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Обща част
Парк Бачиново е най-големият парк в Благоевград, разположен по поречието на река
Бистрица. Открит в края на 30-те години на 20-ти век от един от най-активните
кметове на Горна Джумая - Панайот Тасев. Започва от моста на ул. Христо Силянов,
разположен на едва 10 минути пешеходно разстояние от градския център и се простира
чак до р. Хърсовска на над 3 км от началото му. Крайречният парк е завършек на зеления
“гръбнак” по поречието на река Бистрица, преминаващ през целия град. Това е и връзката
между Благоевград и природните забележителности в северозападна посока извън
пределите на града, отправна точка е към село Бистрица, курорта Бодрост, резервата
Парангалица и хижа Македония.
Паркът е разположен в равнинната част по поречието на р. Бистрица, като и от двете му
страни се издигат относително стръмните и живописни склонове от север на Дъбрава, а
от юг на Делвино. В северна посока от парк Бачиново тръгват няколко туристически
пътеки към Мутафчийската и Стойчовската махали. От зоната на Спортно
Възстановителния център разположен в планинския склон южно от езерото в парка
започва маршрут към Орловския чукар над с. Делвино.
В парк Бачиново са разположени различни спортно-рекреационни обекти като плувния
комплекс, тенис кортовете и бейзболния стадион. По поречието в близост до плувния
комплекс се намират няколко заведения - едно от южната и две от северната страна на
реката. В частта на парка до езерото са разположени още няколко заведения - кафересторант Гъбката, заведението Кариби/ Радина 1991, както и механа Воденицата, която
е извън формалните граници на парка.
В парка са разположени няколко детски площадки. Въжен парк за деца от 3 до над 14
годишна възраст е една от специалните атракции, уникална за региона. Налице е и зона за
екстремни спортове, което позволява каране на велосипеди по специализирано трасе. В
зоната край езерото са разположени фитнес площадки на открито, а водната площ
приютява множество птици - патици и лебеди, през летните месеци могат да се карат и
водни колела с формата на лебед.

Намерения
Като част от ключовите за общината обекти, паркът се разглежда като възможност за
усилване на връзките на града със заобикалящите природни богатства и
забележителности. Изследва се територията на самият парк, за да се установят
потенциалите за обогатяването му с нови дейности и места за спорт и отдих.
Цялостната дължина на пешеходната и велосипедна алея, която свързва парк Бачиново с
града е 3.5 км. Наречена е “Алея на здравето”, за да стимулира здравословния начин на
живот и активност, която може да бъде осъществявана в парка. Инвестиционното
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намерение на общината е по продължението на алеята да бъдат разположени нови 8
спортни площадки с различни уреди за уличен фитнес. Общината планира да създаде нова
тематична алея от другата страна на реката, която да бъде наречена “Алея на знанието”.
По новата алея се планира да бъдат разположени разнообразни образователни елементи,
които да запознават преминаващите с местното природно богатство и околната среда.
Част от тези елементи се предвиждат като интерактивни, за да бъдат попривлекателни за ползване. Част от образователните системи са лабиринт от жив плет
и инсталация на Слънчевата система.

Предпроектни проучвания - Новиза ЕООД

Двете страни на парка са свързани с два пешеходни моста. Единият е в началото на парка
- до аквапарка, а другият е в близост до езерото. Предвиждат се три нови моста, което
ще позволи по-добро свързване на двете части на парка. От южната страна на реката, до
първия мост, се предвиждат зони за деца и подрастващи с детски площадки, площадка за
планински велосипеди и площадка за скейтборд. В близост до езерото се планират две
нови футболни игрища с размери 34 м/52 м, които да бъдат покрити с естествена трева и
оборудвани с автоматична поливна система и осветление. Предвиждат се и три
баскетболни игрища с размери 15 м/28 м и четири волейболни игрища с размери 9 м/18 м,
две с естествена трева и две със специална настилка за открито. Всяко от игрищата ще
бъде оборудвано с осветление. Предвиждат се 10 места за тенис на маса и 20 за игра на
шах. В близост до съществуващия въжен парк до езерото се планира и стена за катерени,
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което ще допълни възможностите за спорт в парка. Планира се ново малко езеро, в което
да бъдат отглеждани редки риби, както и три зони, с обща площ от 1500 кв.м. с редки
растителни видове.
Възможностите за семейни и приятелски сбирки ще бъдат разширени като се планират
барбекю зона с площ от около 2100 кв.м., в която ще бъдат разположени пейки, маси и 14
безопасни огнища.
Намеренията на общината са да направят обслужващите паркинги платени и да се
изгради нов такъв в близост до аквапарка. Отбелязана е и необходимостта от обновяване
на парковата мебел, както и преасфалтиране на 2500 кв.м площ от съществуващите алеи.
Предвидена е и система за видеонаблюдение, която да бъде енергийно независима.

Предпроектни проучвания - Новиза ЕООД
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Анализ на съществуващото положение
Обхват

Обхват на проучването върху сателитно изображение (Bing Maps)

Обхвата на проучване обхваща формалната територия на парка съгласно подробния
устройствен план, но и контактната курортна територия в североизточна посока,
както и крайречието с жилищно застрояване и плувния комплекс. Територията е добре да
се разглежда в нейната цялост, независимо от различната собственост и устройствени
характеристики на различните обекти.
Околните горски територии не се включват в обхвата на анализа. Те са част от
контактната зона на парк Бачиново и са взети предвид техните релефни особености и
потенциали за развитие на подобрени връзки за планински и познавателен туризъм.
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Релеф в зоната на парк Бачиново - Едромащабна топографска карта (ЕТК) 1:5000

Релеф в зоната на парк Бачиново - Картен лист: K-34-071-3 Благоевград; Основни хоризонтали: през
20 метра; Издание: 1986 г.
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Кадастралната основа
Кадастралната карта и кадастрални регистри следва да отразяват съществуващите
граници на поземлените имоти, вида територия, начина на трайно ползване,
съществуващото застрояване и функционални типове на сградите.

КККР към 27.11.2021

Вид територия

Поземлени имоти по вид територия, КК от Община Благоевград актуална към 07.09.2021 г.
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Паркът е основно част от урбанизираната територия, като реката и езерото са част
от териториите заети от повърхностни води. Околната територия е част от горските
територии, а част от поземлените имоти в контактната зона в североизточния край,
макар урбанизирани са все още част от селскостопанския фонд.

Начин на трайно ползване

Поземлени имоти по групирани начини на трайно ползване, КК от Община Благоевград актуална към
07.09.2021 г.

По голямата част от парка е с начин на трайно ползване “обществен селищен парк,
градина”. Съществуващите спортни обекти на плувния комплекс, тенис кортовете
(включително нефункциониращите) и бейзболния стадион са определени като такива за
“Спортно игрище” и “Друг курортно-рекреационен комплекс”. Реката и езерото са с НТП
“Водно течение, река”, а поземления имот на помпената станция до тенис кортовете с
НТП “За извор на прясна вода”. Често срещаната грешка в кадастралната карта да се
вписват вместо фактическото ползване на поземлените имоти, предвиждания на
устройствени планове и собственици е налице и тук, като по-голямата част от
частните имоти в обхвата на парка са с НТП за различни видове жилищно застрояване.
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Вид собственост

Поземлени имоти по вид собственост, КК от Община Благоевград актуална към 07.09.2021 г.

По голямата част от парка е общинска публична собственост. Течението на реката е
държавна публична собственост, а контактните територии от горския фонд - държавна
частна. В обхвата на парка съществуват и серия поземлени имоти частна собственост,
като терените на двата комплекса на тенис кортовете. Частна е собствеността и на
поземления имот на кафе-ресторант “Гъбката” и заведението Кариби/ Радина 1991, както
и група имоти от северната страна на реката в средната част на парка.
Препоръчително е минимизиране на частната собственост в пределите на парка с цел
гарантирането на публичния характер на обекта.
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Устройствената основа
ОУП

Извадка от ОУПО Благоевград

ОУП 2011 г. разширява строителните граници, като обхваща територията на парка и
терените по протежението на р. Бистрица до хотел Парк Бачиново.
Целият парк попада в устройствена “Зона за паркове, градини и озеленяване - проектни”
(Оз), като в зона “За курорт и допълващи го дейности” (Ок) са отделени терените на
тенис кортовете и бейзболния стадион, както и територията от механа Воденицата до
края на новите строителни граници на гр. Благоевград.

Устройствена зона на градски паркове, градини и озеленяване
•
Предназначение, основни и допълващи функции
•
Паркове за ежедневен и седмичен отдих; допуска се застрояване със сгради и
съоръжения за дейности, свързани с отдиха. Собствеността в тази зона може да
бъде и частна.
•
Ограничения и изисквания при изработване на ПУП
•
Необходимите площи за широко обществено ползване, които са
задължително публична общинска собственост, се определят въз основа на ПУП.
Минимум две трети от озеленената площ на парка е с дървесна растителност.
•
Не са нормирани показатели за плътност на застрояване, коефициент на
интензивност, плътност на озеленяване.
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•
Според Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, чл. 32, ал.1, т.3 В обществените озеленени
площи (паркове и градини) без промяна на предназначението им може да се
разполагат открити обекти за спортни и културни развлечения и забави
(концертни естради, летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни
съоръжения), които общо може да заемат площ не повече от 10 на сто от
територията на парка (градината).
В рекреационните устройствени зони за курортни дейности могат да се изграждат при
спазване на устройствени параметри за плътност, интензивност и минимална
озелененост за зоната следните обекти:
•
курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни
домове, вили, санаториуми, къмпинги, бунгала и др.п.;
•
жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на
курортисти;
•
сгради за обществено обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения,
обекти за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги,
административни обекти и др.п.;
•
спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища,
плувни басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по
интереси, хоби-ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.;
•
курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване;
•
обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари,
пешеходни алеи и площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на
въжени линии, яхтени пристанища и др.п.;
•
обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване.
Предвиденото застрояване в устройствените зони за курортни дейности е свободно и
ниско с височина до 10м.
Мин 50% от минималната озеленена площ трябва да бъде осигурена за дървесна
растителност.
Озеленените площи за общо ползване в рекреационната устройствена зона за курортни
дейности трябва да заемат не по-малко от 20 на сто от общата площ на територия.

Курортна зона
•
Максимална плътност на застрояване - 30%
•
Максимален коефициент на интензивност - 1.50
•
Минимална озеленена площ - 50%
•
Начин на застрояване - Свободно или комплексно (групово)
•
Предназначение, основни и допълващи функции - Устройствена зона с
преобладаващо застрояване с курортни обекти за настаняване- хотели, пансиони,
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почивни домове, вили санаториуми, бунгала и др. п., курортни паркове и други
озеленени площи за широко ползван. Минимална озеленена площ (П озел.) - 50 на сто,
като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност.
•
Ограничения и изисквания при изработване на ПУП - Проектите за ПУП се
изработват при условията на чл. 16 от ЗУТ. Озеленените площи за общо ползване в
курортните зони трябва да заемат не по-малко от 20 на сто от общата
територия.
Санитарно-охранителните зони пояс I, II и III на водоизточника, разположен в близост до
тенис кортовете и бейзболния стадион, покриват част от територията на парка.

ПУП
За парк Бачиново в устройствена зона за паркове, градини и озеленяване (Оз) през 2015 г. е
разработен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ). Той
обхваща територията по поречието на р. Бистрица от началото на парка при ул. Христо
Силиянов до р. Хърсовска. От обхвата на плана са изключени поземлените имоти частна
собственост.
Към настоящия момент (ноември 2021), територията на парка е регулирана в 2 квартала.
Кв.1 обхваща територията на парка северно от река Бистрица, а кв.2 - тази от южната
страна на реката.
Оз с минимална плътност на озеленяването - 85%
Кв. 1 се състои от следните урегулирани поземлени имоти:
•
УПИ I За озеленяване, в който е разположена една от детските площадки в
парка, маркирана и в ПУП като Зона за детска площадка.
•
УПИ II За озеленяване, помпена станция и трафопост
•
УПИ III За озеленяване, в който е разположена масивна сграда с квадратура
30 кв.м.
•
УПИ IV За озеленяване, в който е отредено местоположението на Зона за
въжен парк и Зона за парк за кучета
Кв. 2 се състои от следните урегулирани поземлени имоти:
•
УПИ I За озеленяване и открита сцена, в който е разположена зоната на
сцената/ амфитеатъра срещу покрит басейн с площ от приблизително от 310
кв.м. Тук се разполага и съществуващото застрояване на Ресторант “Рай” с обща
застроена площ от 115.55 кв.м (01 - 14.38 кв.м и 02 - 101.19 кв.м)
•
УПИ II За озеленяване, помпена станция и трафопост, в която са
разположени две постройки с обща площ от 37.36 кв.м (01 - 28.58 кв.м и 02 - 8.78
кв.м)
•
УПИ III За озеленяване, в зоната под тенис кортовете.
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•
УПИ IV За спорт и атракции, в която попада бейзболния стадион с
показатели както следва:
o Максимална плътност на застрояване - 20 %
o Максимален коефициент на интензивност - 0.3
o Минимална озеленена площ - 40 %
o Максимална височина - 5 м
o Свободно застрояване

Извадка от ПУП за парк Бачиново от 2015 г.

Тук е устроена връзка към кв. 1 през реката, каквато към момента не е реализирана.
Устроена е връзка с УПИ VI За озеленяване, минаваща северно от бейзболния стадион.
Няма връзка с УПИ I през УПИ II. Препоръчително е да се коментира възможност за трайно
осигуряване на възможност за публично пешеходно преминаване в зоната на кортовете и
помпената станция. Необходимо е да се изследва и техническата възможност за
реализиране на съответните връзки в зоната на стръмния бряг на реката при
съответните обекти.
•
УПИ V За озеленяване, където е разположена зона за авиомоделизъм и тенис
кортове, които към момента не функционират.
•
УПИ VI За озеленяване, над който са разположени 2 паркинга за 48 (34+14)
автомобила
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•
УПИ VII За озеленяване и обществено хранене, в който е разположено
застрояването на кафе-ресторант Гъбката с обща площ 453.66 кв.м (01 - 216.42
кв.м и 02 - 237.24 кв.м), както и зоната за екстремни спортове и детска площадка.
•
УПИ VIII За озеленяване, в който е разположена зоната за екстремн
спортове.
•
УПИ IX За озеленяване
•
УПИ X За озеленяване, в който е разположена Зона за фитнес на открито
•
УПИ XI За озеленяване, където е маркирана Зона за плажен волейбол до
езерото.
•
УПИ XII За озеленяване, където се намира Зона за шахмат на открито, а в
близост е устроен и паркинг за 60 автомобила (11+21+28)
•
УПИ XIII За озеленяване, в който също е разположена Зона за фитнес на
открито
•
УПИ XIV За помпена станция, като застрояването се равнява на 30.16 кв.м
•
УПИ XV За озеленяване
•
УПИ XVI За озеленяване
Подробния устройствен план, такъв какъвто е, е приложен почти изцяло. Решението е
балансирано и използва територията умерено, като запазва водещата роля на
природната среда. Не е реализирана лятната сцена/амфитеатър, както и предвиденото
застрояване при бейзболния стадион. Не са реализирани и някои пешеходни връзки,
необходими за подобряване на достъпа и свързаността в парка, като тази през реката
при бейзболния стадион, както и алеята северно от спортните обекти водеща към
североизточната част на парка.

Извадка от ПУП, план за застрояване от 2015 г., предвидено и нереализирано премостване на реката
и пешеходна алея.
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Препоръчително е актуализиране на ПУП, така че той да разглежда цялата територия на
парка, а не само на имотите общинска публична собственост. Това ще позволи изясняване
на възможностите в целия обхват на парка. Извеждането от обхвата на частните имоти
не позволява отчуждаване за нуждите на публични дейности на база влязъл в сила ПУП.
Основните препоръки, освен включването на частните имоти в обхвата на потенциална
актуализация на ПУП, са обезпечаване на пешеходна връзка между зоната на амфитеатъра
и бейзболния стадион при изследване на техническата възможност за реализиране на
непрекъсната пешеходна алея по южния бряг на реката.
Друг потенциал, който изисква разглеждане на ниво ПУП и на ниво проект е пешеходна алея
по-близо до реката по северния бряг в кв.1, както и реализирането на вече предвидената
връзка при стадиона и предвиждане на още едно премостване на реката между кв. 1 и кв. 2
на подходящо място (евентуално, където реката е с най-тесен профил, а теренът
наоколо благоприятен - около площадката за авиомоделизъм между УПИ V в кв.2 и УПИ II в
кв.1)

Зона за предвиждане на потенциално допълнително премостване на р. Бистрица

Осигуряване на подходящи отправни места за връзка между парка и околните гори може да
се осигури на ниво проект. Други предвиждания свързани със запечатване на земната
основа, дори това да са открити спортни площадки е добре също да се обезпечат на ниво
ПУП. За организиране на нови зони за отдих, разнообразяване на функциите и поставяне на
преместваеми обекти сега съществуващия ПУП вече е определил местоположението на
серия възможности, като тези от тях, които не са реализирани, а съответстват с
визията за развитие на парка е добре да залегната за изпълнение.

Сграден фонд и съществуващи съоръжения
Сградите и съществуващите съоръжения са подробно отразени в подробния
устройствен план и описани по-горе.
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Подходящо е бъдещите намеси в парка да се базират на цялостен ландшафтен проект за
парка. Следва да се обмисли цялостно решение за всички обекти в обхват на зоната постройки и преместваеми обекти, като не се подценяват и обектите на техническата
инфраструктура, които в паркова среда следва също да отговарят на високи изисквания
за естетически облик и не бива да нарушават цялостното въздействие на парковата
среда.

Зелена система
Парк Бачиново е дом на разнообразни видове висока и ниска растителност. За
качественото стопанисване на парка е необходимо да се извърши подробно заснемане на
високата дървесна растителност или актуализация на вече съществуващо такова,
както и да се изготви експертна оценка на растителността. Това ще зададе качествена
основа за проектни дейности в обхвата на парка, както и би позволило подобаващо
планиране на ландшафтно-благоустройствените дейности в дългосрочен план.

Мобилност
Парк Бачиново е разположен в североизточната част на града и представлява зелена
връзка, която служи за постепенно преливане от градската към природната среда на
планината. Паркът обхваща двете страни на река Бачиново, а от южната му страна
преминава пътя за зимния курорт Картала.
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Разположение на парка в градската структура

Паркът е свързан с града с пешеходна и велосипедна алея, които се намират от северната
страна на реката. От езерото в парка до плажа, който е в началото на парка от страна на
града са около 2 км. Алеята продължава допълнително на юг покрай реката до моста на ул.
Христо Силянов, който е и първият автомобилен от страна на планината. Забелязва се
липса на удобна пешеходна връзка между началото на алеята и останалата пешеходна
мрежа в центъра на града и покрай пазара. Създаването ѝ е важен елемент от бъдещото
обновяване на парк Бачиново, с което ще се подпомогне използването на немоторизиран
транспорт за достъп до парка, а именно чрез лесна, безопасна и бърза пешеходна и
велосипедна връзка.
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Липсваща връзка между пешеходната мрежа в центъра и крайречната алея на парка

От наличните спирки на обществения транспорт се забелязва, че паркът не е добре
обслужен. Единствената спирка в неговия обхват се намира в южната му част до плажа. За
бъдещото му обслужване с устойчиви форми на транспорт е необходимо да се предвиди и
разширяване на мрежата на обществения транспорт, която да има поне няколко спирки по
пътя за Картала, съобразени със стръмния терен, но и с наличните и новопредвидени
пешеходни мостове през реката.
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Пешеходна достъпност от спирки на МГТ в зоната на парка

Съществуващо паркиране, обслужващо парка

Наличните паркинги, обслужващи парка са шест. Два се намират в началото му, от двете
страни на аквапарка с общ капацитет около 80 паркоместа. Други три се намират на
пътя за Картала и с. Бистрица в близост до представителната част от парка с общ
капацитет около 50 паркоместа. Шестият паркинг се намира в територията на парка, в
непосредствена близост до езерото с капацитет близо 40 паркоместа.
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Добри практики
Теория и тенденции
Милтън Кийнс е един от градовете, създаден надграждайки градоустройствената идея за
Градът - градина. Намира се на 80 км северно от Лондон, устроен е като предградие, с
ниска гъстота на застрояване и много зеленина. През 2007 г. се приема стратегия за
откритите пространства1, в която се дефинират цели, които градът да следва и
действия, с които да ги постигне. Към тази стратегия са формирани принципи и насоки,
които да бъдат следвани и които биха подпомогнали и до голяма степен направили
възможно постигането на целите.

Генерален план и зониране на Милтън Кийнс
1 https://www.google.com/url?q=https://www.miltonkeynes.gov.uk/assets/attach/4885/OSS.pdf&sa=D&source=docs&ust=1639236257494000&usg=AOvVaw2jmKPTE8vIkp
4hUmCry7WB
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Един от ключовите съвети на стратегията е да бъдат силно подчертани предимствата
от градските паркове и градини. Важно е тези предимства да бъдат комуникирани с
обществеността при намерения за облагородяване на съществуващ парк или създаване
на нов.
•
Здраве - парковете осигуряват възможност за физическа активност на
открито, с което се подпомага цялостното здравословно състояние на
практикуващите, включително и разтоварване от стреса.
•
Социално сближаване - включване на гражданите в дизайна и планирането на
бъдещия парк би създало чувство за общност и обща цел, каквато представляват
обществените пространства.
•
Учене и откривателство - парковете могат да бъдат изследователски
полета за деца и възрастни, където да бъдат осигурени разнообразни и
интригуващи възможности за придобиване на нови знания за природата и за
местната околна среда.
•
Култура - възможности за организиране на различни по мащаб събития,
фестивали, концерти, рождени дни и други семейни празници.
•
Околна среда - парковете са средство срещу замърсяването на въздуха и
шумовото натоварване от автомобилния трафик. Сред екосистемните ползи са и
поддържането на добро био разнообразие, както и способността на парк с тази
конфигурация и местоположение да провеждат свеж въздух от планината към
града, по поречието на реката.
•
Градска среда - зеленината в града осигурява цялостен нов облик на
физическото пространство, подобрява качеството на градската среда и
качеството на живота.
Като препоръки за добри практики при създаването на паркове са посочени подходи,
които важат за всяка публична инвестиция. Включването на гражданите и разбирането на
техните нужди предварително е съществено за създаването на качествен и
функционален парк, който ще бъде ползван от жителите. Добра практика е откритият
процес на проектиране, в който се дава възможност да се обсъждат и консултират
различните проектни етапи. Разработването на предварителен план за управление и
поддръжка е в полза не само на планирането на бюджета, но и на проектантски решения за
самия парк. Създаването на индикатори, с които да се следи ефекта от новият парк също
би допринесло за по-доброто управление на подобни проекти. Индикаторите
остойностяват цифрово промените, които са се случили и могат да бъдат полезен
инструмент за по-добра предвидимост от ефекта на други бъдещи намерения за публични
инвестиции.
Относно самото проектиране са предложени няколко дизайн насоки, чието следване би
довело до добър и качествен резултат. При проектирането на парка е важно да се
използват практики, които създават условия за сигурна и безопасна среда. Такива
практики са осигуряване на добра видимост и избягване на скрити места. Подобряване на
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видимостта около обектите, които се намират в близост до парка също се насърчава.
Създаването на паркова среда, предоставяща разнообразни функции и забавления е
ключово за привличането на различни ползватели с различни интереси и хобита.
Обособяването на отделни зони би обогатило парка и това, което предоставя на
гражданите. Подходите към парка трябва да бъдат достъпни за хора с намалена
подвижност, за да не бъдат изключени и могат да прекарват време в него без излишни
затруднения. Създаване на визуална връзка между парка и околната среда, застроена и
природна, дава възможност за ориентир и гледка. Обвързването на парка с пешеходни и
велосипедни маршрути е важен елемент от неговия дизайн. Такива връзки през паркове
могат да свържат липсващи части от мрежата на мобилността и да осигурят достъп до
различните страни на парка. Насърчават се възможности за свързване на градски паркове
със съседни планини и гори като по този начин се осигурява директна природна връзка.
Важно е да бъдат идентифицирани ключови елементи на съществуващата среда, които да
бъдат запазени и акцентирани в новата разработка.
Австралийският щат Виктория е създал наръчник за дизайн на градската среда2,
включващ и откритите публични пространства. Относно парковата среда са формирали
5 принципа, които да бъдат следвани.

Осигуряване на удобни пешеходни връзки към парка и вътре в него
Важно е входовете на парка да бъдат разположени на удобни места за пешеходните
потоци, а алейната мрежа да осигурява кратки маршрути за бърза пешеходна връзка със
съществуващата пешеходна мрежа. Велосипедните маршрути да бъдат проведени далеч
от детските площадки и местата, които се планират да бъдат ползвани предимно от
деца. Предвиждане на обиколна алея, която да бъде предпочитана от бягащите и
спортуващите е добра практика, за да не се смесват те с по-бавните, но и помногобройни транзитно преминаващи пешеходци.

Схема онагледяваща осъществяване на пешеходни връзки през зелени площи
2 https://www.urban-design-guidelines.planning.vic.gov.au/guidelines/public-spaces
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Насърчаване на ползваемостта на парка през различно време от деня и от
различни ползватели.
Важно е да бъдат обособени отделни зони за активна и пасивна рекреация. Планиране на
тихи места, на които да има достатъчно пейки и възможности за сядане, наблюдаване на
природата и гледките, разговори с приятели са от съществена важност за повъзрастните, за които наличието на спокойни места е определящо за избора на място, на
което да прекарват време. Спортните площадки, кортовете и игрищата трябва да
бъдат на достатъчно разстояние от тези части на парка, в които спокойствието е найголямото предимство.

Подсигуряване на безопасността на ползвателите.
Когато едно място е открито и видимо, има много малка вероятност там да бъде проявен
вандализъм или действие, което нарушава безопасността на хората. Осигуряването на
видимост от съседните сгради е добра практика в проектирането на паркове и градини.
Липсата на плътни и високи огради също е важна мярка за следване на този принцип.
Разполагането на пейки на входовете на парка привлича посетители като позволява на
преминаващите да отседнат и отдъхнат без да се отклоняват далеч от своя маршрут.
Приветливите входове създават усещане за уют и добри очаквания за другите места във
вътрешността на парка. Осветяването на основните алеи през нощта също е
задължително условие за безопасно ползване.

Схема, показваща осигуряване на добри визуални връзки и сигурност
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Създаване на собствен дух на мястото и подчертаване на характера му.
Сгради, природни феномени или други обекти, които са помогнали за формирането на
идентичността на мястото са ценни да бъдат запазени и акцентирани в бъдещия парк.
Важно е да се използват растителни видове, които биха допринесли за местната
екосистема и които да подчертаят съществуващия или планирания бъдещ облик на
мястото.

Осигуряване на качествена поддръжка.
Важно е предварително да бъдат предвидени достатъчно ресурси, включително и
човешки капацитет, за качествена поддръжка на парковата среда. Необходима е
навременна намеса за поддръжка на парковите елементи за запазване на приветливия
облик. Ако някоя част от парка е предвидена само за дневно ползване е добре тя да бъде
заключвана или неосветявана през нощта. Добра и работеща практика за поддръжка на
парковете е ангажирането на гражданите чрез редовни събития и различни подходи за
създаване на чувство за отговорност.

Паркът на река Мил, Стамфорд, Кънектикът, САЩ е пример за умело съчетаване
на описаните по-горе добри практики. Река Рипоуам, която в долното си течение е
известна като река Мил, преминава през центъра на Стамфорд и се влива в
Лонгайлъндския проток. През 2004 г. е създадена неправителствената
организация Mill River Park3 с цел да създаде и поддържа парк край реката. Паркът4 е
пример за гражданска инициатива, която събира част от средствата и среща
институционална подкрепа, която подмога административно, устройствено и
финансово процеса. Поддръжката на парка също е част от публично-частното
партньорство като общината допринася с около 30% от необходимия бюджет, а
останалите средства са от дарения.

3 https://millriverpark.org/about-us/
4 worldlandscapearchitect.com/mill-river-park-and-greenway-stamford-connecticut-olin/
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Крайречен парк и зелена “магистрала” (Mill River Park and Greenway)

Проектът5 за облагородяване на територията около реката е свързан, не само със
създаване на парк покрай нея, но и с възстановяване на нейното естествено корито.
Овладяването на реката е започнало още през 17 век, когато първите заселници са
построили бент, който е ползван за градската мелница. С индустриалната революция
реката е била вкарана в бетонно корито, а по течението ѝ са били разположени нови
бентове, превръщайки я в непривлекателно и недостъпно място.

5 groundcontrol.design/mill-river
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Разрушаване на бетоновото корито, 2009

Кадри от процеса по възстановяването на естественото корито на реката
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През 2005 започва проектирането на парка като на изпълнителя са възложени три
основни цели. Първата е да отговори на високите обществени очаквания за място за
рекреация. Втората е да създаде подходящо екосистема за развитие на местната флора и
фауна. Третата е да бъде икономически осъществим, лесен за поддръжка да може да се
изпълнява на етапи. Първата стъпка е премахването на бентовете и възстановяване на
коритото.

Проект за парка

Реализираният парк превръща територия край реката от градски делител в
пространство, което свърза съседните квартали. Паркът съчетава отделни зони, които
предоставят възможности за активни и пасивни дейности. Налични са игрища за
баскетбол, волейбол, петанг, места за катерене, хвърляне на фризби и хвърчила. Сред
възможностите за по-пасивни дейности са играта на шах, местата за наблюдение и
хранене на птици, пикник, рисуване и събиране на тен. На крайречните алеи са разположени
различни места за сядане, които позволяват отмора и наблюдение на реката. Край единия
бряг са разположени скали, които насърчават гражданите да се приближат до реката. В
парка има и голяма поляна, която е подходящо място за провеждане на събития, фестивали
и кинопрожекции.
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Част от крайбрежието на реката в обхвата на парка

Друг пример за облагородяване на малка градска река е Cultuurpark Westergasfabriek,
Амстердам, Нидерландия. Паркът е част от мащабната инициатива за обновяване на
бившият завод за производство на газ от въглища и рекултивация на цялата
територията около него. Територията на завода се намира на северния бряг на канала
Харлемертрекварт. Край него е създаден площад, който предоставя допълнително
публично пространство и прави връзка между сградата на завода на изток с намиращия се
пазар на запад. Сградата на завода е превърната в културен център, привличащ артисти и
стимулиращ дейности свързани с култура и изкуство. Открити са заведения, сладкарници
и нощни клубове, които поддържат активността през цялото денонощие.
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План на парка в Амстердам

В заданието е наблегнато на създаване на парк с мисъл за нуждите на неговите
ползватели, както и усилване на природните елементи и създаване на възможности за
развитие на местните екосистеми. Паркът трябва да предостави и широка открита
площ от 1 хектар, подходяща за концерти и други събития за 10000 души. Цялата зона
съчетава различни функции - културни, комерсиални, рекреационни, екологични, като се
стреми да отразява многообразието и различните аспекти на един град вместо да бъде
само част от зелената система. При проектирането е съобразен пешеходния и
велосипеден достъп, както и нуждите за автомобилен достъп до сградите, които
помещават различни организации. Процесът на включване на гражданите е отнел година,
за да бъде максимално широк и съобразяващ се с нуждите на бъдещите ползватели.
Проектът е пример за превръщане на западнала индустриална зона пълноценно градско
пространство, което съчетава различни аспекти на градския живот.
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Възможности за интегриране на парковата среда с реката

Обособяване на уединени места покрай речното корито
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Обобщение/ изводи
Препоръчително е актуализиране на ПУП за парка, така че в обхвата на подробния план да
се включат терените частна собственост и да се устроят съобразно предвижданията
на ОУП, условията на средата и намеренията за нововъведения в парковата зона.
Добре е да се изследват възможностите за пешеходна връзка по южния бряг на река
Бистрица между тенис кортовете и бейзболния стадион и зоната срещу плувния
комплекс. Да се предвиди допълнителна връзка между кв.1 и кв.2 на парка през река
Бистрица, да се изследва възможността за предвиждане на крайречна алея по южния бряг
на реката, както и да се реализират предвидените пешеходни връзки на база цялостен
ландшафтен проект.

Пътна карта
Разгледан е процес на реализация на проекта в два варианта:
•
Вариант 1 – с конкурс за проект
•
Вариант 2 – на инженеринг
И в двата варианта се предвижда изработване на нов ПУП за целия парк, в който да се
приобщят частните парцели. Този ПУП обаче не касае процеса по благоустройство, който
се развива само в границите на общинската собственост.
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Вариант 1 – с конкурс за проект

Този вариант е с ниска степен на риск и естествен процес на реализация по следните
причини:
•
Изборът на проект и проектант гарантира високо качество на проекта и
крайния резултат
•
Процесът на планиране ще постигне най-добро съотношение бюджеткачество
Този вариант крие по-висок риск от удължаване при обжалване поради факта, че се
провеждат две обществени поръчки вместо една.

Вариант 2 – на инженеринг
В този вариант се предвижда изготвяне на подробно задание със спецификации на всички
елементи на обзавеждането, които да гарантират функционалното решение след избор на
изпълнител.
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В този вариант се постига по-къс срок на изпълнение. Рискът за удължаване поради
обжалване е минимален, тъй като обществената поръчка е само една.
Изборът на изпълнител обаче не гарантира най-високо качество на най-добра цена поради
липса на количествени сметки в заданието. Препоръчва се критерият за избор на
изпълнител да не бъде „най-ниска цена“. Необходимо е да се заложат много високи
критерии за качество на проекта.

Парк Бачиново . Благоевград | 33

