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ДО
КМЕТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ” 
ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Д О К Л А Д
от

1. арх. Румен Русев - зам. -  кмет на СО -  район „Младост”;
2. арх. Стефан Стефанов -  гл. архитект на СО -  район „Младост”;
3. инж. Марияна Недялкова -  гл. експ. отдел „УТК” при СО -  район „Младост”;

УВАЖАЕМА Г-ЖА ИВАНЧЕВА,

В изпълнение на Заповед № РМЛ17-РД91-106/28.11.2017г. на Кмета на Столична 
община - район „Младост”, постъпило писмо е вх. № РМЛ17-ТП00-2-[1]/25.04.2017г. от НАГ 
при Столична община, на основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, an. 1 от ЗУТ във 
връзка с чл. 12 от ЗУЗСО и чл.10, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на 
зелената система на Столична община и раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане 
на обществените обсъждания, относно провеждане на процедура по обществено обсъждане на: 
Задание за проектиране на ПУЛ на територията на нов парк „Изток” -  район „Младост” в 
границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО, приет с 
Решение № 960/2009г. на МС, Ви докладваме следното:

В срока определен със Заповед № РМЛ17-РД09-291/23.11.2017г. и Заповед № РМЛ18- 
РД09-17/24.01.2018г. са постъпили общо 1790бр. в това число - становища, възражения, 
предложения и др. Документите са подадени от общо 2049бр. физически и юридически лица, 
сдружения, организации и фондация. Някои от лицата са подали повече от едно становище или 
възражение. Два от документите представляват подписки, едната от 404бр. граждани, а другата 
от 73бр. граждани.

Изразените мнения могат да бъдат групирани в зависимост от съдържанието си:

В част от мненията е изразено несъгласие с представеното задание за проектиране на 
ПУЛ на територията на нов парк „Изток“, район Младост. Считат, че не е доказана нуждата от 
парк „Изток“, не е доказана необходимостта от принудително отчуждаване на поземлените
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имоти, които попадат в проектния обхват на предвидения парк. Определя се, че по никакъв 
начин проектирането на парка не гарантира постигането на „добър европейски стандарт за 
жителите на София и околна жизнена среда“, не са обсъдени реални обстоятелства и нужди 
налагащи наличието на пореден парк на територията на район „Младост”. Твърди се, че не е 
доказана необходимостта от парк с такива размери, като в непосредствена близост до него са 
парк „Въртопо“, парк „100 години София“, парк „Младост 3“, Парк „Младост 4“, парк 
„Камбаните“, „Воден парк Искър“, парк „Врана“, „Природен парк Витоша“ и 
вътрешноквартални паркове и градинки. Счита се, че не е доказана причината, поради която 
парк „Изток“ трябва да се изгради върху частните имоти, като смятат, че има достатъчно 
държавни и общински имоти със същата площ и в същия район. Счита се, че обхватът на 
предмета на заданието трябва да бъде само за територията, която представлява единствено 
общинска публична собственост и общинска частна собственост.

В други се изразява мнение, че предвижданията на така изготвеното задание за 
проектиране не са икономично осъществимо и не дават възможност за целесъобразно 
устройство на поземлените имоти. Счита се, че с така изготвеното задание и с включването в 
обхата му на частни недвижими имоти в местности Къра, Новия кър, Грамади, Турски рид, 
Вадите, Тръпежини, Златанов рид, Малкьов валог, Гайдарски валог, Занов валог, Горен корноз, 
Велков валог, Палева вада, Над саите, Саята и др. в землището на Горубляне, р-н “Младост”, се 
излага на риск и се застрашава здравето, живота и собствеността на хората. Смята се, че преди 
да се пристъпи и към процедурата за възлагане на изготвяне на задание за проектиране на ПУП 
на територията на нов парк „Изток” -  район Младост” е трябвало наследниците, собствениците 
и съсобствениците с невъзстановено право на собственост в съществуващи реални граници 
земи/недвижими имоти да бъдат обезщетени със земя от публичната общинска собственост 
(или от държавната, а при необходимост и от частната общинска собственост), частично или 
изцяло в границите на Горубляне, райони Младост, Искър, в град София с равностойни 
земи/недвижими имоти и съгласно чл.Юб, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Част от жителите на район „Младост” изразяват несъгласие данъците, които плащат да 
отиват за изкупуване на частни терени, а общинските имоти да се прехвърлят на „Софийски 
имоти“ и да се дават под наем, а терените на БАН да са отредени за небостъргачи. Не са 
съгласни с това, че парк „Изток“ не е свързан с останалите паркове в района. Твърди се, че не е 
доказано, как ще се финансира изграждането на парка и не се коментира, кога ще се изгради, 
кой ще го изгради и кой ще го управлява и стопанисва. Считат, че не е спазен чл.125 ал.2 от 
ЗУТ за съдържание на заданието, като липсва обосновка за необходимостта на плана, няма 
срокове и етапи за изработване, липсва информация за съществуващото положение на зелената 
система в района, няма направени варианти и съответно не може да се направи избор на 
устройствена концепция.

Предлагат да се възложи на проектантите да дот джат, че нуждата от парк „Изток“ не 
може да бъде задоволена по друг начин и че е необходимо скъпоструващо принудително 
отчуждаване на частни терени.. Предпочитат парите предвидени за отчуждаване да се 
пренасочат към възстановяване на „Воден парк Искър“. Настояват да се направи анализ на 
терените предвидени за озеленяване в район Младост, който да даде ясен отговор на въпросите: 
какви видове зелени площи съществуват в района, какъв процент са зелените площи от цялата 
площ на района, какъв е процентът на задължителното озеленяване в имотите предвидени за 
застрояване, какъв е процентът на озеленяване в сервитутите на съществуващите блокове, какво 
е състоянието на зелените площи в района, как и от кого се поддържат всички видове зелени 
площи и междублокови пространства. Настояват да се изготвят варианти е различни граници на 
парк „Изток“, съобразявайки се предимно със собствеността, връзката със съседните паркове, 
достъпността от максимален брой жители, а не само с предвижданията по ОУП, да се възложи 
на проектантите, още във фаза предпроектни проучвания да направят количествено-стойностна 
сметка за изграждане на парка, още във фаза предпроектни проучвания да изчислят площите 
частна собственост, както и да посочат цената на кв.м. предвидена за обезщетения. Предлага се 
границите на парк „Изток“ да се променят, така че да обхващат парцели публична държавна 
собственост, частна държавна собственост, публична общинска собственост и частна общинска
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собственост по поречието на река Банска, като свържат Парк Въртопо и Парк „Младост 4“ с 
Воден парк Искър; по поречието на река Кална, като така свържат парк Камбаните с Воден парк 
Искър; границите на парк „Изток“ да се променят, така че да пресекат ул. „Андрей Сахаров“ и 
да обхванат терените на БАН и да стигнат до Парк Въртопо в Младост 1, като така свържат 
долната част на Парк Въртопо с парк Камбаните и Воден парк Искър. Предлага се да се направи 
сравнителен анализ между средствата необходими за изграждането на който и да е вариант на 
парк „Изток“ със средствата необходими за възстановяване на „Воден парк Искър“ в участъка 
на р-н Младост.

В други мнения на граждани е заявена подкрепата за изграждането на нов парк „Изток”. 
Твърди се, че изграждането на парка е важно за развитието на града, като забавянето влошава 
екологичните показатели и влошава качеството на живот на населението не само на жителите 
на район Младост и останалите източни райони (Дружба, Студентски, Слатина, Изгрев), но и на 
цяла София. Отбелязва се, че реализирането на парковете е важно за живеещи и работещи в гр. 
София, поради което се смята, че това трябва да е приоритет на ръководството на Столична 
община. В случаите, когато парковете ще се изграждат върху частни терени (собственост на 
физически и юридически лица) трябва да им бъде предложено справедливо обещетение, 
включително и равностойни общински и държавни имоти.

Поставят се следните въпроси и предложения -  смята се, че от парка са изключени 
територии, попадащи в устройствени зони на зелената система и следва да бъде изяснено кога 
са извършени процедури по ИПРЗ, отнемащи от териториите, отредени с ОУП за зона Зп. 
Дадено е предложение за изграждането на 2 езера, захранвани съответно от река Банска и река 
Кална. Предлага се да се изгради по-голяма лесопаркова част с по-малко алеи между дърветата. 
Твърди се, че за площите, обозначени като паркинг зони има влязъл в сила ПУП и 
предназначението им е различно - за магазини, спортни съоръжения и т.н., като това поставя 
под въпрос реализирането на посочените в заданието паркинг зони. Смята се, че са нарушени 
връзките между алейната мрежа в парка - прорязани са от шосейна мрежа през парка с доста 
интензивно движение, като се счита за необходимо да се помисли за безопасно преминаване 
между 3-те части на парка. Посочва се, че липсва зелен буфер покрай улиците, минаващи през 
парка, като същият е полезен с цел предпазване от шум и прах на вътрешността на парка. Счита 
се, че е задължително необходимостта от екологична оценка, заснемане на раститеността и 
биоразнообразието и съобразяване на зонирането със съществуващата дървесна и храстова 
растителност, като по този начин да се разсеят и съмненията, че сегашното зониране ще доведе 
до сеч на прекадено много дървета. Смята се, че в настоящия проект на задание са предвидени 
прекадено много атракциони, необходимостта от които не е доказана.

Казва се, че във връзка с исканията на собствениците на реституирани земеделски земи 
за отпадането на парка от ОУП и отреждането на тези терени за застрояване трябва да се има 
предвид, че предназначението на поземлени имоти, попадащи в устройствени зони или в 
самостоятелни терени на зелената система, може да се променя само в устройствена зона или в 
самостоятелен терен на зелената система от друг вид, че не се допуска изменение на общия 
устройствен план с цел промяна на предназначението на територии и поземлени имоти, 
предвидени за градини, паркове и лесопаркове, както и не се позволява смяна на устройствени 
зони на зелената система с такива, предвидени за застрояване. Счита се, че към момента в 
административните граници на район "Младост" не е достигнат минималният норматив за 
озеленени площи по ОУП, което предполага нуждата от изграждане на нови паркове.

В други мнения, които също подкрепят изграждането на парка е посочено като 
забележки, че са изключени части от зона Зп по ОУП по границите на парка при бъдещото 
трамвайно ухо и при Околовръстното шосе, изключена е част от речното корито на река Банска, 
липсват обширни водни площи, паркинг зоните не са обозначени като обекти и това създава 
възможност за обширни интерпретации Нарушени връзки между алейната мрежа в парка от 
транзитната шосейна мрежа, което ще затрудни посетителите предвид наличието на интензивен
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автомобилен трафик, не са конкретизирани съоръженията за отдих в парка, липсва вертикална 
планировка. Относно исканията на собствениците на реституирани земеделски земи в обхвата 
на парка се твърди, че към момента в административните граници на район "Младост" не е 
достигнат минималният норматив за озеленени площи по ОУП, което предполага нуждата от 
изграждане на нови паркове, а нуждата от отпадане на парка от ОУП, застъпена от 
собствениците на земите в обхвата му, следва да бъде доказана.

Постъпило е идейно проекто -  предложение от Данаил Ангелов, ръководител на 
"Направление Планинско колоездене и БМХ" към Български Колоездачен Съюз, относно 
проектиране и изграждане на специализирано трасе за Олимпийски ВМХ, отговарящ на всички 
стандарти за провеждане на състезания с Европейско и Световно значение. Смятат, че 
реализирането на такъв проект ще даде огромен тласък на развитието и атрактивността на 
колоезденето в България.

Постъпило е становище от Общност на софийски граждански сдружения - инициатива 
"Граждани за зелена София", е което подкрепят откриването на процедурата по изработване на 
подробен устройствен план за „Източен парк”. Смятат, че е извършено сериозно и 
многостепенно проучване на територията на бъдещия парк, че заданието е добре структурирано 
и аргументирано и би повишило качеството си е допълнително детайлизиране. Предлагат да се 
повтори представянето на заданието, предвид важността на новия парк, да се изясни и определи 
каква е тематиката на парка, според потребностите на района и града. Отбелязват, че е 
необходимо да се спази § 6 от ЗУЗСО, който гласи: В срок шест месеца от влизането в сила на 
този закон областният управител на област София и кметът на Столичната община 
извършват проверка на административните актове, с които е възстановена собствеността 
на имоти върху озеленени площи - публична собственост към датата на издаването им, и при 
установяване на нарушения предприемат необходимите действия за обявяване на тяхната 
нищожност Смятат, че е необходимо да се уточни обхватът на парка така, че да съответства 
напълно на ОУП. Да се добавят към графичните материали комуникационно-транспортна схема 
и отделна схема на собствеността. Да се предложат подземни автомобилни връзки с 
контактните зони, вместо наземните. Да се продължат предложените пешеходни и велосипедни 
връзки в парковите територии на юг от Околовръстното шосе, включително в местността 
„Камбаните” и по поречието на река „Кална” и през „Цариградско шосе” - до територията на 
район „Искър”. Да се предложи пряка връзка между парка и съществуващата метростанция 
„Младост 3". Да се изнесат в съседните зони с друго предназначение паркингите, отнемащи от 
парковата територия, както е предложено за останалите паркинги в контактните зони. Да се 
намалят площите на зоните за атракциони, фестивали и тематични базари, като тези покрай 
река „Банска" да отпаднат. Да се развият, по възможност, рекреационни зони по поречията на 
реките. Да се предложат повече водни площи като парков елемент.

Постъпило е становище от ОП СОФПРОЕКТ - ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН в 
което се предлага в заданието да бъдат включени следните аспекти на планиране на парка: 
възможността за осъщестяване на градско земеделие, както преди, така и след реализацията на 
парка; разглеждането на бъдещия парк като възможност за реализация на екосистемни услуги; 
реализацията на транспортни коридори през парка и лесна достъпност до парка.

Постъпило е становище от Любомира Колчева - Общностен координатор на инициатива 
за развитие на градското земеделие в София. Изразяват принципната си подкрепа за 
създаването на парк „Изток" в рамките на район Младост. Считат, че такъв нов парк има 
потенциала значително да подобри качеството на градската среда в тази част на София, като 
предостави достъп на жителите на кварталите „Младост" и „Горубляне" до зелени площи за 
почивка, отдих и спорт. Смятат, че изграждането на парка ще реализира отдавнашната визия за 
запазване и разширяване на зелените клинове, свързващи централната градска част е Витоша, 
което ще допринесе за подобряване на качеството на атмосферния въздух в София. Считат, че 
освен вече включените типове функционални зони, в заданието за проектиране на ПУП на парк
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„Изток" следва да се включат и няколко зони за споделени градини за градско земеделие, като 
всяка от споделените градини за градско земеделие може да включват както малки парцели за 
самостоятелно отглеждане на зеленчуци, плодове, билки и цветя, използвайки щадящи 
околната среда земеделски практики, така и достъпна за широката общественост част, в която 
да се осъществяват образователни дейности.

Постъпило е становище от Фондация „Екообщност”, с което изразяват подкрепата за 
започване на процедура по обсъждане и изработване на терените на парк "Изток". Изказват 
мнение, че е важно при проектирането на парка да се планира и заложат параметри, които ще 
гарантират запазване целостта на зеления клин и няма да се допусне загуба от територията му 
чрез изграждане на високо строителство в северната му част, за сметка на намаляване на 
зелените площи. Смятат, че е важно в обхвата да се включат и терени Зп, които съгласно ОУП 
попадат в парковата зона, но които в момента са изключени от заданието. Отбелязват, че липсва 
осигуряване на подход към парка откъм метростанция Младост 3. Предлагат да се осигури 
непревръщане на парка в зона за атракциони и забавления, а да се запази разумен баланс на 
зоните и функциите за отдих. Да се предвидят подходящи за градско земеделие терени, 
включващи и общественозначими функции като образователна дейност и работа със 
заинтересовани групи граждани.

Постъпило е становище от ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ЗА СОЦИАЛНА МЕСТНА 
ПОЛИТИКА -  чрез Николай Белалов. Подкрепят започването на процедурата по изработването 
на терените на Източен парк. Считат, че трябва да се положат усилия, за да се съхрани и 
разшири този зелен клин в неговата цялост, без да се застроява. Конкретно към заданието за 
проекта изразяват следните забележки: 1. Обхватът на заданието изключва редица терени, 
които съгласно ОУП попадат в парковата зона Зп; 2. Част от предвидените паркинги са 
разположени на места, където има риск да обслужват не посетителите на парка, а основно 
предложените небостъргачи в съседство или друго предвидено застрояване; 3. Не приемат 
голямат част от предвидения проект да не е зелена площ, а за различни видове атракциони. 
Предлагат да бъдат увеличени зоните с интензивно залесяване на парка.

Постъпила е подписка от 404бр. граждани с искане до Столична община за разширяване 
на планирания парк „Изток” до зоната между кв. „Младост 1А” и кв. „Горубляне”

Постъпила е и още една подписка от 73бр. граждани в подкрепа за изграждане на парка.

Постъпило е предложение от Силвия Христова, Лорита Радева, Валя Чилова, Анна 
Стойкова и Йордан Господинов - общински съветници в Столичен общински съвет за 
провеждане на представяне на заданието за проектиране във всички части на район „Младост“, 
за да могат да се запознаят с него възможно най-голяма част от гражданите на района и да имат 
възможност да изразят мнения и предложения.
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