“
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[298] Бранимир Абуд 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[207] Катя  Василева 
Към РСЦ19-ВК08-1050-[150] Войслав Тодоров

Към РСЦ19-ВК08-1050-[219] Евгени Бояджиев

Към РСЦ19-ВК08-1050-[328] Георги Георгиев

Към РСЦ19-ВК08-1050-[140] Алекс Топалов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[319] Мария Хазай 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[330] Никола  Христов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[321] Кристиян Найденов
Към РСЦ19-ВК08-1050-[275] Кирил Динев

Към РСЦ19-ВК08-1050-[307] Владимир Христов 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[297] Атанас Стоянов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[271] Евелина Миткова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[267] Николай Милушев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[294] Алекс Топалов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[266] Митко Митков

Към РСЦ19-ВК08-1050-[259] Бойко Неов 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[257] Елиза  Граматикова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[255] Десислава Жиянска 
Към РСЦ19-ВК08-1050-[254] Йордан Славеев Паунов 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[253] Даниел Асса 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[251] Карл Бец

Към РСЦ19-ВК08-1050-[249] Евелин  Евлогиев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[223] Цветелина Станева 
Към РСЦ19-ВК08-1050-[245] Антония Дикова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[237] Станислав  Генев 
Към РСЦ19-ВК08-1050-[243] Веселин Бързанов 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[234] Веселин Веселинов Янев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[180] Соня Дакова 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[176] Стефка Вайсилова

ПУП трябва да обхваща всички незастроени територии, които исторически са част от Борисовата градина, дори съгласно общия устройствен 

план да попадат в различни зони- кв. 2 м. "НПЗ Хладилника-Витоша",  и за над 25 декара в зоната СМФ1, намираща се югозападно от ПИ: 

68134.803.2672 и ограничена от бул. Симеоновско шосе и бул. Г.М. Димитров. Съхранението на тези зони като част от Борисовата градина е 

важно. 

Теренът на Софияленд следва да се включи в обхвата на разработката за парка и при последващото изменение на ОУП да се отреди 

окончателно в зона за спорт и атракции.

Отрицателно становище към предвижданията за изграждане на нови сгради на мястото на несъществуващите постройки на Климатичното 

училище Паркът няма нужда от ресторант на мястото на „Тенекиите“.

Намира за задължително терените за озеленяване да бъдат обществена собственост

да се избягва създаването на големи УПИ в парка

Срещу  трамвайни релси да се преотреждат за паркинги

Необходима е по-добра свързаност между отделните части на Борисовата градина

Не бива да се допуска компрометирането на лесопарковите територии в Борисовата градина. 

Планът да се преработи съществено като се проведе ново обществено обсъждане преди по-нататъшното му процедиране
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[122] CARPI CARPI

Към РСЦ19-ВК08-1050-[45] Петър Стоянов 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[9] Иван Цветанов Иванов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[10] Пенчо Писков

Към РСЦ19-ВК08-1050-[123] Мирослав Каракостов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[11] Радослав Манолов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[12] Петър Стоянов 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[13] Николай Станев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[14] Пламен Живков 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[15] Андрей Вълчев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[16] Цветослав Велков

Към РСЦ19-ВК08-1050-[17] Николай Николов 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[7] Ангел Зарев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[293] Николай Станев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[6] Христо Иванов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[8] Росен Гълъбов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[238] БОРИСЛАВ КАРАНОВ

1 .Конкретни предложения касаещи затягане на ограничителния режим за достъп на МПС на територията на парка

  2 да се включат в площта на парка 100 декара гора в район Лозенец и 7 декара в район Изгрев

3. Да не се допуска изграждане на Климатично училище и оградата на предвидената за целта площ да се премахне

4.Да не се допуска изграждане на Музей „Зелената памет на София“ и експозиционен павилион. Музей "Зелена София"

5.Препоръка: Да се направи преоценка на претенциите за недостъпност на обектите в парка и при наличието на две метростанции („Св.Св. 

Климент Охридски“ и стадион „Васил Левски“)на 1-ви метродимаетър, а от 2019 г. и две метростанции на 3-ти метродиаметър („Орлов Мост“ 

и „Патриарх Евтимийй“ (на Попа) на по-малко от един километър от стадион „Българска армия“ и „Спортна София“, 3 автобусни/тролейбусни 

спирки на помалко от един километър, едната от които, е 0рлов мост с 12 автобуса и 4 тролея, трамвайна спирка на по-малко от един 

километър с 3 трамвая.  Да бъде създадена нова автобусна спирка на бул. „Пейо Яворов“ при входната алея от булеварда към къпалня 

„Мария Луиза“, а от другата страна – веднага след пешеходния подлез на алея „Яворов“. Да бъде направен действително използваем 

подземния паркинг при метростанция Национален стадион „Васил Левски“. Предвидените средства за подземен паркинг да се използват за 

изкупуването на частната собственост в парка. 

6. Голямата асфалтирана площ между задния вход на стадиона и стълбите в посока Розариума да бъде регламентирана като площадка за 

скейтборд със съответните рампи и площадка за баскетбол. 

7.Вместо изграждане на пешеходен подлез под бул."Драган Цанков", свързващ метростанцията с тротоара пред ПГСАГ „Христо Ботев” 

предвидените средства за подлез да се използват за изкупуването на частната собственост в парка. 

8. Предложения касаещи другите  райони 

Предлага с проекта да се предвиди строеж на нов стадион в рамкоите на съществуващия спортен комплекс "Българска армия"
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[288] Иван Георгиев Велов

1.    да се преразгледа  обхватът на заданието като се включат терените, които са исторически част от парка, макар в момента да са с 

различно отреждане в Общия устройствен план, като се предвиди опазване на гористите части от застрояване; 

2.     счита, че подробният план на парка трябва да обхваща всички незастроени територии, които исторически са част от Борисовата градина-

Става дума за две такива територии: кв. 2 м. "НПЗ Хладилника-Витоша",  35 декара а и над 25 декара в зоната СМФ1, намираща се 

югозападно от ПИ: 68134.803.2672 и ограничена от бул. Симеоновско шосе и бул. Г.М. Димитров. Съхранението на тези зони като част от 

Борисовата градина е важно не само от гледна точка историческия обхват на парка, но и за съхранението е възстановяването на "зелените 

клинове" на София

Теренът на Софияленд също е исторически част от Борисовата градина.

3.    искане Столична община, Областния управител и МРРБ да  актуват като публична държавна или общинска собственост всички терени, за 

които не е установена собствеността, при спазване на изискванията на действащото законодателство, след което да бъде изготвено ново 

задание за ПУП;    7.    В рамките на обхвата на парка да не допуска наличие  територии, които не са общинска или държавна собственост. 

4.    Налице са  несъответствия в  данните за видовете собственост между различните представени от проектантите графични карти    5.    

Проектантският екип не се е съобразил с препоръката на журито от проведения конкурс да се избягва създаването на големи УПИ в парка, за 

да не се допуска на места мащабно строителство въпреки рестриктивния характер на зоната. 

6.вместо „екодукти, както е според концепцията, проектът предлага подлези.

Така предложеният проект не изпълнява Решенията, взети на ОЕСУТ на 30.01.2018 г. и не отразява становищата на членовете на ОЕСУТ. 

7. Възразява срещу предвиденото строителство на:Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м.или 1040 кв.м.

• Климатично училище, състоящо се от три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ; Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м. ; Нова 

административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.

• Обслужваща сграда"Светофарна площадка"" –РЗП:47 кв.м ;Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера"с РЗП 765 кв.м. ;

• Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м.

• Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м.

• Новите тоалетни, който изискват сеч заради алеи и инфраструктура

• Новите композиционни оси-тази, която свързва езерото с лилиите и Братската могила и тази, която е успоредна на „Драган Цаков"

8. да бъде премахнато от проекта всякакво ново строителство, включително и "възстановяването на изчезнали архитектурни обеми", 

9. Да се осигури безпрепятствен достъп до неговите територии и пешеходен и велосипеден преход между различните му части.  „санитарно" 

прочистване води до унищожаване на парка. Настоява да се разработи стратегия за опазване на богатството от горски видове и извънградски 

ландшафт на парк „Борисовата градина", но без превръщането на гората в урбанизирана територия с асфалтирани алеи. 

10. Настоява да се включи в устройството интегриране на реките на територията на парка в неговото пространство.      17. Порок в 

процедурата по обществени обсъждане е, че се въвежда в заблуждение аудиторията участваща в общественото обсъждане като неуточняват 
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[315] Снежана Шаркова

1. Да бъде извадено от проекта всякакво ново строителство, включително и ”възстановяването на изчезнали архитектурни обеми“;

2. Да бъдат извадени от проекта всички нови обекти, алеи и инфраструктура, които изискват премахване на дървета и унищожаване на 

зелена площ.

3. „Конната база“ да бъде съхранена на сегашното си местоположениe, което е от изключителна важност за ползвателите й и най-вече за 

хората с увреждания. 

4. Игрищата на „Спортна София“ да бъдат съхранени на сегашното си местоположение, тъй като са завaрено положение и се използват 

масово от потребителите на парка, особено тези от близките райони. Да не се изграждат нови такива под формата на преместване.

5. Да бъде извадено от проекта заложеното възстановяване на дългата ос между езерото с лилиите и Братската могила, тъй като последното 

би отнело от зелената площ на парка, която активно се използва от неговите посетители. Подобно изграждане на композиционна ос би 

поставило и в центъра на композицията Братската могила, чието идеологическо значение не е общоприето за безспорно и не е свързано с 

парковите функции.

6. Да бъде извадена от проекта нова композиционна ос , успоредна на „Драган Цанков“, тъй като изграждането й предполага премахване на 

„Конната база“и игрищата на „Спортна София“, които са желани от ползвателите им, както и унищожаване на зелени площи и дълготрайни 

дървета.

7. Да не бъдат изграждани нови паркинги, тъй като според самия проект „паркът Борисова градина е добре обслужен с МОПТ“.

Въз основа на горното, настоява:

Възложителят да събере допълнителни данни за начина на ползване и мнения на всички заинтересовани страни – различните видове 

ползватели и собственици в парка. Специално да проучи нагласите към провеждането на масови спортни мероприятия на двата стадиона и 

мерките за разрешение на проблемите с трафика, паркирането, шума и безопасността.Възложителят да предостави точна карта на 

собствеността в парка.Кметът на София и държавната власт незабавно да издадат актове за публична собственост на имотите с неустановена 

такава и на тези с частна общинска и частна държавна.Възложителят да разшири разшири задачата към изпълнителя като включи към 

обхвата на проекта територии, които традиционно принадлежат към „Борисовата градина“ като „София ленд“, горския участък, граничещ с 

НТЗ „Хладилника“.Изпълнителят да извърши картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на плана, както 

недвусмислено се изисква от чл. 63, ал. 3 от ЗУТ и чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.Възложителят да даде точни, конкретни и недвусмилени указания 

към изпълнителя, в които се изразява волята му в проекта да няма никакво ново застрояване, никакво премахване на зелени площи и 

дървета, а да включва разширяване на парка и връщане на традиционно принадлежащи му и „завзетите“ територии (каквато воля публично 

се изразява от възложителя).Освен това, от ПУП и Правилата и нормативите следва да отпадне термина лесопаркова зона, доколкото 

термина лесопарк няма правно значение по сега действащата нормативна база и няма функционално значение към парк „Борисова 

градина“ доколкото е имал такова в периода на създаването му, когато парка е формирал границата на столичния град.Вместо него може да 

се използва термина „горска част“, „паркова гора“ или друг подходящ.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[325] Снежана Шаркова идентично с  РСЦ19-ВК08-1050-[315]

Към РСЦ19-ВК08-1050-[125] Румен Калчев 

По данни на Европейската агенция за околна среда София има добър процент от територията зает от зелена инфраструктура (52.4%), но тя е 

доста неравномерно разпределена https://eea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=42bf8cc04ebd49908534efde04c4eec8 

&embed=true. 

Процентът на т.нар. ефективната зелена инфраструктура в пояса ограничен между двете окръжности с радиуси около 2-3 и 14-15 км от 

центъра на града е чувствително по-малък от средния процент за градовете в ЕС. Там попада и почти цялата Борисова градина, затова трябва 

да се превръщат вече застроени и запуснати територии в зелени площи, а не където е било строено в миналото и сега се руши да се 

възстановява. Ако тази застроена в миналото територия изпълнява някаква важна обществена функция, която не може да бъде преместена 

то тогава да се възстановява. Ако не,  да се превърне в зелена площ.
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[274] Анна- Мария Михайлова

1.     Подробен устройствен план не отчита нуждите на гражданите, посещаващи най-големия парк в София, за свободен, безплатен и 

безпрепятствен достъп до неговите територии и пешеходен и велосипеден преход между различните му части."София ленд",  препречва 

достъпа до Борисовата градина откъм кв. Лозенец. Друго притеснение е, че територията от "София ленд" до пресечната точка на бившата 

Околовръстна ж. п. линия и алеята, продължение на ул. "Златовръх" (80-90 декара) е с неизяснен статут - според заданието за 

Инвентаризация на дървесно-храстовата растителност там няма гора, докато  реално има.

В Подробния устройствен план е предвидено изграждането на нови подлези, докато устройствената концепция от 2015 г., въз основа на 

която е възложено изработването на ПУП, е спечелила конкурса с предложения за надземни „екодукти", приоритизиращи пешеходците пред 

пътните артерии и подходящи за велосипедисти, хора със затруднена подвижност и детски колички.

2.     спорните частни обекти трябва да бъдат върнати към зелени площи.   3.     Няма ясна стратегия и мерки за опазването на богатството от 

зелена площ и здрава гора, което привлича гражданите за почивка в този парк. задължително да се разработи стратегия за опазване на 

богатството от горски видове и извънградски ландшафт на парк „Борисовата градина" с допускане на само минимални и наложителни от 

гледна точка на сигурност отстранявания на опасни клони, но без превръщането на гората в подразян храстовиден плет покрай асфалтирани 

алеи. Изключително важно е да се включи в устройството интегриране на реките на територията на парка в неговото пространство.

4.     Против предвидено в ПУП строителство:

-        Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м.,

-        Климатично училище, състоящо се от три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ;

-        Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м. ;

-        Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.

-        Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м. ;

-        Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м.

-        Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м.

5.     Смятам, че потенциала за развитие на градска железница, с каквото разполагат множество градове по света, остава неразвит, а 

възможностите за положително развитие върху града ни са огромни. Вярвам, че като категорична част от околовръстната железница гара 

„Пионер" следва да бъде съхранявана като публична собственост, което е и ще бъде от ключово значение за развитието на града ни.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[269] Ралица Василева Василева 

Конкретни технически предложения за промяна на предназначението на отделни УПИ с включване на уточнението „за парк“ от становището 

на Тома Белев - РСЦ19-ВК08-1050-[178]
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[144] Гергана Иванова Целовска

Присъединяв се към становището на организацията "Зелени закони" с "категорично искане проектът да бъде върнат за основно 

преработване, а следващата дискусия - вместо "заключителна", да бъде начална за една дискусия за реалните цели на парк "Борисова 

градина". Присъединява се към становището на Йоан Каратерзиян : 1. Не е спазен Законът за устройство на територията (ЗУТ) по отношение 

на процедурата по извършване на обществено обсъждане на ПУП 2. Към документацията не е представен административен акт, с който е 

допуснато изработването на плана.3. Никъде в предшестващата документация не е упоменато, че проектирането на ПУП ще бъде двуфазно  

4. От разискванията на срещата с граждани, проведена на 5 юни 2019 г. стана ясно, че има несъответствие в данните, предоставени от 

общинската администрация по отношение на собствеността на имотите, засегнати от разработката и отразените в кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР).5.  груба грешка с неблагоприятни последици по отношение на устройството на територията на парка и 

околните пространства, ще окаже недопустимото по закон обединяване на няколко зони и терени в един урегулиран поземлен имот (УПИ).6. 

С плана се определя недопустимо по закон конкретно предназначение в зона, определена с ОУП за парк. Според ЗУТ, конкретното 

предназначение в зона “Зп” може да бъде само “За парк”. Тези имоти се устройват и опазват като защитени територии. В тях може да се 

предвижда само застрояване, необходимо за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (в т.ч. и тоалетни), обслужващи 

озеленените площи; поддържане на зелената система; открити обекти за спортни или културни дейности; площадки за игра; преместваеми 

обекти; монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи и мемориални места и обекти."

Към РСЦ19-ВК08-1050-[263]

Александър и Антонина 

Крумови

Подробният устройствен план на Борисовата градина да бъде преработен с отчитане на обществените нагласи без да противоречи на 

ЗУТ,ЗУЗСО,ЗКН и ОУП на София, като бъдат разгледани и отстранени описаните проблеми и неточности.

Да не се допуска ново строителство на сгради"; „да не допуска формиране на УПИ с голяма площ“

Проектът не изпълнява Решенията, взети на ОЕСУТ на 30.01.2018 г. и не отразява становищата на членовете на ОЕСУТ

Така предложеният проект не изпълнява основни задачи:

 паркът да се разшири и да възвърне към територията си терени, които традиционно му принадлежат;                                                                                                                                                                                                       

.     •Против предвидено в ПУП строителство:

-        Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м.,

-        Климатично училище, състоящо се от три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ;

-        Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м. ;

-        Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.

-        Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м. ;

-        Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м.

-        Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м.                                                                                                                                                                                                                                                                 

-        Нов подземен паркинг

Към РСЦ19-ВК08-1050-[256] Мария Панова 
Предложенията не касаят ПУП

Към РСЦ19-ВК08-1050-[250] Юлияна Йорданова

Настоява  "Инвентаризацията" да бъде представена публично, включително и на общественото обсъждане,  да бъде преразгледана и да се 

направи за всяко едно дърво. Настоява в никакъв случай да не се предвиждат асфалтирани алеи в лесопарковата зона, нито да разширявате 

алеите. 
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[323] Димитър Терзиев 

Констатации: Несъотвестваща, неактуална, невярна и неясна информация в представената документация , Неустановените собствености 

Предложения:

-Проектантският екип на изработения Проект за ПУП да изиска от Столична община, Областния управител и МРРБ да започне процедура по 

актуване имотите с неустановена собственост като публични преди да продължи процедурата по обществени обсъждания.

При последващо обществено обсъждане екипът на Проект за ПУП, както и гл. архитект да предложат изцяло актуализирана информация в 

документите по проекта

-Да бъдат преработени всички седем „зони за преработка" 

- Урегулиране на поземлени имоти, които са с предназначение Зп („За градски паркове и градини") да имат едно отреждане, какво то е – За 

градски парк и градини.  Имоти с частна собственост да не се урегулират в едно УПИ с публични общински и държавни имоти. Цялата 

„Борисова градина" да е със статут на  "Територия с режим на превантивна устройствена защита" съгласно чл. 10 ал. 3 на ЗУТ.

- Да не се допуска ново строителство на сгради: Климатично училище, Музей на Зелената памет, Стадион Юнак, информационни павилиони, 

подземни паркинг в частта от парка между бул. „Драган Цанков", бул. „Цариградско шосе", алея „Яворов" и бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви", 

- Намесата в резерватната част, да бъде само за реставрационни или консервационни дейности: Предвижда се в представения Проект за ПУП 

строителство на Климатично училище от три сгради  на мястото на гъста гора именно в резерватната част върху имот с неустановена 

собственост

- да на се допуска формиране на УПИ с голяма площ, които да позволят значително застрояване въпреки малкият Кинт, или изграждане на 

паркинги на територията на парка, засягащи тревни площи и трайна растителност (този въпрос е разгледан в предходната точка)

- Да се определят по-продължителни срокове за запознаване с предстоящите поправки, акуализации на гражданите и заинтересованите 

общности, преди провеждане на обществено обсъждане и по-дълъг срок за внасяне на писмени становища, мнения, препоръки и 

възражения от гражданите след проведеното обществено обсъждане. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[240]

Явор Веселинов 

Рабойников 

Да не се допуска ново строителство.

Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка.

Да се изгради екологосъобразна стратегия за управление и опазването на биоразнообразието на парка и да не се допуска никаква намеса в 

резерватната част на парка.

Да се изяснят случаите с частните имоти в парка и да се възстановят територии към него.

Да се премахнат заведения и неприсъщи сгради.

Да се спазва заданието, одобрено с Решение No 417/18.07.2013 г. на СОС, препоръките на журито от проведения конкурс и спечелилата 

конкурса устройствена концепция.
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[68] Невена Василева 

Кметът на София и държавната власт  да издадат актове за публична собственост на имотите с неустановена такава и на тези с частна 

общинска и частна държавна.

Така предложеният проект за устройство на „Борисовата градина" да бъде върнат и преработен, така че:

да върне към парка територии, които изконно му принадлежат като „София ленд", горския участък, граничещ с НТЗ Хладилника и други;

да реши проблема със съществуващите обекти-частна собственост в полза на общественото им ползване;

да изключи всякакво ново застрояване и надстрояване;

да изключи наземното и подземното паркиране на територията на парка и да не приоритизира автомобилите за сметка на хората (като 

вкарва последните в подлези);

да изключи създаването на нови композиционни оси и алеи, без доказана необходимост, които отнемат зелена площ или изискват 

премахване на дървета;

да включи картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на плана, както недвусмислено се изисква от чл. 63, ал. 3 от 

ЗУТ.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[92] Деян Пенев Дянков

 кв. 8, УПИ I трябва да се запази като лесопаркова част на Борисовата градина, а не както е определена в предложението като „парк“. 

Съществената разлика е, че като лесопаркова част ще бъдат запазени алеите в настоящия, автентичен вид, които е максимално близък към 

естествените природни условия. Така няма да бъде полаган асфалт или друга настилка, характерна за определението „парк“.

Не приема, че на лесопаркова част на Борисовата градина трябва да бъдат вменявани други функции като спорт и атракции.  Въвеждането на 

допълнителни определения ще предизвика различно тълкуване и ще създаде възможности до проява на интереси по обсебване на 

общинска, по-скоро на гражданска среда.  Трябва да бъдат възстановени или поставени нови пейки, в унисон със запазилите се към момента 

такива. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[64] Иван Георгиев Сотиров 

Да бъде заложено изграждане на футболно игрище на мястото на ледена пързалка „Юнак“

Да бъде премахнато заведението „Маймунарника“

Да не се предвиждат надземни паркинги
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[178] Тома Георгиев Белев 

Множество конкретни предложения касаещи отреждане на терените и специфичните правила и нормативи към проекта сред които:

1. От обхвата на Плана за регулация или да отпадне  поземлен имот 903.1738 Софияленд в частта му урегулирана със застроителен и 

регулационен план и кадастрален план на м. Борисова градина – Погребите – I част, одобрени със заповед на главния архитект на София N  

РД-09-50-64/9.12.1996 г.  като не разгледан в останалите части на плана, или този имот да се включи не само в Плана за регулация, но и в 

Плана за регулация и застрояване изцяло като традиционна част от Борисовата градина.

2. В плана за регулация УПИ II, кв 10 да се раздели, като се обособят:

- един УПИ за терените попадащи в устройствена зона за спорт и атракции Са2 с предназначение „За спортни обекти и парк Борисова 

градина“

- един УПИ за терена попадащ в устройствена зона за 28 Терени за площни обекти на електроснабдяването и електронните съобщения Тел с 

предназначение „За токоизправителна станция и парк „Борисова градина“

- и един имот за останалата част с предназначение „ За парк Борисова градина“

3. Да отпадне  УПИ III „За метростанция и подземен паркинг“, площта му да се включи в УПИ „За парк Борисова градина“.

4. Да се смени предназначението на УПИ I на кв. 65 от „За парк и техническа инфраструктура“ на „ За парк Борисова градина“

5. Да се смени предназначението на УПИ I кв. 66 от „За парк, летен театър и техническа инфраструктура“ на „ За парк Борисова градина“

6. Да се смени предназначението на УПИ II кв. 66 от „За Софийска духовна семинария“ на „За парк Борисова градина и Софийска духовна 

семинария“

7. Да се смени предназначението на УПИ III , кв 66 от „За резервоар“ на „За Борисова градина и резервоар“ 

8. Да се смени предназначението на УПИ IV , кв 66 от „За подстанция“ на „За Борисова градина и подстанция“ 

9. Да се смени предназначението на УПИ I на кв. 5 от „За парк и техническа инфраструктура“ на „ За парк „Борисова градина“ 

10. Да се смени предназначението на УПИ I на кв. 7 от „За парк“ на „ За парк „Борисова градина“ с цел унифициране.

11. Да се смени предназначението на УПИ II , кв.8 от „За телевизионна кула“ на „За парк „Борисова градина“ и телевизионна кула“ 

12. Да се смени предназначението на УПИ I кв. 8 от „За парк, спорт, атракции и културен център“ на „ За парк „Борисова градина“

13. Да се смени предназначението на УПИ I на кв. 9 от „За парк и резерват Дендрариум“ на „ За парк „Борисова градина“ и резерват 

„Дендрариума“ с цел унифициране.

14. Във графичната и текстовата информация на ПУП трябва да се използват едни и същи предназначения на УПИ. 

16. От „„Правила и нормативи за устройството и застрояването на м. „Парк „Борисова градина” да отпадне Приложение 2 към чл.11, 

доколкото създава отклонение в параметрите на устройствените зони в нарушение на чл. 3 ал.2 на ЗУЗСО. ЗУЗСО ясно е посочил в чл.16а 

върху  кои територии може да има отклонение от параметрите в приложението и парк „Борисова градина“ не е сред тях.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[178] Тома Георгиев Белев 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[22] Константин Игнатов 

17.  В чл. 4 да се посочи, че цялата територия на парк „Борисова градина“ е с режим на  "Територии с режим на превантивна устройствена 

защита" съгласно чл. 10 ал. 3 на ЗУТ, като превенция към недобросъвестни действие на собствениците в имотите, които не са с особена 

териториално устройствена защита.

18. От ПУП и Правилата и нормативите да отпадне термина лесопаркова зона, доколкото термина лесопарк няма правно значение по сега 

действащата нормативна база Вместо него може да се използва термина „горска част“ , „паркова гора“ или друг подходящ.

19. Чл. 8 от правилата и нормативите да се коригира, съгласно разпоредбата на чл. 61 ал.2 на ЗУТ посочващ, че имотите попадащи градските 

паркове са за широко обществено ползване,  като от списъка по т.“2. Обекти за ограничено обществено ползване“ отпаднат всички обекти 

попадащи в устройствена зона  32 Зона на градски паркове и градини съгласно ОУП, като Софийски тенис-клуб, Лятна къпалня "Мария-

Луиза", Летен театър, Климатично училище, Горски дом – „Майстор Рачо Ангелов”, Астрономическа обсерватория, Конна база. 

30. Чл.20 ал.8 да се преформулира, доколкото термина „ландшафтно-формировъчни мероприятия“ няма правно значение, а 

„лесоустройствените проекти“ е стар термин от Закона за горите и вече не съществува. Трябва да отбележим, че горскостопнаските планове 

не могат да се изготвят за градска среда.
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[174] Мария Кавлакова 

Никъде в парка не трябва да има нови строежи

Паркът има нужда от поддръжка 

Основна липса за парка са нормални тоалетни 

Градските чешми – всичките са разбити. Нужна е поддръжка

Ето и мнението ми, конкретно по обекти:

-          Капитолия – катогрично е, че няма място за автокъща в парка. Връщането на кривите огледала е добро решение. Намирам, че 

изграждането на подземен паркинг е излишно, тъй като в близост има неизползван подземен паркинг – този срещу радиото –

-          Спортна София – да не се мести

-          Конната база – – да не се мести-   

-          Площадката със слончето – от край време пред нея има платени обекти за забавление, чието място не е там. 

-          Поляната между Братската Могила и езерото с лилиите – няма причини да бъде премахвана, ремонтирана или каквото и да е друго. Тя 

е силно посетена и припозната като място за пикник, игри и забавления.

-          Мария Луиза –От позицията на гражданин, настоявам да бъде върната на софиянци лятна къпалня Мария- Луиза.

-          Стадион ЦСКА – намирам, че това е едно от най- големите безумия в Борисовата градина. Мнението ме е, че трябва да премахнато от 

там и преместено в покрайнините на града. 

-          Стадион Васил Левски – същото като горното: няма място за такъв стадион в градски парк. 

Категорично се обявявам против ново строителство в парка на споменатите в предложението: Зелен музей на София, Климатично училище, 

административна сграда до стадион Юнак, както и каквото да е друго строителство, което ще изисква сеч.
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[43] Андрей Зографски 

1. Собственост-Наличието на частни терени, които не са предвидени за отчуждаване в плана поставят целостта на територията на парка под 

заплаха.Счита, че е задължително в окончателния проект за ПУП на Борисовата градина да се заложи отчуждаването/изкупуването на 

Къпалня Мария Луиза. Настоява за премахване на ресторант Тенекиите и обект Капитолия, отчуждаване на терените и интегриране в парка. 

2. Спортна инфраструктура

Съществуващата спортна инфраструктура в обхвата на парка - Националния стадион “Васил Левски”, стадион “Българска армия”, Колодрума, 

тенис кортовете, Спортна София и т.н. се нуждаят от специална транспортно-комуникационна схема, изготвена съвместно с управляващите 

ги, гарантираща, че провеждането на масови събития в тях няма да създават възможности за превръщане на съществуващите паркови алеи в 

паркинги

Счита, че посочените в обяснителната записка към проекта за ПУП параметри за реконструкция и обновяване на стадион “Българска армия” 

и Колодрума трябва да допуснат модернизацията на двете съоръжения така, че да отговарят на съвременните изисквания, най-вече с 

допускане на изграждане на козирка над трибуните на стадион “Българска армия”, но в рамките на съществуващата чашка и запазвайки 

озеленяването и парковата среда.

къпалнята “Мария Луиза” следва да бъде възстановена и запазена без “хотелски части”. 

в) По отношение на идеята за преместване на спортните обекти на Спортна София считаме, че идеята за изграждане на нова пракова част и 

алеи на мястото на съществуващите терени е добра.

а) Достъпът до парка е уреден с общо 4 метростанции (СУ Св. Кл. Охридски, Орлов мост, Стадион Васил Левски и Фр. Жолио-Кюри), с над 20 

линии на наземния градски транспорт, както и със заложените в ОУП, но все още нереализирани трамвайни трасета по бул. Тодор 

Каблешков и ул. Никола Габровски. Такава транспортна обезпеченост е достатъчна и свързва парка с всички райони на София и няма реална 

причина да се търси улесняване на достъпа с автомобил. Затова считаме, че предвидените в проекта нови паркинги, следва да бъдат 

премахнати:

б) Не считаме за необходимо залагането на голям нов паркинг с капацитет от 420 места на мястото на Капитолия, особено при наличието на 

вече построен гараж при МС Национален стадион “Васил Левски”. Тази голяма и продължителна инвестиция е неоправдана и ще стимулира 

посещения на парка с лични МПС-та вместо с обществен транспорт. Територията на Капитолия просто се нуждае от интеграция в парка.

Предложеният паркинг по бул. Драган Цанков върху демонтираното трамвайно трасе няма нито функционална, нито градоустройствена 

логика. 

г) Проектът не третира и не запазва по никакъв начин заложеното в ОУП трамвайно трасе от Семинарията към ж.к. Дианабад и Студентски 

град. Т.к. по смисъла на действащото законодателство ПУП не може да отменя или противоречи на ОУП, считаме, че проектът трябва да 

заложи и предвиди изпълнението на трамвайното трасе, като му осигури габарит, съвпадащ с този на съществуващия магистрален колектор 

Лозенец, да му осигури преминаване през територията на гара Пионер с изходи към бул. Никола Габровски и Симеоновско шосе. 

д) Заложеното кръгово движение на кръстовището на булевардите Алея Яворов/Стоян Михайловски/Симеоновско шосе е несъвместимо със 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[29] Светлозар Алексиев

Подкрепя премахване на Капитолия но без се изграждат паркинг и музей

Да се елиминира паркинга на стадион Българска армия и този на Спортна София

Срещу премахването на старото трамвайно трасе по бул. Драган Цанков

Срещу строеж на нови паркови алеи

За възстановяване на Мария Луиза но без допускане на нови строежи и функции

За запазване на Спортна София и конната база

Предлага да не се предвиждат велоалеи в проекта, но целия парк да бъде достъпен за велосипедно движение
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[27] Карлос Контрера 

Паркингът около стадион „Васил Левски“ да се запази с проекта и да се използва за паркинг и пазар както е в сегашния момент.

Да се предвиди възможност за реконструкция или строеж на нов стадион в рамките на съществуващата площ на стадион „Българска армия“

СПН да не допускат възможност за премахване на спортни съоръжения

СПН да се обвърже с Наредба 1 от 2009г. на Министъра на МРРБ и МВР относно безопасността на площадките за игра

Към РСЦ19-ВК08-1050-[181] Вера Гавраилова 1. Абсолютна забрана за влизане на моторни превозни средства на територията на парка с изключение на 

автомобилите със специално предназначение и осигуряващите чистотата на парка.

Градският транспорт е абсолютно достъпен и в състояние да задоволи нуждите на гражданите на София да 

посещават най-стария парк в града ни, за да се насладят на приятна почивка. Няма друга европеийка столица с 

подобно несанкицонирано и либерално вкарване на лични моторни превозни в централна градска част, част от 

която е и най-посещаваната зона на парка.   

2. Запазване на конната база и вече създадените терени на "Спортна София". Достъпността чрез наличния 

градски транспорт до подобни съоръжения за масов спорт в града е изключително важен за всички. 

Преместването наред с дълъг период от време ще бъде свързан и с наличието на тежка техника.

3. Запазване на интересите на гражданите на София като не се разрешава по никакъв начин започване на 

строителни дейности от всякакъв вид на стадион "Българска армия". Подписите, събрани от фен клубовете в 

страната, дори и да достигнат 1000000, не са на пряко засегнати от подобно инвестизионно действие в сърцето 

на парка. Достатъчно показатена е картинката след всеки мач в парка и купчините отпадъците от тези сърцати 

почитатели на "спорта". 

Преди около 20 години беше ремонтиран Националния стадион "Васил Левски", който дори не се нуждаеше от 

нещата, които заявяват като интерес събиращите подкрепа за съоръжението "Българска армия". Подобен план, за 

да стане наличното съоръжение модерно, ще остави трайни неизлечими и трайни следи в парка. Продължително, 

силно замърсяващо , възпрепятстващо идеята на един парк да мъде място за отдих и разходки в релаксираща 

среда.  В документите на НСБ (собственик на националния стадион) би било видно какво количество строителни 

материали и отпадъци са се генерирали. 

4. Лесопарковата част. 

На обсъждането не ми направи впечатление някой да спонене възстановяване на всички изгубени от дървета и 

видове заради лошото им опазване в последните 30 и няколко години или каквито и да било действия за 

залесяляне. 

5. Изграждане на вело и пешеходни трасета, така че паркът да бъде за хората, а не за ламарините, на които се 

търси сянка. 

6. Обособяване на места, на които стопаните на домашни любимци да могат да извеждат необезпокояващи и 

необезпокоявано кучетата си, тъй като вече има искания единствената алея в лесочастта да бъде променена и на 

нея да се забрани свободното водене на домашните любимци, а в трите района те са много. 
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Към РСЦ19_ВК08-1050-[1228] Диляна Димитрова

1. Абсолютна забрана за влизане на моторни превозни средства на територията на парка с изключение на 

автомобилите със специално предназначение и осигуряващите чистотата на парка.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[182] НИКОЛАЙ   АТАНАСОВ Градският транспорт е абсолютно достъпен и в състояние да задоволи нуждите на гражданите на София да 

посещават най-стария парк в града ни, за да се насладят на приятна почивка. Няма друга европеийка столица с 

подобно несанкицонирано и либерално вкарване на лични моторни превозни в централна градска част, част от 

която е и най-посещаваната зона на парка.   
Към РСЦ19-ВК08-1050-[154] ЕЛИЦА ВАЧЕВА

2. Запазване на конната база и вече създадените терени на "Спортна София". Достъпността чрез наличния 

градски транспорт до подобни съоръжения за масов спорт в града е изключително важен за всички. 

Преместването наред с дълъг период от време ще бъде свързан и с наличието на тежка техника.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[311] КАЛИН СТОИМЕНОВ 3. Запазване на интересите на гражданите на София като не се разрешава по никакъв начин започване на 

строителни дейности от всякакъв вид на стадион "Българска армия". Подписите, събрани от фен клубовете в 

страната, дори и да достигнат 1000000, не са на пряко засегнати от подобно инвестизионно действие в сърцето 

на парка. Достатъчно показатена е картинката след всеки мач в парка и купчините отпадъците от тези сърцати 

почитатели на "спорта". 
Към РСЦ19-ВК08-1050-[206] ЛОЗАН ЛОЗАНОВ Преди около 20 години беше ремонтиран Националния стадион "Васил Левски", който дори не се нуждаеше от 

нещата, които заявяват като интерес събиращите подкрепа за съоръжението "Българска армия". Подобен план, за 

да стане наличното съоръжение модерно, ще остави трайни неизлечими и трайни следи в парка. Продължително, 

силно замърсяващо , възпрепятстващо идеята на един парк да мъде място за отдих и разходки в релаксираща 

среда.  В документите на НСБ (собственик на националния стадион) би било видно какво количество строителни 

материали и отпадъци са се генерирали. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[214] ПРОЛЕТИНА РОБОВА 4. Лесопарковата част. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[295] ЯСЕН МАРИНОВ На обсъждането не ми направи впечатление някой да спонене възстановяване на всички изгубени от дървета и 

видове заради лошото им опазване в последните 30 и няколко години или каквито и да било действия за 

залесяляне. 
Към РСЦ19-ВК08-1050-[164] СЛАВЯНКА НЕДЕЛЧЕВА 5. Изграждане на вело и пешеходни трасета, така че паркът да бъде за хората, а не за ламарините, на които се 

търси сянка. 
Към РСЦ19-ВК08-1050-[268] ИВО ДОНЕВ

6. Обособяване на места, на които стопаните на домашни любимци да могат да извеждат необезпокояващи и 

необезпокоявано кучетата си, тъй като вече има искания единствената алея в лесочастта да бъде променена и на 

нея да се забрани свободното водене на домашните любимци, а в трите района те са много. 
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[228] Диляна Димитрова 1.   Против строителство на:     Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м., -    Климатично училище, състоящо се от три 

двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ;     Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м. ; 

-    Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м. -    Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м. ; 

-    Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м. -    Съблекални, зали и обслужващи 

помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м. 

2.    Няма ясна стратегия и мерки за опазването на богатството от зелена площ и здрава гора, което привлича гражданите за почивка в този 

парк. Започнати са мерки за „санитарно“ прочистване на гората, които не гарантират, че ще бъдат премахнати само опасни дървета и стъпват 

на Закона за горите, който не е приложим за градски горски парк с резерватна част и дендрариум.

Настоявам да се разработи стратегия за опазване на богатството от горски видове и извънградски ландшафт на парк „Борисовата градина“ с 

допускане на само минимални и наложителни от гледна точка на сигурност отстранявания на опасни клони, но без превръщането на гората в 

подразян храстовиден плет покрай асфалтирани алеи. Настоявам да се включи в устройството интегриране на реките на територията на 

парка в неговото пространство.

Въз основа на горното, моля ПУП на Борисовата градина да бъде преработен, като бъдат разгледани и отстранени гореописаните проблеми.

В допълнение считам, че предвиденото строителство в проекта на ПУП на Борисовата градина е в противоречие на разпоредбите на чл. 61 от 

ЗУТ, който постановява, че озеленените площи за широко обществено ползване и площите със специфично предназначение като гробищни 

паркове, дендрариуми и ботанически градини  са публична собственост.
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[227] Красен Иванов Поставяне на табели сочещи за вход - изходите на парка ,както и към местности,големи обекти като Зоопарк, Тв Кула, Биологически факултет 

,Семинария (беседки,река Драгалевска);Повече осветяване на пътеките ,контрол с камери.Велоалеята да е маркирана,но да има място и за 

пешеходци ,че като видят път и карат много бързо. Да има или асвалтиране или поставяне на павета и така да се направят обръчи описващи 

различни квартали посредством парка, (дори да се свържат с Южен парк) ,парк Заимов и т.н  т.е.да има координация.

Поставяне на камери на подлеза на булевард Никола Вапцаров.

Възстановяване на лампите ,които имат високи стълбове около Езерото Ариана !

Предлагам възстановяване и обособяване на чешми и пейки или беседки покрай тях, реконструкцията им и нов дизайн ако има пари за това 

(Ловен парк Лозенец,Семинария,Борисова Орлов мост), както и фонтани ,подобно на НДК на определено оживено място - съществуващия 

където са Лилиите или някъде на ново място-може да се използва и до семинарията където има заградено място за вода-да се прокара 

маркуч или тръба за вода за пиене или къпане като душове оформено - от тях и да има изход към посетителите. Може и пожарни кранове да 

се поставят на определени места. Това

Предлагам да има изрязване на стари дървета(не вековни,а болни, наполовина сухи и изкривени) и като се погледне нагоре да има 30% 

просвет-това с цел да израстват малките дървета,понеже е много усойно на места (особено иглолистните дървета да се премахват и да не се 

засаждат такива ,които дърпат яко вода от почвата и често имат плитки корени и лесно от вятъра падат). Това е да се върне имиджа на 

столица на водните ресурси на София. Ако се наложи да се изчисли къде може да се бие сонда за вода и да се направи с цел ползване от 

хората,които да се снимат - българи и туристи!  Дори това може да е идеалншен вариант - система от скачени съдове изипсващи вода един в 

друг с помпа за циркулация на водата и релакс зона!

Изграждане на напоителни системи около зелени площи. 

Изграждане на влакче за атракция ,тип теснолинейка на мястото на бившата линия Пионер, Изгрев за привличане на туристи . Ако не може 

влакче, може както на морето има  на колела дълго акумулаторно влакче за свързване със Зоопарка или метростанция Витоша и 

придвижване от различни точки например.

Възстановяване експлоатацията и нови точки на камери на Южен парк. Доосветяване и възстановяване и изграждане на фонтани,шадравани 

! Изчистване на езерата и изрязване на паднали и наклонени дървета! Обособяване на канал за плаване от лодки сред дърветата и покрай 

кучешката например ,с цел събиране на  овациите и наистина да има отзвук. И без това водата от Витоша планина се събира в тази част.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[329] Борис Тошев ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРОЕКТ ОТ 23 СТРАНИЦИ В МЕЙЛ. Предложение за парковото осветление към Проекта на Подробния 

Устройствен План на Парк „Борисова градина“ Осветлението на обектите в парка Борисова градина“ в София да бъде проектирано от 

професионалисти, избрани чрез конкурс.

Основната част от парковото осветление е алейното осветление. Бъдещите алейни осветителни уредби в парка да се проектират според 

препоръките на стандарта БДС EN 12301-1, 2, 3, 4, 5 „Светлина и осветление. Осветление на улици и пътища.“ Да се търсят функционалност, 

ефективност и лесно техническо обслужване. Да се ограничава заслепяването от осветителите. Да не се допуска не-контролирано 

разпиляване на светлина в околното пространство, за да не се смущават животните и да не се намалява ефективността на изкуственото 

осветление. Стълбовете за алейно осветление да бъдат монтирани в тревните площи извън асфалта и бордюрите на алеите. 

Местоположението на стълбовете за алейното осветление да се съобразява със съществуващите дървета, за да се избегне екраниране на 

изкуствената светлина, излъчена от осветителите. 

Подлезите под големите булеварди „Пейо Яворов“ и „Симеоновско шосе“ да се осветяват чрез редици осветители, разположени надлъжно в 

горните ъгли на стените и тавана. Да се осветят също така и близките пространства от двете страни на подлезите чрез осветители за улици, 

разположени на стълбове и насочени подходящо. 
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[100] Рада Мутафчиева 1.     За да е изпълнена задачата на парка, са необходими прости, но важни условия: чистота и безопасност, изобилна жизнена природна 

среда. Сгради и коли има достатъчно извън Парка. 

 Ресторантите – 2 броя – в комплекса на т.нар. Национален тенис център,  настоявам ресторантите да бъдат закрити.

Предвидени са нови подлези, докато устройствената концепция от 2015 г., въз основа на която е възложено изработването на ПУП, е 

спечелила конкурса с предложения за надземни „екодукти", приоритизиращи пешеходците пред пътните артерии и подходящи за 

велосипедисти, хора със затруднена подвижност и детски колички.

2.      Няма ясна стратегия и мерки за опазването на богатството от зелена площ и здрава гора

Настоявам да се разработи стратегия за опазване на богатството от горски видове и извънградски ландшафт на парк „Борисовата градина" с 

допускане на само минимални и наложителни от гледна точка на сигурност отстранявания на опасни клони, но без превръщането на гората в 

подрязан храстовиден плет покрай асфалтирани алеи.

3.      Срещу  строителството на:

-        Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м.,

-        Климатично училище – три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м.;

-        Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м. ;

-       Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.

-        Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м. ;

-        Културен театър на гара "Пионер" – триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м.

-        Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м.

Въз основа на горното, моля ПУП на Борисовата градина да бъде преработен, като бъде изяснена собствеността на имотите и бъдат 

разгледани и отстранени гореописаните проблеми и неточности.
Към РСЦ19-ВК08-1050-[10] Юлияна Йорданова

Инвентаризацията на Борисовата градина предвижда отсичане на между 5 и 80% от дърветата в Лесопарковата зона на парка, пише в

"Обяснителната записка по проекта за ПУП" - стр. 22

Този широк марж звучи подигравателно. Настоявам задължително "Инвентаризацията" да бъде представена публично, включително и на

общественото обсъждане, изобщо да бъде преразгледана и да се направи за всяко едно дърво. 

Тази прогнозирана сеч е недопустима! Също, настоявам в никакъв случай да не слагате асфалтирани алеи в лесопарковата зона, нито да

разширявате алеите. Нови алеи ще съсипят скъпоценната горска атмосфера. Настоящите са достатъчно широки за всички от които се ползват.

Казвам го, като човек който посещава лесопарка всеки ден и чието здраве зависи от това, буквално.  Няма заместител за тази гора на София.
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[99] Георги Иванов Неподходящо е изграждането на паркинги, дори и подземни на територията на парка 

Считам за неподходящо изграждането на сгради в парка, особено такива, които не притежават към момента значимост и са с необосновани

функции:

Климатично училище

Зелен музей

Всякакви допълнителни строежи около стадион „Българска армия”, извън настоящата част.

Смятам за грешка премахването на „Маймунарника” 

Не съм против заведнията в парка, но те трябва да отговарят на някакви естетически норми, например да са съобразени с културния и

исторически контекст на парка. В този смисъл е добре да бъдат реконструирани в подходяща форма. Лош пример са заведенията около

стадион „Бъгларска Армия”

Одобрявам и смятам за нужно премахването на двете кръчми в двата края на езерото Ариана. На тяхно място трябва да има подходящи за

почивка места с гледка към езерото. 

оптимизация градския транспорт 

Необходимо е възстановяване на трамвая до руското посолство. Или до Ловния парк с ухо при гара „Пионер”

Считам за грешка построяването на допълнителни подлези и подземни преминавания, 

Нужна е преработка на двата подлеза под Цариградско Шосе, за майки с колички, трудно подвижни хора, възрастни и инвалиди. 

Предлагам общината да направи всичко възможно да откупи обратно Летния Театър. Никакви други варианти не са подходящи, знаем много

добре.

Паркът заключен между улиците „арх. Миланов”, „Борова Гора” и „Митрополит Кирил Видински” е в ужасно състояние. Горската част не е

поддържана, алеите са занемарени, няма осветление. Нужна е охрана, ремонт на алеите и осветление. Нужна е реставрация на двете

павирани пешеходни алеи по протежението на улица „Митрополит Кирил Видински”, които видимо са много стари. Нужно е дясната алея на

ул. Митрополит Кирил Видински – посока Драган Цанков, да достига безпрепятствено до Кръстовището с Драган Цанков. В момента при ЕЛ.

СТАНЦИЯТА е непроходима.

далекопровода по протежението на Драган Цанков да се вкопае в земята и да се осигури на негово място добра алея за велосипеди и

пешеходци. 

Не трябва да се мести конната база и Спортна София. Изградени обекти, които софиянци ползват от години не трябва да се пипат. Не е нужна

нова успоредна на Драган Цанков пешеходна ос посока стадион Юнак.Възстановяване на къпалнята „Мария Луиза”. Най-добре е тя да се

върне обратно в общината.

Възстановяване на детския кът „къщата на баба Яга”в гората  зад телевизионната кула.

Осигуряване на осветление и камери, както и ремонт на алеите в гората между баня „Мария Луиза” и „Драган Цанков”. 

Цялостно преосмисляне на пространството, символите и функцията на паметника на „братската могила” Абсолютно неподходящо е Към РСЦ19-ВК08-1050-[119] Ина Николаева Илиева

Предложението не касае ПУП

Към РСЦ19-ВК08-1050-[301] Димитър Радуков Да не се превръща бившата трамвайна линия до Руското посолство в паркинг. Бившето трамвайно трасе да се залеси и изграждане на 

скоростна велоалея или да се възстанови трамвайната линия. Да не се строи в парка  и да несе изсичат дървета.
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[302] Димитрина Миташкова 

Кръстева

Цитира становище на Йоан Каратерзиян

1. Да бъде извадено от проекта всякакво ново строителство, включително и ”възстановяването на изчезнали архитектурни обеми“, съгласно 

препоръките на журито, неизменна част от Договора (НАГ 1374 от 08.01.2016 ), и публично изразената воля на възложителя.

2. Да бъдат извадени от проекта всички нови обекти, алеи и инфраструктура, които изискват премахване на дървета и унищожаване на 

зелена площ.

3. „Конната база“ да бъде съхранена на сегашното си местоположениe, което е от изключителна важност за ползвателите й и най-вече за 

хората с увреждания. Смятам, че обектът отговаря на функциите на парка.

4. Игрищата на „Спортна София“ да бъдат съхранени на сегашното си местоположение, тъй като са завaрено положение и се използват 

масово от потребителите на парка, особено тези от близките райони. Съответно да не се изграждат нови такива под формата на 

преместване.

5. Да бъде извадено от проекта заложеното възстановяване на дългата ос между езерото с лилиите и Братската могила, тъй като последното 

би отнело от зелената площ на парка, която активно се използва от неговите посетители. Подобно изграждане на композиционна ос би 

поставило и в центъра на композицията Братската могила, чието идеологическо значение не е общоприето за безспорно и не е свързано с 

парковите функции.

6. а бъде извадена от проекта нова композиционна ос , успоредна на „Драган Цанков“, тъй като изграждането й предполага премахване на 

„Конната база“ и игрищата на „Спортна София“, които са желани от ползвателите им, както и унищожаване на зелени площи и дълготрайни 

дървета.

7. Да не бъдат изграждани нови паркинги, тъй като според самия проект „паркът Борисова градина е добре обслужен с МОПТ“. Пак в самия 

проект е упоменато , че на територията на парка вече има изградени паркинги за около 300 коли. Изграждането на около 1000 паркоместа 

ще стимулира притокът на автомобили към „Борисовата градина“. Конкретно възразявам срещу предвидения паркинг под „Капитолия“, тъй 

като не е мотивирана неговата необходимост (намира се на 100 метра от паркинга на метрото) и подходът към него е за сметка на паркова 

територия. Възразявам и срещу наземния паркинг върху сервитута на старата ж.п. линия.

8. Възложителят да събере допълнителни данни за начина на ползване и мнения на всички заинтересовани страни – различните видове 

ползватели и собственици в парка. Специално да проучи нагласите към провеждането на масови спортни мероприятия на двата стадиона и 

мерките за разрешение на проблемите с трафика, паркирането, шума и безопасността.

9. Възложителят да предостави точна карта на собствеността в парка.

10. Кметът на София и държавната власт незабавно да издадат актове за публична собственост на имотите с неустановена такава и на тези с 

частна общинска и частна държавна.

11. Възложителят да разшири задачата към изпълнителя като включи към обхвата на проекта територии, които традиционно принадлежат 

към „Борисовата градина“ като „София ленд“, горския участък, граничещ с НТЗ „Хладилника“ и други.

12. Изпълнителят да извърши картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на плана, както недвусмислено се 
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[303] Димитрина Николова 

Досева

В предварителния ПУП с основание, е отделено специално внимание на канализационните системи, всички видове са описани прегледно, 

включително и на дъждовна канализация, направено е кратко описание и са предложени варианти за решение на проблемите(с. 25 и с. 34, 

Обяснителна бележка към Проекта).От друга страна, коментирано е състоянието на дървесните насаждения, споменава се за гниене, 

вредители и т.н. (с. 22, Обяснителна бележка)

Накрая, като спешни мерки в етапността в реализацията на плана са формулирани някои неотложни мерки, сред които:„Въз основа на 

извършената инвентаризация на дървесната растителност, прилагане на спешни мерки за подобряване на състоянието и перспективното й 

развитие“ (с. 37, Обяснителна бележка на Проекта). Обаче, съгласно личните ми наблюдения и консултациите ми със специалисти, 

описанието на системата за дъждовно/подпочвеното отводняване не отговаря на действителното състояние, поне що се отнася до 

Охранителната зона на резерват „Княз Борисова градина” и „Дендрариума”, обявена за недвижима културна ценности (РМС №19/8.12.1988 

г., ДВ, бр.96/1988 г.): бул. „Цариградско шосе” – бул. „Драган Цанков” – бул. „П.Яворов“ – бул.“Др. Цанков“ – ул.“Незабравка“. Реално тази 

система се състои от канавки (от години силно компрометирани!), минаващи през залесената част и свързани с тръби, минаващи под 

настилките на алеите. В резултат в залесената част от преди много години се установи трайно задържане на вода, което е основният фактор 

за лошото състояние на дърветата – гниене, изкореняване, развитие на биотични вредители (насекоми, гъби). 1. Въпросът ми е защо не е 

отразена реалната ситуация, причинно-следствените връзки и, съответно адекватното решение?

не мога да преодолея съмненията си, че целта в дългосрочен план е лесопарковата част да започне да прилича на парковата (от Орлов мост 

до бул. „П.Яворов“) 

 Основните неспазени изисквания са: Да не се допуска ново строителство.

Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка. Да се изгради екологосъобразна стратегия за управление и опазването на 

биоразнообразието на парка и да не се допуска никаква намеса в резерватната част на парка. Да се изяснят случаите с частните имоти в 

парка и да се възстановят територии към него.

Да се премахнат заведения и неприсъщи сгради. Изрично условие в договора за възлагане на изработване на проект на ПУП парк „Борисова 

градина“ е проектирането да се извърши като се спазва заданието, одобрено с Решение No 417/18.07.2013 г. на СОС, препоръките на Журито 

от проведения конкурс и спечелилата конкурса устройствена концепция. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[305] Камен Павлов Русков 1.    да се преразгледа  обхватът на заданието като се включат терените, които са исторически част от парка, макар в момента да са с 

различно отреждане в Общия устройствен план, като се предвиди опазване на гористите части от застрояване; 

2.     счита, че подробният план на парка трябва да обхваща територии, които исторически са част от Борисовата градина- кв. 2 м. "НПЗ 

Хладилника-Витоша",  35 декара а и над 25 декара в зоната СМФ1, намираща се югозападно от ПИ: 68134.803.2672 и ограничена от бул. 

Симеоновско шосе и бул. Г.М. Димитров.  

3. Възразява срещу предвиденото строителство на:

 • Климатично училище, 

•Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера"

 4. Да се осигури безпрепятствен велосипеден достъп до парк „Борисовата градина", чрез изграждане на въздушни велоалеи и транзитни 

велоалеи

5. Засаждане на зелена преграда от храстовидни растения около големите булеварди
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[310] Григорий Шарков, 

собственик на ЕООД 

"Просто Място"

Предлага  монтиране на трамплинен парк. Предложението касае инвестиционно проектиране

Към РСЦ19-ВК08-1050-[204] Фаника Вангелова Оградата на "София ленд" препречва достъпа до Борисовата градина откъм кв. Лозенец. Територията от "София ленд" до пресечната точка 

на бившата Околовръстна ж. п. линия и алеята, продължение на ул. "Златовръх" е с неизяснен статут - според заданието за Инвентаризация 

на дървесно-храстовата растителност там няма гора, каквато фактически има. До южната част на парка липсва какъвто и да е подход в ПУП за 

посетители на парка. Предвидени са нови подлези, докато устройствената концепция от 2015 г., въз основа на която е възложено 

изработването на ПУП, е спечелила конкурса с предложения за надземни „екодукти", приоритизиращи пешеходците пред пътните артерии и 

подходящи за велосипедисти, хора със затруднена подвижност и детски колички.  С ПУП-а не е решен проблемът със спорните частни обекти 

и връщане към него на зелени площи, преминали от общинска към частна собственост по неясни схеми. Освен това, публикуваният проект 

на ПУП е с множество неясноти и несъответствия между отделните картни листове, изразяваща се в некоректно изобразяване на 

информацията по отношение собствеността на имотите в Борисовата градина. 3Настоявам да се разработи стратегия за опазване на 

богатството от горски видове и извънградски ландшафт на парк „Борисовата градина" с допускане на само минимални и наложителни от 

гледна точка на сигурност отстранявания на опасни клони.. Настоявам да се включи в устройството интегриране на реките на територията на 

парка в неговото пространство.Да се разработи екологосъобразна стратегия за парка „за опазване на биоразнообразието в парковата 

територия и нейната екологична значимост" 4.    Против предвидено в ПУП строителство на: Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 

1620 кв.м., Климатично училище, състоящо се от три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ; Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м.; Нова 

административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.  Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м.    Културен 

театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м. Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 етажа с 

РЗП: 2781 кв.м.  Това строителство според наличната информация в публикуваната документация е предвидено да бъде извършено в имоти 

без ясна собственост. Въз основа на горното, моля ПУП на Борисовата градина да бъде преработен, като бъде изяснена собствеността на 

имотите и бъдат разгледани и отстранени гореописаните проблеми и неточности.
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[205] Светозар Колибарски и 

Юлия Иванчева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[282] Светозар Колибарски 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[211] Ина  Николаева Илиева, 

управител  "ИВИЛ 2017"

Инвестиционно предложение относно отдаване на електрически колички. Предложението не касае ПУП

проектът съдържа голям брой документални неточности, включително, касаещи собствеността, и множество неясноти и несъответствия 

между отделните картни листове. Проектът не отговаря на Договора между възложител и изпълнител (например – „да не се допуска ново 

строителство на сгради"; „да не допуска формиране на УПИ с голяма площ"), както и на устройствената концепция, с която е спечелен 

конкурсът. 

Така предложеният проект противоречи на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за устройство и застрояване на Столична 

община (ЗУЗСО), Закона за културното наследство и Общия устройствен план на София.

2.     От проекта трябва да бъде извадено всяко ново строителство, 

3.     Възразяваме срещу изграждането на нови паркинги, 

правим  следните конкретни предложения, касаещи  водните ресурси на парка, които са още един от елементите, които остават 

недостатъчно защитени и развивани в настоящия ПУП:

4.     В графичната и текстова част да бъдат отбелязани абсолютно всички чешми -както работещите, така и отдавна занемарените и 

неработещите - на територията на Градината. ПУП трябва да гарантира, че чешмите на Градината ще бъдат запазени, а изоставените, 

разрушени и полуразрушени обекти – възстановени. ПУП трябва да предвижда и изграждането на нови чешми в отдалечените от сега 

действащите чешми местности.  5.  В графичната част на ПУП трябва да бъде нанесен минералния извор, който се намира на територията на 

парка. В Необходимо е ново измерване на състоянието на извора, след което да се предвиди и изграждането на чешма/чешми с минерална 

вода, до която всички гости на Градината да имат свободен достъп. 

Възложителят на ПУП трябва: -  да събере допълнителни данни за начина на ползване на Градината и мнения на всички заинтересовани 

страни – различните видове ползватели и собственици в парка. Специално да проучи нагласите към провеждането на масови спортни 

мероприятия на двата стадиона и мерките за разрешение на проблемите с трафика, паркирането, шума и безопасността; да предостави 

точна карта на собствеността в Градината; незабавно да издаде актове за публична собственост на имотите с неустановена такава и на тези с 

частна общинска и частна държавна собственост; - да възложи картотекиране и геодезическо заснемане на всички дървета в обхвата на 

плана, както недвусмислено се изисква от чл. 63, ал. 3 от ЗУТ и чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО; -  да даде точни, конкретни и недвусмислени указания 

към изпълнителя, в които се изразява волята му в проекта да няма абсолютно никакво ново застрояване, абсолютно никакво премахване на 

зелени площи и дървета, различно от нужната санитарна сеч, а да разписва разширяването на Градината и връщане на традиционно 

принадлежащи му и заграбени територии (каквато воля публично се изразява от възложителя). 
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[222] Ивайло Начев Оградата на "София ленд" препречва достъпа до Борисовата градина откъм кв. Лозенец. Територията от "София ленд" до пресечната точка 

на бившата Околовръстна ж. п. линия и алеята, продължение на ул. "Златовръх" е с неизяснен статут - според заданието за Инвентаризация 

на дървесно-храстовата растителност там няма гора, каквато фактически има. До южната част на парка липсва какъвто и да е подход в ПУП за 

посетители на парка. Предвидени са нови подлези, докато устройствената концепция от 2015 г., въз основа на която е възложено 

изработването на ПУП, е спечелила конкурса с предложения за надземни „екодукти", приоритизиращи пешеходците пред пътните артерии и 

подходящи за велосипедисти, хора със затруднена подвижност и детски колички.  Против предвидено в ПУП строителство на: Нов музей: " 

Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м., Климатично училище, състоящо се от три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ; Експозиционен 

павилион с площ от 62 кв.м.; Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.  Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова 

завера" с РЗП 765 кв.м.    Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м. Съблекални, зали и 

обслужващи помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м.  Това строителство според наличната информация в публикуваната документация е 

предвидено да бъде извършено в имоти без ясна собственост. Въз основа на горното, моля ПУП на Борисовата градина да бъде преработен, 

като бъде изяснена собствеността на имотите и бъдат разгледани и отстранени гореописаните проблеми и неточности.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[132] Весела Крумова Да не се формират големи УПИ

Да не се превиждат нови подземни и надземни паркинги и паркоместа

Да се преместят стадионите от парка

Против предвидено в ПУП строителство на: Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м., Климатично училище, състоящо се от 

три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ; Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м.; Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 

кв.м.  Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м.    Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява 

триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м. Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м.  Нови алеи към Братската могила  

и  други решения които намаляват зелените площи.

За запазване на СПортна София и Конната база на настоящите им места

Към РСЦ19-ВК08-1050-[236] Вяра Добринова Пейчева 1.    бъде приведена в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) по отношение на процедурата по извършване на 

обществено обсъждане на ПУП (чл. 127, ал. 1 във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ), доколкото проведената на 05.06.2019 г. дискусия не беше 

обществено обсъждане по смисъла на закона.

2.    бъде представен административен акт, с който е допуснато изработването на плана, с упоменати фази на проектиране (предварителен и 

окончателен или еднофазен), бъде приложен протокол на журито на конкурса, бъде постигнато съответствие между заданието за 

проектиране и предлагания за обсъждане проект на ПУП.

3.    се отстрани несъответствието в данните, предоставени от общинската администрация по отношение на собствеността на имотите, 

засегнати от разработката и отразените в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), т.е. когато системата за вписване на имотите 

е преминала от „персонална" към „поимотна", с предимство на идентификатора на имота, а не на лицето - собственик.

4.    се предотврати възможността за незаконно завишаване на показателите за застрояване в части от имот, обединяващ няколко зони и 

терени в един урегулиран поземлен имот (УПИ), в случая: "За парк, за спорт и атракции, културен център и техническа инфраструктура". 

Столична община да изпълни ангажимента си за изработването, поддържането и предоставянето на данните от специализираните карти, 

общите и подробни устройствени планове на урбанизираните територии като слоеве в „многослойния кадастър" и да ги представи при 

разкриване на нова процедура по обществено обсъждане на проекта за ПУП на „Борисова градина", на базата на които не би било възможно 

съществуването на неустановена/"динамична" собственост с презумпция за реализиране на инвестиционни намерения в зони, където това е 

недопустимо по закон за територията на парк.
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Номер Кореспондент (1-ви)

Към РСЦ19-ВК08-1050-[62]

ИВАН  ИВАНОВ, Институт за прозрачна 

демокрация 

1.    ПУП-ът не отчита нуждите на гражданите, посещаващи най-големия парк в София, за свободен, безплатен и безпрепятствен 

достъп до неговите територии и пешеходен и велосипеден преход между различните му части

Към РСЦ19-ВК08-1050-[66] СВЕТЛАНА МИХОВА

Няколко примера - оградата на “София ленд” препречва достъпа до Борисовата градина откъм кв. Лозенец. Територията от 

“София ленд” до пресечната точка на бившата Околовръстна ж. п. линия и алеята, продължение на ул. “Златовръх” (80-90 декара) 

е с неизяснен статут - според заданието за Инвентаризация на дървесно-храстовата растителност там няма гора, каквато 

фактически има.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[67] СВЕТЛАНА МИХОВА До южната част на парка липсва какъвто и да е подход в ПУП за посетители на парка.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[69] ВАДЕР АКБАРХАН 

Предвидени са нови подлези, докато устройствената концепция от 2015 г., въз основа на която е възложено изработването на 

ПУП, е спечелила конкурса с предложения за надземни „екодукти“, приоритизиращи пешеходците пред пътните артерии и 

подходящи за велосипедисти, хора със затруднена подвижност и детски колички.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[70] ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ НЕНКОВ  

2.    С ПУП-а не е решен проблемът със спорните частни обекти и връщане към него на зелени площи, преминали от общинска към 

частна собственост по неясни схеми. Освен това, публикуваният проект на ПУП е с множество неясноти и несъответствия между 

отделните картни листове, изразяваща се в некоректно изобразяване на информацията по отношение собствеността на имотите в 

Борисовата градина.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[71] ПЕТЯ КОЛЕВА НЕДЯЛКОВА 

3.    Няма ясна стратегия и мерки за опазването на богатството от зелена площ и здрава гора, което привлича гражданите за 

почивка в този парк. Започнати са мерки за „санитарно“ прочистване на гората, които не гарантират, че ще бъдат премахнати 

само опасни дървета и стъпват на Закона за горите, който не е приложим за градски горски парк с резерватна част и дендрариум.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[79] СТЕЛА ДАНАИЛОВА ДИМОВА

Към РСЦ19-ВК08-1050-[80] АНТОНИЯ МИХАЙЛОВА  

Настоявам да се разработи стратегия за опазване на богатството от горски видове и извънградски ландшафт на парк „Борисовата 

градина“ с допускане на само минимални и наложителни от гледна точка на сигурност отстранявания на опасни клони, но без 

превръщането на гората в подразян храстовиден плет покрай асфалтирани алеи. Настоявам да се включи в устройството 

интегриране на реките на територията на парка в неговото пространство.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[81] ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА   

Към РСЦ19-ВК08-1050-[83] ИВЕТА ГЕРМАНОВА   

Такива мерки са част и от изискване на журито на конкурса за устройствена концепция за ПУП, въз основа на който конкурс е 

възложено разработването на разглеждания днес ПУП и изискванията на журито са задължителни за проектанта. Конкретното 

изискване е да се разработи екологосъобразна стратегия за парка „за опазване на биоразнообразието в парковата територия и 

нейната екологична значимост“.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[84] ЕМИЛ ШОЛЕВ  

Към РСЦ19-ВК08-1050-[87] КАТЯ КОНСТАНТИНОВА 

4.    Изразявам и сериозни опасения за иницииране на мащабно строителство, което - в категорично несъответствие с изискването 

на журито от конкурса за устройствена концепция - се предвижда с проекта на ПУП-а. Няколко примера за предвидено в ПУП 

строителство:

Към РСЦ19-ВК08-1050-[89] ДЕСИСЛАВА НИКООВА  ДИМИТРОВА -    Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м.,

Към РСЦ19-ВК08-1050-[91] МИНА МАРКОВА  -    Климатично училище, състоящо се от три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ; 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[95]

ВЕНЕРА ГАНЧЕВА НИКОЛОВА  

venera.g.nikolova@gmail.com -    Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м. ; 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[102] СИЙКА УЗУНОВА      -    Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[105] ИРИНА ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА  -    Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м. ; 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[114] БОЯНА ВАСИЛЕВА -    Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[115] СТЕФАН ЧИФУДОВ  -    Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[116] ДЕСИСЛАВА ЕНЕВА ДЕЧКИНА   

Това строителство според наличната информация в публикуваната документация е предвидено да бъде извършено в имоти без 

ясна собственост. Против съм подобно строителство, което освен че ще промени облика на Борисовата градина, но ще даде и 

права за застрояване на предприемачи с неясни цели.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[136] МАРИЯ КАЧАМАКОВА   

В допълнение считам, че предвиденото строителство в проекта на ПУП на Борисовата градина е в противоречие на разпоредбите 

на чл. 61 от ЗУТ, който постановява, че озеленените площи за широко обществено ползване и площите със специфично 

предназначение като гробищни паркове, дендрариуми и ботанически градини  са публична собственост.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[145] ЕМА КОНСТАНТИНОВА  

Въз основа на горното, моля ПУП на Борисовата градина да бъде преработен, като бъде изяснена собствеността на имотите и 

бъдат разгледани и отстранени гореописаните проблеми и неточности.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[146] НЕЛИ ОГНЯНОВА 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[148] ЦВЕТЕЛИНА АНДОНОВА 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[149] ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА 
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[151] НИКОЛАЙ АБАДЖИЕВ   

1.    ПУП-ът не отчита нуждите на гражданите, посещаващи най-големия парк в София, за свободен, безплатен и безпрепятствен 

достъп до неговите територии и пешеходен и велосипеден преход между различните му части

Към РСЦ19-ВК08-1050-[153] КАЛИНА КАНДИЛАРОВА    

Няколко примера - оградата на “София ленд” препречва достъпа до Борисовата градина откъм кв. Лозенец. Територията от 

“София ленд” до пресечната точка на бившата Околовръстна ж. п. линия и алеята, продължение на ул. “Златовръх” (80-90 декара) 

е с неизяснен статут - според заданието за Инвентаризация на дървесно-храстовата растителност там няма гора, каквато 

фактически има.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[155] МИНА ПРОДАНОВА   До южната част на парка липсва какъвто и да е подход в ПУП за посетители на парка.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[156] РОСТИСЛАВ КАНДИЛАРОВ   

Към РСЦ19-ВК08-1050-[157] ПЕТЯ МИЛЧЕВА   

Предвидени са нови подлези, докато устройствената концепция от 2015 г., въз основа на която е възложено изработването на 

ПУП, е спечелила конкурса с предложения за надземни „екодукти“, приоритизиращи пешеходците пред пътните артерии и 

подходящи за велосипедисти, хора със затруднена подвижност и детски колички.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[158] ИВА ДОСЕВА     

Към РСЦ19-ВК08-1050-[159] КАТРИН ИВАНОВА  

2.    С ПУП-а не е решен проблемът със спорните частни обекти и връщане към него на зелени площи, преминали от общинска към 

частна собственост по неясни схеми. Освен това, публикуваният проект на ПУП е с множество неясноти и несъответствия между 

отделните картни листове, изразяваща се в некоректно изобразяване на информацията по отношение собствеността на имотите в 

Борисовата градина.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[160] СТЕФКА МИЛЕНСКА    

3.    Няма ясна стратегия и мерки за опазването на богатството от зелена площ и здрава гора, което привлича гражданите за 

почивка в този парк. Започнати са мерки за „санитарно“ прочистване на гората, които не гарантират, че ще бъдат премахнати 

само опасни дървета и стъпват на Закона за горите, който не е приложим за градски горски парк с резерватна част и дендрариум.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[165] ЕЛЕНА ПЕЕВА 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[166] РОЗАЛИЯ АРАКЧИЕВА  

Настоявам да се разработи стратегия за опазване на богатството от горски видове и извънградски ландшафт на парк „Борисовата 

градина“ с допускане на само минимални и наложителни от гледна точка на сигурност отстранявания на опасни клони, но без 

превръщането на гората в подразян храстовиден плет покрай асфалтирани алеи. Настоявам да се включи в устройството 

интегриране на реките на територията на парка в неговото пространство.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[169] ВИКТОР СЛАВЧЕВ БАЙЧЕВ 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[175] ДЕНИСЛАВ КАНДЕВ   

Такива мерки са част и от изискване на журито на конкурса за устройствена концепция за ПУП, въз основа на който конкурс е 

възложено разработването на разглеждания днес ПУП и изискванията на журито са задължителни за проектанта. Конкретното 

изискване е да се разработи екологосъобразна стратегия за парка „за опазване на биоразнообразието в парковата територия и 

нейната екологична значимост“.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[183] ГЕРГАНА  ВАСИЛЕВА ПРЕШЕЛКОВА  

Към РСЦ19-ВК08-1050-[184] КУЗМАН БЕЛЕВ     

4.    Изразявам и сериозни опасения за иницииране на мащабно строителство, което - в категорично несъответствие с изискването 

на журито от конкурса за устройствена концепция - се предвижда с проекта на ПУП-а. Няколко примера за предвидено в ПУП 

строителство:

Към РСЦ19-ВК08-1050-[185] ЙОРДАН НЕДЕВ  

Към РСЦ19-ВК08-1050-[187] АНТОН ЗДРАВКОВ    -    Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м.,

Към РСЦ19-ВК08-1050-[188] АСЕН КЛАСАНОВ   -    Климатично училище, състоящо се от три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ; 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[189] МИЛЕНА   ИВАНОВА    -    Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м. ; 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[192] СИЛВИЯ ЗВОНСКА  -    Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[194] ЕМИЛИЯ ЗАФИРАКИ   -    Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м. ; 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[195] ДЕЛЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ    -    Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[197] МАРИЯ СИМЕОНОВА -    Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[198] КОНСТАНТИН КУПЕНОВ   

Към РСЦ19-ВК08-1050-[203] ТЕРВЕЛ ПРОДАНОВ    

Това строителство според наличната информация в публикуваната документация е предвидено да бъде извършено в имоти без 

ясна собственост. Против съм подобно строителство, което освен че ще промени облика на Борисовата градина, но ще даде и 

права за застрояване на предприемачи с неясни цели.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[208] НИКОЛАЙ МАРИНОВ БОНЕВ  

Към РСЦ19-ВК08-1050-[209] СЛАВА ВАНГЕЛОВА  

В допълнение считам, че предвиденото строителство в проекта на ПУП на Борисовата градина е в противоречие на разпоредбите 

на чл. 61 от ЗУТ, който постановява, че озеленените площи за широко обществено ползване и площите със специфично 

предназначение като гробищни паркове, дендрариуми и ботанически градини  са публична собственост.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[210] МАРИНА КИРКОВА
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[212] ОЛГА ИВАНОВА   

1.    ПУП-ът не отчита нуждите на гражданите, посещаващи най-големия парк в София, за свободен, безплатен и безпрепятствен 

достъп до неговите територии и пешеходен и велосипеден преход между различните му части

Към РСЦ19-ВК08-1050-[213] МАРИ-ИНЕС ВАНГЕЛОВА 

Няколко примера - оградата на “София ленд” препречва достъпа до Борисовата градина откъм кв. Лозенец. Територията от 

“София ленд” до пресечната точка на бившата Околовръстна ж. п. линия и алеята, продължение на ул. “Златовръх” (80-90 декара) 

е с неизяснен статут - според заданието за Инвентаризация на дървесно-храстовата растителност там няма гора, каквато 

фактически има.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[220] КИРИЛ ИЛИЕВ   cyril@abv.bg До южната част на парка липсва какъвто и да е подход в ПУП за посетители на парка.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[225] ПЕНКА ЖЕЛЕЗОВА   

Към РСЦ19-ВК08-1050-[231] АЛЕКСАДЪР КОСТАДИНОВ 

Предвидени са нови подлези, докато устройствената концепция от 2015 г., въз основа на която е възложено изработването на 

ПУП, е спечелила конкурса с предложения за надземни „екодукти“, приоритизиращи пешеходците пред пътните артерии и 

подходящи за велосипедисти, хора със затруднена подвижност и детски колички.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[239] ЙОНКА СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[244] ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КОЛЕВ 

2.    С ПУП-а не е решен проблемът със спорните частни обекти и връщане към него на зелени площи, преминали от общинска към 

частна собственост по неясни схеми. Освен това, публикуваният проект на ПУП е с множество неясноти и несъответствия между 

отделните картни листове, изразяваща се в некоректно изобразяване на информацията по отношение собствеността на имотите в 

Борисовата градина.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[246] ЕЛИЦА МАРИНОВА    

3.    Няма ясна стратегия и мерки за опазването на богатството от зелена площ и здрава гора, което привлича гражданите за 

почивка в този парк. Започнати са мерки за „санитарно“ прочистване на гората, които не гарантират, че ще бъдат премахнати 

само опасни дървета и стъпват на Закона за горите, който не е приложим за градски горски парк с резерватна част и дендрариум.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[262] МИРОСЛАВА ОЛЕГОВА АЛЕКСОВА

Към РСЦ19-ВК08-1050-[270] ВАНЯ  ГЕОРГИЕВА  

Настоявам да се разработи стратегия за опазване на богатството от горски видове и извънградски ландшафт на парк „Борисовата 

градина“ с допускане на само минимални и наложителни от гледна точка на сигурност отстранявания на опасни клони, но без 

превръщането на гората в подразян храстовиден плет покрай асфалтирани алеи. Настоявам да се включи в устройството 

интегриране на реките на територията на парка в неговото пространство.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[272] ЦВЕТЕЛИНА МАНОВА   

Към РСЦ19-ВК08-1050-[279] ПОЛИНА НИНАРСКА  

Такива мерки са част и от изискване на журито на конкурса за устройствена концепция за ПУП, въз основа на който конкурс е 

възложено разработването на разглеждания днес ПУП и изискванията на журито са задължителни за проектанта. Конкретното 

изискване е да се разработи екологосъобразна стратегия за парка „за опазване на биоразнообразието в парковата територия и 

нейната екологична значимост“.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[286] ДЕСИСЛАВА   ДИМИТРОВА  

Към РСЦ19-ВК08-1050-[296] БОНКА РУСЕВА

4.    Изразявам и сериозни опасения за иницииране на мащабно строителство, което - в категорично несъответствие с изискването 

на журито от конкурса за устройствена концепция - се предвижда с проекта на ПУП-а. Няколко примера за предвидено в ПУП 

строителство:

Към РСЦ19-ВК08-1050-[299] ЯНА ПЕНКИН- МИЛЕНОВА  

Към РСЦ19-ВК08-1050-[304] НАТАША СТОЙКОВА     -    Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м.,

Към РСЦ19-ВК08-1050-[309] СИЛВИЯ ПИЯНЕЧКА -    Климатично училище, състоящо се от три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ; 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[316] ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЕВА  -    Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м. ; 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[320] ВЕЛЯНА ИЛЧЕВА   -    Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[331] МАРКО КОСТАДИНОВ   -    Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м. ; 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[332] ПЕТЪР ГАЛЕВ  -    Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[56] ПЕТЪР ГЕНЧЕВ   -    Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[57] БИАНКА ХИНОВА   

Към РСЦ19-ВК08-1050-[59] РОСИЦА ИЛИЕВА  

Това строителство според наличната информация в публикуваната документация е предвидено да бъде извършено в имоти без 

ясна собственост. Против съм подобно строителство, което освен че ще промени облика на Борисовата градина, но ще даде и 

права за застрояване на предприемачи с неясни цели.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[21] НЕЛИ КОЛЕВА  

Към РСЦ19-ВК08-1050-[23] АТАНАС НИКОЛАЕВ НЕНОВ  

В допълнение считам, че предвиденото строителство в проекта на ПУП на Борисовата градина е в противоречие на разпоредбите 

на чл. 61 от ЗУТ, който постановява, че озеленените площи за широко обществено ползване и площите със специфично 

предназначение като гробищни паркове, дендрариуми и ботанически градини  са публична собственост.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[42] ВЕРА ПАВЛОВА СТАЕВСКА  

Част 2 Page 27



Към РСЦ19-ВК08-1050-[41] ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВСКА  

1.    ПУП-ът не отчита нуждите на гражданите, посещаващи най-големия парк в София, за свободен, безплатен и безпрепятствен 

достъп до неговите територии и пешеходен и велосипеден преход между различните му части

Към РСЦ19-ВК08-1050-[39] ВЯРА ЛЪДЖЕВА    

Няколко примера - оградата на “София ленд” препречва достъпа до Борисовата градина откъм кв. Лозенец. Територията от 

“София ленд” до пресечната точка на бившата Околовръстна ж. п. линия и алеята, продължение на ул. “Златовръх” (80-90 декара) 

е с неизяснен статут - според заданието за Инвентаризация на дървесно-храстовата растителност там няма гора, каквато 

фактически има.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[37] АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ РАКШИЕВ До южната част на парка липсва какъвто и да е подход в ПУП за посетители на парка.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[36] АЙСЕЛ КЮЧЮКСУ 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[34] МОНИКА САВОВА   

Предвидени са нови подлези, докато устройствената концепция от 2015 г., въз основа на която е възложено изработването на 

ПУП, е спечелила конкурса с предложения за надземни „екодукти“, приоритизиращи пешеходците пред пътните артерии и 

подходящи за велосипедисти, хора със затруднена подвижност и детски колички.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[32] БОЙКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[33] ИВАН КИРИЛОВ РАЙКОВ  

2.    С ПУП-а не е решен проблемът със спорните частни обекти и връщане към него на зелени площи, преминали от общинска към 

частна собственост по неясни схеми. Освен това, публикуваният проект на ПУП е с множество неясноти и несъответствия между 

отделните картни листове, изразяваща се в некоректно изобразяване на информацията по отношение собствеността на имотите в 

Борисовата градина.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[30] КАТЯ КОНСТАНТИНОВА 

3.    Няма ясна стратегия и мерки за опазването на богатството от зелена площ и здрава гора, което привлича гражданите за 

почивка в този парк. Започнати са мерки за „санитарно“ прочистване на гората, които не гарантират, че ще бъдат премахнати 

само опасни дървета и стъпват на Закона за горите, който не е приложим за градски горски парк с резерватна част и дендрариум.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[25]

Сдружение за изследователски 

практики 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[78] ДЕНИЦА ЕМИЛОВА КЛАСАНОВА  

Настоявам да се разработи стратегия за опазване на богатството от горски видове и извънградски ландшафт на парк „Борисовата 

градина“ с допускане на само минимални и наложителни от гледна точка на сигурност отстранявания на опасни клони, но без 

превръщането на гората в подразян храстовиден плет покрай асфалтирани алеи. Настоявам да се включи в устройството 

интегриране на реките на територията на парка в неговото пространство.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[47] ЮРИЙ ЙОРДАНОВ ШАРКОВ 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[48] НИНА ДИМОВА   

Такива мерки са част и от изискване на журито на конкурса за устройствена концепция за ПУП, въз основа на който конкурс е 

възложено разработването на разглеждания днес ПУП и изискванията на журито са задължителни за проектанта. Конкретното 

изискване е да се разработи екологосъобразна стратегия за парка „за опазване на биоразнообразието в парковата територия и 

нейната екологична значимост“.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[49] ЕМИЛИЯН ГЕОРГИИЕВ    

Към РСЦ19-ВК08-1050-[46] ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВСКА   

4.    Изразявам и сериозни опасения за иницииране на мащабно строителство, което - в категорично несъответствие с изискването 

на журито от конкурса за устройствена концепция - се предвижда с проекта на ПУП-а. Няколко примера за предвидено в ПУП 

строителство:
Към РСЦ19-ВК08-1050-[53] ЕЛЕНА СИРАКОВА    

-    Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 кв.м.,

-    Климатично училище, състоящо се от три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ; 

-    Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м. ; 

-    Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.

-    Ресторант "Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м. ; 

-    Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м. 

-    Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 етажа с РЗП: 2781 кв.м. 

Това строителство според наличната информация в публикуваната документация е предвидено да бъде извършено в имоти без 

ясна собственост. Против съм подобно строителство, което освен че ще промени облика на Борисовата градина, но ще даде и 

права за застрояване на предприемачи с неясни цели.

В допълнение считам, че предвиденото строителство в проекта на ПУП на Борисовата градина е в противоречие на разпоредбите 

на чл. 61 от ЗУТ, който постановява, че озеленените площи за широко обществено ползване и площите със специфично 

предназначение като гробищни паркове, дендрариуми и ботанически градини  са публична собственост.
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1. В хода на процедурите до момента не са направени проучвания и не са събрани като изходни данни и представени становищата и предложенията на всички заинтересовани страни 

2. В представения проект не е отразена точно и вярно информацията за собствеността Видът собственост определя допустимостта и реда по който могат да се извършват редица дейности и предоставяне на права. 

Cъгласно чл. 62, ал. 4 от ЗУТ собствеността – държавна и общинска трябва да е публична. 

3. Не е отразена основна специфика на територията на парка, попадаща в район „Средец“ и свързаните проблеми, а именно наличието на два големи стадиона в охранителната зона на резервата, на които се провеждат 

често масови спортни събитияТова поражда напрежение и конфликти между различни видове ползватели на парка, както и със  собственика на спортните бази и е основание за обжалване и отмяна на документа в тази 

му част.

4. Подобряване на достъпа до парка

5. Проектът предвижда строителни решения, против които вече сме подавали становище с изложени мотиви:

5.1. Възстановяване на „Климатично училище“ три двуетажни сгради 

5.2. Сграда музей - „Зелената памет“ на София е самият парк и уважението към нея трябва да се изрази в опазването и поддръжката на зелените площи, а не чрез изграждане на нови сгради. 

5.3. Експозиционен павилион – не е необходимо да се изгражда масивна сграда за посочените нужди;

5.4. Стадион Юнак – Необходимостта от възстановяване на открита ледена пързалка и по-конкретно нейните трибуни за над 3 000 посетители остава необоснована Нова административна сграда до стадион Юнак с РЗП 

280 кв.м. не е необходима. 

5.5   Възстановяването на дългата ос към Братската могила не е целесъобразна и води до намаляване на зелените площи

5.6. Разрушаването на съществуваща спортна инфраструктура за масов спорт е недопустимо. - Против сме да бъдат местени  съществуващите игрища на Спортна София. Считам също, че няма обективна причина  

Конната база да бъде местена на нова локация. 

5.7. Паркинг в близост до съществуващата автокъща  -  Строеж на паркинг, било той и  подземен, е отново стимул на трафика, без да има ясен ефект за посетителите в парка. 6. Да се предложи ред и план във времето за начина, по който ще се осъществи заявеното „освобождаване на парка от несвойствени обекти“: ресторант „Веселото село“, автокъща Капитолия, както и заявената 

„превантивна устройствена защита“ на Къпалнята Мария Луиза. За момента те остават с абстрактно-пожелателен характер.

7. Да се допълни частта за преместваемите съоръжения като се посочи конкретно  места, където е допустимо  поставянето на платените детски атракциони:  като колички, надуваеми замъци, батути и др. – с цел 

безопасност. В момента те са многобройни и нерегламентирани. 

8. Достъпът на автомобили в парка –Необходимо е да се редактират и конкретизират СПН към ПУП за да се приложат по строг контрол и ограничаване на достъп за МПС в територията на парка. 

9. Макар да не е пряка задача на настоящия проект предлагаме да се заложат конкретни механизми за повишаване на сигурността и спазването на правилата в парка. Например въвеждане на Вело Полиция, 

видеонаблюдение и др.

В заключение предлагам като  необходимо:

• Възложителят да събере допълнителни данни за начина на ползване и мнения на заинтересованите страни – различните видове ползватели и собственици в парка, да бъдат дадени на изпълнителя ясни и 

недвусмислени указания, съгласно конкурсната програма и спазването на препоръките на журито в проведения конкурс;

• Заданието към проекта да бъде допълнено с точна карта на собствеността в парка след като бъдат синхронизирани актовете и направените отразявания с  изискванията на закона и реалното положение;

• Предложеният проект да бъде преработен на база дадените указания, съобразно приетите предложения и поети от проектанта ангажименти и отново представен за ново обществено обсъждане във възможно най 

–кратки срокове. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[35] Петрина ВЕДЕРНИК

Към РСЦ19_ВК08-1050-[162] Чавдар Чавдаров Киров

Към РСЦ19-ВК08-1050-[182] Николай колева Атанасов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[154] Елица Максимова Вачева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[311] Калин Мартинов Стоименов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[206] Лозан Ангелов Лозанов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[214] Пролетина Робова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[295] Ясен Маринов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[164] Славянка Димитрова Мундрова-Неделчева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[268] Иво Антониев Донев

Към РСЦ19-ВК08-1050-[265] Стефка Людмилова Кънева 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[264] Александър Иванов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[252] Живко Илков Господинов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[281] Жанет Димитрова Джигова 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[248] Дечко Дечев Таралежков

Към РСЦ19-ВК08-1050-[229] Момчил Емилов Антонов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[171] Людмил Иванов Узунов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[167] Кирил Янков

Към РСЦ19-ВК08-1050-[276] Павел Атанасов Сидеров

Към РСЦ19-ВК08-1050-[277] НИКОЛАЙ КОЛЕВ  АТАНАСОВ

Към РСЦ19-ВК08-1050-[333] Калина Макова Шукарева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[327] Никола Владимиров Коларов

Към РСЦ19-ВК08-1050-[324] Мила Иърли 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[313] Кристина Севдалинова Кьорева

Към РСЦ19-ВК08-1050-[141] Людмила Тодорова Слокоски

Към РСЦ19-ВК08-1050-[139] Васил Сандов Петров 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[138] Светлана Тончева 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[109] СОНЯ ХРИСТОВА

Неспазени изисквания на журито на СО. Основни неспазени изисквания:  да не се допуска ново строителство; да не се предвиждат нови транспортни връзки; да се премахнат заведения; запазване на 

биорзнообразието; да се изясни статута на частните имоти

1. „Софияленд“ 

Независимо дали „Софияленд“ е предмет на ПУП-а на Борисовата градина или не, оградата му би следвало да е. Тази ограда като  препречва достъпа на жителите на кв. Лозенец през Борисовата 

градина до кварталите Яворов, Слатина, Изток, до Орлов мост и центъра на града, както и обратно. На това място паркът е „затапен“.

В проекта за ПУП са предвидени две точки за „основен подход към парка“. Едната е при ул. „Люба Величкова“ и ул. „Атанас Дуков“, при б-ца „Токуда“, откъдето започва велоалеята. Втората точка е при 

подлеза – продължение на ул. „Златовръх“. Тези две СЪСЕДНИ точки за „основен подход към парка“ се намират НА ПОВЕЧЕ ОТ КИЛОМЕТЪР една от друга!

Арх. Ковачев представи философията на проекта си с ключовата дума „достъпност“. В името на тази философия, моля да се премахне оградата на „Софияленд“

2. НПЗ „Хладилника“ – макар и формално да не е част от Борисовата градина, но де факто – околността на р. „Драгалевска“ е част от парка. За съжаление, предвидена изцяло за застрояване. Макар, че 

ПУП-ът на Борисовата градина формално не се отнася до прилежащите територии, не може да се допусне паркът да се окаже в един капан от огради!

3. „Симеоновско шосе“ –разцепва Борисовата градина на две.

Проектът за ПУП на Борисовата градина предвижда за пешеходно преминаване на бул. „Симеоноско шосе“ при Зоопарка, при р. „Драгалевска“, при гара „Пионер“ и на още едно място около 200 м 

югоизточно от кръстовището при Семинарията. Това е недостатъно. На картата се вижда съвсем ясно къде още има поне една пътека в гората, прекъсната от булеварда – на около 230 м северно от 

предвиденото пресичане при гара „Пионер“.

Моля на това място да се създаде още една възможност за пресичане на бул. „Симеоновско шосе“!

Въз основа на горното, моля ПУП на Борисовата градина да бъде преработен, като бъдат разгледани и отстранени гореописаните проблеми и неточности.

МАРИЯ АЧКОВА (Кмет на район "Средец")Към РСЦ19-ВК08-1050-[24]
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[118] ИЛИАНА ЗАНКОВА

Към РСЦ19-ВК08-1050-[285] СИМЕОН  ДИМИТРОВ

Към РСЦ19-ВК08-1050-[133] ДЕСИСЛАВА КРУМОВА КУЗМАНОВА

Към РСЦ19-ВК08-1050-[77] ЛЮБЕН ИВАНОВ ГУЛЯШКИ

Към РСЦ19-ВК08-1050-[173] ИРИС  КОНСТАНТИНОВА

Към РСЦ19-ВК08-1050-[172] РАЛАИЦА БОГДАНОВА САВОВА да не се променя лесопарковата част, да се премахнат заведенията и атракциите

Към РСЦ19-ВК08-1050-[90] ЛЮБОМИРА АНТОНОВА КОСТОВА Възраява срещу ново строителство, конната база да се запзи, Конкретни технически предложения за промяна на предназначението на отделни УПИ с включване на уточнението „за парк“ от становището 

на Тома Белев - РСЦ19-ВК08-1050-[178]

Към РСЦ19-ВК08-1050-[44]   

Към РСЦ19-ВК08-1050-[40]

МАРИЯ ИБРИШИМОВА да се разработи стратегия за опазване на богатството от горски видове и извънградски ландшафт на парк „Борисовата градина" с допускане на само минимални и наложителни от гледна точка на 

сигурност отстранявания на опасни клони.. Настоявам да се включи в устройството интегриране на реките на територията на парка в неговото пространство.Да се разработи екологосъобразна стратегия 

за парка „за опазване на биоразнообразието в парковата територия и нейната екологична значимост" 4.    Против предвидено в ПУП строителство на: Нов музей: " Зелената памет на София" с РЗП: 1620 

кв.м., Климатично училище, състоящо се от три двуетажни сгради с РЗП 980 кв.м. ; Експозиционен павилион с площ от 62 кв.м.; Нова административна сграда до Стадион Юнак с РЗП 280 кв.м.  Ресторант 

"Тенекиите" на площад "Велчова завера" с РЗП 765 кв.м.    Културен театър на гара "Пионер", който ще представлява триетажна сграда с РЗП: 3840 кв.м. Съблекални, зали и обслужващи помещения на 2 

етажа с РЗП: 2781 кв.м.  Това строителство според наличната информация в публикуваната документация е предвидено да бъде извършено в имоти без ясна собственост. Въз основа на горното, моля 

ПУП на Борисовата градина да бъде преработен, като бъде изяснена собствеността на имотите и бъдат разгледани и отстранени гореописаните проблеми и неточности.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[20] ЙОАН КАРАТЕРЗИЯН 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[93] ПЛАМЕН ПАВЛОВ АНДОНОВ

Към РСЦ19-ГР94-1096 Милена Йоцова

Към РСЦ19-ВК08-1050-[300] Младен Граматиков

Към РСЦ19-ВК08-1050-[50] СПОРТНА СОФИЯ-2000-ЕАД Да не се местят обектите на Спортна София и Конна база

Към РСЦ19-ВК08-1050-[38] АКАДЕМИКА 2011  ЕАД ДА се осигури автомобилен достъп до тенис кортовете "Академик", да се предвиди  самостоятелно УПИ за обекта. Конкретно мотивирано предложение за изграждане на улица в парковата част 

осигуряваща за достъп до обекта

1. „Софияленд“ 

Независимо дали „Софияленд“ е предмет на ПУП-а на Борисовата градина или не, оградата му би следвало да е. Тази ограда като  препречва достъпа на жителите на кв. Лозенец през Борисовата 

градина до кварталите Яворов, Слатина, Изток, до Орлов мост и центъра на града, както и обратно. На това място паркът е „затапен“.

В проекта за ПУП са предвидени две точки за „основен подход към парка“. Едната е при ул. „Люба Величкова“ и ул. „Атанас Дуков“, при б-ца „Токуда“, откъдето започва велоалеята. Втората точка е при 

подлеза – продължение на ул. „Златовръх“. Тези две СЪСЕДНИ точки за „основен подход към парка“ се намират НА ПОВЕЧЕ ОТ КИЛОМЕТЪР една от друга!

Арх. Ковачев представи философията на проекта си с ключовата дума „достъпност“. В името на тази философия, моля да се премахне оградата на „Софияленд“

2. НПЗ „Хладилника“ – макар и формално да не е част от Борисовата градина, но де факто – околността на р. „Драгалевска“ е част от парка. За съжаление, предвидена изцяло за застрояване. Макар, че 

ПУП-ът на Борисовата градина формално не се отнася до прилежащите територии, не може да се допусне паркът да се окаже в един капан от огради!

3. „Симеоновско шосе“ –разцепва Борисовата градина на две.

Проектът за ПУП на Борисовата градина предвижда за пешеходно преминаване на бул. „Симеоноско шосе“ при Зоопарка, при р. „Драгалевска“, при гара „Пионер“ и на още едно място около 200 м 

югоизточно от кръстовището при Семинарията. Това е недостатъно. На картата се вижда съвсем ясно къде още има поне една пътека в гората, прекъсната от булеварда – на около 230 м северно от 

предвиденото пресичане при гара „Пионер“.

Моля на това място да се създаде още една възможност за пресичане на бул. „Симеоновско шосе“!

Въз основа на горното, моля ПУП на Борисовата градина да бъде преработен, като бъдат разгледани и отстранени гореописаните проблеми и неточности.

1. Не е спазен Законът за устройство на територията (ЗУТ) по отношение на процедурата по извършване на обществено обсъждане на ПУП 

2. Към документацията не е представен административен акт, с който е допуснато изработването на плана. стр. 2 от 4

 3. Никъде в предшестващата документация не е упоменато, че проектирането на ПУП ще бъде двуфазно – предварителен и окончателен проект. 

4. От разискванията на срещата с граждани, проведена на 5 юни 2019 г. стана ясно, че има несъответствие в данните, предоставени от общинската администрация по отношение на собствеността на 

имотите, засегнати от разработката и отразените в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). 

 5. Много груба грешка, с огромни и трайни неблагоприятни последици по отношение на устройството на територията на парка и околните пространства, ще окаже недопустимото по закон обединяване 

на няколко зони и терени в един урегулиран поземлен имот (УПИ). Освен грубото нарушаване на закона, това дава възможност за незаконно завишаване на показателите за застрояване на част от този 

имот. Този ефект наблюдаваме в УПИ I “За парк, за спорт и атракции, културен център и техническа инфраструктура” от кв. 8. стр. 3 от 4 

6. С плана се определя недопустимо по закон конкретно предназначение в зона, определена с ОУП за парк. Според ЗУТ, конкретното предназначение в зона “Зп” може да бъде само “За парк”. Тези 

имоти се устройват и опазват като защитени територии. В тях може да се предвижда само застрояване, необходимо за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (в т.ч. и тоалетни), 

обслужващи озеленените площи; поддържане на зелената система; открити обекти за спортни или културни дейности; площадки за игра; преместваеми обекти; монументално-декоративни, 

информационни и рекламни елементи и мемориални места и обекти.
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Към РСЦ19-ВК08-1050-[63]   

Към РСЦ19-ВК08-1050-[5]

СЕРДИКА СПОРТНИ ИМОТИ  ЕАД Предложения : отделяне на УПИ за спортните обекти - стадион Българска армия и зала София. Разрешаване на строителство на нови спортни обекти на мястото на старите. Конкретно мотивирано 

предложение за изграждане на улица в парковата част осигуряваща за достъп до обекта зала София и подземна улица за обекта стадион Българска армия. Безплатен достъп за автомобили за обектите.

Към РСЦ19-ВК08-1050-[4]       

Към РСЦ19-ВК08-1050-[61]

НСБ  ЕАД Предложения : отделяне на УПИ за спортните обекти - стадион Васил Левски, стадион Юнак, зала София, тенис кортове, колодрум Срердика. Разрешаване на строителство на нови спортни обекти на 

мястото на старите. Конкретно мотивирано предложение за изграждане на улици в парковата част осигуряваща за достъп до обектите. Безплатен достъп за автомобили за обектите. Допускане на 

възможност за поставяне на временни търговски съоръжения във връзка с провеждането на състезания и изискването на международните федерации

Към РСЦ19-ВК08-1050-[28] СДРУЖЕНИЕ ЗА ГРАДСКИ ЧИТАЛНИ Предложение за изграждане на зелена библиотека - да се предвидят пространства за библиотечно обслужване на посетителит на парка

Към РСЦ19-ВК08-1050-[26] БЪЛГАРСКИ  НАЦИОНЕЛЕН КОИМТЕТ НА 

ИКОМОС

Допуснати са процедурни нарушения, липсва геодезическо заснемане на растителността, несъответсвие на собствеността  изисква се подробна документация за инвертаризацията на лесопарковата 

част. Липсва графично отчитане на НКЦ, липсва определяне на контактни зони, няма данни за проведени срещи и отчитанен мнението на професионални и граждански сдружения,липсва ОВОС и др

Към РСЦ19-ВК08-1050-[218]      

Към РСЦ19-ВК08-1050-[128]

ВЕСЕЛА ИВАНОВА КРУМОВА Не са осигурени достъпност и опазване на биологичното разнообразие, опасения от ново строителство, да не се предвиждат големи УПИ, да се запазят Кона база и Спортна София, да се преместят 

стадионите от парка

Към РСЦ19-ВК08-1050-[147] НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО 

ЧЕРНОМОРИЕ
Предложението не касае ПУП

Към РСЦ19-ВК08-1050-[261] КАБ -РК СОФИЯ ГРАД Препоръки: 

Да се покажат и вземат в предвид контактните зони

Да се възстанови публичната общинска собственост на обектите в парка

Да се подобрят предложенията за промяна на регулацията

Да не се налагат нови оси и алеи

Да се запази автомобилния достъп до стадион Българска армия

Да се осигури приоритет на пешеходците пред автомобилите 

Да отпадне Климатичното училище

И други конкретни предложения

Към РСЦ19-ВК08-1050-[124]   

Към РСЦ19-ВК08-1050-[137]

СЛА  СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ  

АРХИТЕКТИ

Подкрепя Проекта, не подкрепя възстановяване на климатично училище. Да се предвидят връзки в контактните зони, да не се потвърждава строителство на ресторант тенекиит, да се уточни 

собствеността. Да се прецезира големината на УПИ и тяхното предназначение с оглед предодвратяване на бъдещото застрояване. Да се търсят механизми за възстановяване на собствеността върху 

"знакови" територии около парка. 

Към РСЦ19-ВК08-1050-[127] Гражданска инициатива за обществен и 

релсов транспорт

Да се изготви геодезическо заснемане на растителността. Да се уточни собственността. Да не се допуска никакво строителство, да не се допуска УПИ с големи размери.  и др. предложения.  ДА СЕ 

ВЪСТАНОВИ ГРАДСКА ОКОЛОВРЪСТНА ЖЕЛЕЗНИЦА

Към РСЦ19-ВК08-1050-[131] Гражданска инициатива за обществен и 

релсов транспорт

ДА СЕ ВЪСТАНОВИ ГРАДСКА ОКОЛОВРЪСТНА ЖЕЛЕЗНИЦА - приложени материали в подкрепа на предложението 30страници.

Към РСЦ19-КЦ01-258 Веселина Гайдарджиева Да се изясни собствеността 

Да се включат НТЗ Хладилника и Софияленд в разработката

Да не се предвижда ново строителство

Да не се дава предимство на автомобилите за сметка на пешеходци и колоездачи

Не е извършено картотекиране на дървета 

Проекта следва да се преработи

Към РСЦ19-ВК08-1050-[290] БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА 

ПТИЦИТЕ

Да не се допуска отнемане на територии от парка с цел застрояване

Да се извърши картотекиране на всички дървета

Да се запази естествения характер на водните течения на реките

Да се включат НТЗ Хладилника и Софияленд в разработката

Да се предвидят  екодукти

Да не се предвижда ново строителство

Към РСЦ19-ВК08-1050-[283] БЪЛГАРСКИ ЮНАК Да се възстанови юнашкия паметник, Ст. Юнак да се използва за масов детско юношески спорт

Към РСЦ19-ВК08-1050-[113] СДРУЖЕНИЕ ВЕЛОЕВОЛЮЦИЯ Да се осигури по добра достъпност и условия  за велосипеди, конкретни предложения сред които :                        1. Цялата паркова територия е място за отдих и спорт. Достъпът на велосипедисти до 

всички алеи в парка следва да е разрешен.

2. 2. Велосипедна връзка от главното велосипедно трасе към ул.”Ген.Гурко”.

3. 3. Велосипедна връзка между главната велосипедна алея в парка и Орлов мост.

4. 4. Алеи за връзка с кръстовище при Семинарията

5. 5. Запазване на съществуващата велоалея край р.Драгалевска в м.Погребите

6. 6. Промяна на регулацията на парка около пресичането на бул.”Др.Цанков” зад тв.кула с цел осигуряване на междинен остров за пресичане с пешеходна пътека
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