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Използвани съкращения на кирилица 

ВГ – Вертикални градини 

ВО – Вертикално озеленяване 

ГТО – Градски топлинен остров 

ЕЕП – Екологично ефективни повърхности 

ЕИ – Екологосъобразна инфраструктура 

ЕС – Европейски съюз 

ЗИ – Зелена инфраструктура 

ЗП – Зелени покриви 

ЗПФ – Зелени покриви и фасади  

ЗУЗСО – Закон за устройството и застрояването на Столичната община 

ЗУТ – Закон за устройството на територията 

ЗФт- Зелен Фактор 

ИЛП – Индекс на листната повърхност 

ОНВО – оценка на необходимостта от вертикално озеленяване 

ОУП – Общ устройствен план 

ПО – Покривно озеленяване 

ПУП – Подробен устройствен план 

РБП – Решения базирани на природата 

СВО – Система за вертикално озеленяване 

СПП – Стратегическо пространствено планиране 

УПИ – Урегулиран поземлен имот 

ФПЧ – Фини прахови частици 

Използвани съкращения на латиница 

BAF – Biotope area Factor /Фактор на биотопна площ  

GF – Green Factor /Зелен фактор 

PDD- Predicted percent of dissatisfied /прогнозиран процент на неудовлетворените  

PMV- Predicted mean vote /прогнозиран среден глас 

SGF – Seattle Green Factor /Зелен фактор на Сиатъл 
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Терминологичен речник 

Биостени – вертикална градина, която пречиства въздуха чрез активна вентилация. 

Вертикално озеленяване (ВО) - Вертикалното озеленяване в най-общ смисъл представлява растителност, 

покриваща вертикална повърхност.  

Вертикални градини / живи зелени стени - Вертикални градини: озеленяване без контакт със земята във вертикален 
коренообитаем пласт или модулни системи с вкоренени растения и интегрирано напояване.  

Въздушни градини - озеленени отворени пространства, изградени над нивото на терена в междинни етажи на сгради 
или на покрива (Ong, 2003). 

Градски топлинен остров (ГТО) – „локален термичен режим на урбанизираните пространства, който се изразява с 
устойчиво проявление на сравнително по-високи температури на повърхността и приземния въздушен слой в 
сравнение с естествените ландшафти и открити пространства“ (Попов, Димитров, Борисова, & Илиев, 2019). 

Градски каньон - двустранно свързано застрояване, фланкиращо пътното платно. 

Екологично ефективни повърхности (ЕЕП) - площта на един ландшафтен елемент (вид озеленяване при 
изчисляването на Зелен фактор), умножена по коефициента му на тежест.  

Евапотранспирация – термин, използван за обозначаване на комбинираните процеси, чрез които водата се движи 
от земната повърхност в атмосферата. Евапотранспирацията обхваща както изпаряването на водата, така и 
транспирацията. 

Екодизайн - проектиране на застрояването като система, интегрирана в природната среда. 

Екологосъобразна инфраструктура – синоним на зелена инфраструктура. 

Зелен фактор (ЗФт) - местен регулаторен инструмент за оценка на изпълнението на необходимите екологично 
ефективни повърхности.  

Зелен фактор на Сиатъл (Seattle Green Factor – SGF) - е точкова система за изчисляване на нормативноизискуемите 
ландшафтни елементи с цел подобряване на качеството и увеличаването на количеството на растителност в някои 
части на Сиатъл. 

Зелена инфраструктура (ЗИ) – мрежа от естествени райони, полуестествени райони и зелени площи, осигуряваща 
екосистемни услуги, които допринасят за благосъстоянието на човека и качеството на живот. 

Класификация по Кьопен - Гайгер - е една от най-използваните системи за класификация на климата. Тази 
класификация е основана на хидротермални показатели, т.е. използват се средните месечни и годишни стойности 
на температурата на въздуха и съответните валежни суми (Рачев, 2018). 

Ландшафтни елементи – системи за покривно и вертикално озеленяване включени в ЗФт. 

Озеленени фасади / Зелени фасади (ЗФ) - Озеленени фасади/стени: лиановидна растителност вкоренена в земята 
или в кашпи с интегрирано напояване, покриваща вертикални конструктивни елементи или фасади. 

Решения базирани на природата (РБП) (Nature based solutions) - Решения, които са вдъхновени и поддържани от 
природата, които са рентабилни, едновременно осигуряват екологични, социални и икономически ползи и помагат 
за изграждането на устойчивост. 

Симулационен анализ – симулации на различни сценарии и сравняването на техните резултати по дадени критерии. 

Системи за вертикално озеленяване (СВО) - озеленяване на даден свободностоящ конструктивен елемент или част 
от сграда, реализирано с озеленени фасади/стени или вертикални градини. 

Фактор на биотопната площ (Biotope area factor – BAF) - методика за определяне на процент екологично ефективни 
повърхности в даден имот, създадена за централните градски части на Берлин през 80-те години на двадесети век.  

Фасадно зацветяване - поставяне на растителност по отвори на сградите - прозорци, балкони, лоджии, тераси, 
входове“ (Щилянова, Димов, 1982). 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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1. Въведение 

  

 Актуалност на проблема   

Урбанизацията, демографските и климатични промени поставят въпроса за мястото на 
природата в антропогенизираната среда. Сред основните предизвикателства пред 
устойчивото градско развитие са компактните градски структури с висока плътност и 
интензивност на застрояване, улесняващи достъпа, връзките и спестяването на енергия за 
придвижване в градовете. Този, до известна степен културно и исторически обусловен в 
европейския град феномен, повдига въпроса за присъствието и реинтегрирането на природата 
в града и нейната роля за изграждането на издръжлива1 и висококачествена материална  
среда, която подпомага  физическото и ментално здраве на обитателите. Усъвършенстването 
на традиционните, както и създаването на нов тип системи за интеграция на растителността в 
градската среда, включително за озеленяване във вертикално направление, разкрива резерви 
за обогатяване на зелената инфраструктура в отговор на необходимостта от пряк контакт с 
живата природа в компактните градски структури и адаптацията към промените в климата. 
Това има пряка връзка с някои от целите на програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, а 
именно: цел 13 “Борба с климатичните промени”, цел 11 “Устойчиви градове и общности“, както 
и косвена връзка с цел 3 “Добро здраве и благополучие” и цел 9 „Промишленост, иновации и 
инфраструктура“ (United Nations, 2020).  

Индикатор за актуалността на проблема е увеличаващото се прилагане на системи за 
вертикално озеленяване (СВО) в световен мащаб, определянето им като компонент от 
Зелената инфраструктура (ЗИ) от Европейската Агенция за околна среда (European 

Environment Agency, 2011) и наличието на все повече инициативи и стимули за интегриране на 
растителност върху вертикална повърхност. Ролята на стратегическото пространствено 
планиране и устройственото планиране за осъществяването на такива инициативи е 
съществена, а законовата рамка осигурява възможност  за тяхното приложение.  Въпреки 
наличието на отделни проучвания (Кунева, 2013), в България липсва специализирана 
литература на български език, която да разкрива потенциала и възможностите на СВО. 
Респективно липсват теоретични и експериментални изследвания за приносите и проблемите 
на СВО, както и на изследвания за потенциала и въздействието на ВО като част от 
устройствени и инвестиционни проекти. Недостатъчната и неясна терминологична база за 
вертикалното озеленяване и липсата на нормативна постановка в България не създава 
условия за провеждане на политики и въвеждане на стимули, които подкрепят прилагането на  
системи за вертикално озеленяване. Резултатите от подобни изследвания имат потенциал да 
дадат насоки и подпомогнат практическото провеждане и изпълнението на вече 
формулираните публични политики, поети ангажименти на Столична община към Конвента на 
кметовете (2013) и глобалната инициатива „Споразумение на кметовете“ (2015) и 
приоритетите, залегнали във Визия за София 2050. 

 

 
1resilient 

https://mycovenant.eumayors.eu/docs/document/2893_1364245999.pdf
https://mycovenant.eumayors.eu/docs/document/2893_1364245999.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/
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Цел и задачи на дисертационния труд 

Обект: Обект на настоящия труд е уплътняващата се градска среда на град София, в 
която природните ресурси биват изместени от антропогенните структури в условията на 
нарастваща необходимост от конкретни действия за адаптация към климатичните промени.  

Предмет: Вертикалното озеленяване като елемент от градската тъкан със специфични 
потенциални възможности  за  обогатяване на зелената инфраструктура.  

Дисертационният труд има за цел да създаде методически подход за оценка на 
необходимостта от приложението на вертикалното озеленяване чрез  въвеждане на 
специфични регулаторни изисквания за минималния процент на озеленяване в уплътнените 
градски структури на град София. 

Изследователски въпроси: 

• Как се дефинира и класифицира вертикалното озеленяване и какви са ползите от 
неговото приложение? 

• Как може да се насърчи практическото приложение на ВО? Какви политики, 
регулации и стимули за приложение на вертикалното озеленяване се прилагат в 
световната практика и в България и как това може да се промени в Столична 
община? 

• Как може да бъде обоснована необходимостта от ВО в българските градове и как 
чрез устройственото планиране може да бъде регулирано и стимулирано неговото 

приложение в инвестиционни проекти? 

Формулираната главна цел на дисертационния труд и поставените изследователски 
въпроси формират следите задачи:  

• На базата на сравнителен анализ на чуждестранния опит да се изведат общите 

тенденции в развитието и класификацията на системите за вертикално озеленяване.  

• Да се изследва потенциала на системите за вертикалното озеленяване за 
подобряване на качеството на градската среда. 

• Да се изследват и съпоставят нормативно обусловените възможности за 
реализиране на ВО в характерни примери за добри практики от чужбина и да се 
обосноват препоръки за усъвършенстване на нормативните документи, свързани с 
устройство на територията в българските градове. 

• Да се изгради  модел за оценка на необходимостта от вертикално озеленяване 

(ОНВО) в урбанизирани територии и да се тества приложимостта му в различни 
градоустройствени условия, и различни по териториален обхват морфологични 
единици в град София. 

Хипотеза 

Прилагането на вертикално озеленяване дава възможност за подобряване качеството 
на градската среда  и е необходим елемент от зелената инфраструктура при количественото 
остойностяване и определянето на качествените характеристики на озеленяването в 
българските градове.    
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Подход и методи на изследването 

С цел да отговори последователно и многостранно на поставените изследователски 
въпроси, дисертационният труд разглежда вертикалното озеленяване в различни аспекти. 
Методиката на работа включва индуктивния подход при дефинирането на модела за оценка 
на необходимостта от вертикално озеленяване и дедуктивния подход при неговото тестване,  

като изследва потенциала на вертикалното озеленяване за подобряване на градската среда. 
Приложени са аналитико-синтезен метод, системен подход и симулационен анализ. 
Отделните стъпки на проучването са илюстрирани на Фигура 1.   

 

Фигура 1. Етапи на изследването (авторска схема) 

 

Литературният обзор е направен на няколко етапа, хронологично следва структурата на 
дисертационния труд и представя анализ на актуалните научни разработки с обект 
вертикалното озеленяване, между които: експериментални изследвания, математически и 
компютърни модели, литературни обзори, компютърни симулации, критични и сравнителни 
анализи. Съобразно обхвата си, тези изследвания са фокусирани върху ефекта от 
приложението на ВО върху градската среда или върху сградна структура. На тази база са 
синтезирани възможностите за интегриране на растителност в сгради и публични 
пространства,  систематизирани са елементите на СВО и е въведена терминологична база на 
български език. Анализирани са научни разработки, фокусирани върху ползите от 
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интегрирането на СВО и неговото влияние върху градската среда и върху ефекта на градския 
топлинен остров, градските улични каньони и качеството на въздуха в близост до натоварени 
улици и булеварди, и в интериорните пространства на високите сгради. Вторичният 
литературен обзор е приложен за сравнителния анализ на европейски и национални политики 
и стратегически документи, регулации и стимули за приложение на ВО от европейската и 
световна практика, както и свързаните с ВО български нормативни документи.  

 Моделът за оценка на необходимостта от ВО е обоснован чрез направените изводи от 
литературния обзор и е базиран на въведения за целите на дисертационния труд индикатор 
Зелен фактор (ЗФт). Направени са сравнения на актуалните изисквания за минимален процент 
на озеленяване спрямо изискванията на ЗФт на ниво урегулиран поземлен имот и на ниво 
регулационен квартал. Освен тестването на приложимостта на модела в различен обхват, е 
тествана и неговата флексибилност в различни градоустройствени условия. Тестването на 
потенциала на вертикалното озеленяване за подобряване на градската среда и изследването 
на неговата приложимост и възможност за участие в нормативно определените минимални 
озеленени повърхности е осъществено чрез стимулационни анализи, които обхващат 
ситуирани в град София различни по мащаб градски морфологични единици. Вследствие на 
предложените възможности за приложение на СВО като част от ландшафтните елементи,  при 
изчисляване на минимално изискуемото озеленяване са синтезирани възможни принципни 
системни решения, приложими в различни градоустройствени условия и определени от 
българската действаща нормативна уредба.  

Софтуерният пакет ENVI-met, с който са направени симулациите, е избран след преглед 
и сравнителен анализ на чуждестранни научни разработки, фокусирани върху вертикалното и 
покривното озеленяване в градската среда. 

Обхват и ограничения на изследването 

 Теоретичната част на изследването обхваща многостранен анализ на литературни 
източници, фокусирани върху вертикалното озеленяване. Приложният аспект на дисертацията 
е насочен към потенциала на вертикалното озеленяване за подобряване на градската среда и 
изследва неговата приложимост и възможност за участие в нормативно определените 
минимални озеленени повърхности. Симулационният анализ включва симулации на различни 
сценарии и сравняването на техните резултати по дадени критерии. Териториите, избрани за 
симулираните сценарии са предимно жилищни (със силно изявени обслужващи пространства 
в партерните етажи покрай главните булеварди), а имотите (предимно частна собственост) - с 
различна степен на изграденост и предстоящи трансформации, предвидени и от подробните 
устройствени планове. Двете зони попадат в обхвата на метродиаметър и включват широк 
надземен булевард. Първият казус обхваща квартал по Западното направление, като включва 
част от бул. Тодор Александров и попада в зоната на новия делови център (Ц1) с плътност на 
застрояване достигаща до 100% в някои отделни имоти. Вторият казус е с по-широк обхват - 
от няколко градоустройствени квартала, разположени от двете страни на бул. Ломско шосе с 
предвиденото му разширение. За тази зона, попадаща в Смф по ПУП, се предвижда 
значително увеличаване на кота корниз, а плътността на застрояване нe превишава 60%. 
Общото между двете избрани територии за симулиране на сценарии са установените топлинни 
острови, както и предвиденото увеличаване на плътността и интензивността на застрояване, 
в резултат на което се увеличава риска от формиране на градски каньони. Разликите между 
тях са в съществуващите и в предвидените от ОУП видове устройствени зони със съответните 
максимално допустими параметри на застрояване, както и в начина и характера на 
застрояване, предвидени в действащите подробни устройствени планове. Различията в 
градоустройствените ситуации и устройствените предвиждания за тях рефлектират пряко 
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върху възможностите за изпълнение на озеленяването при действащата нормативна уредба и 
възможността за приложение на вертикално озеленяване. 

Ограничения, произтичащи от времевия интервал 

•  Литературен обзор по темата и неговата актуализация: април 2015 г . – март 2020 г. 
•  Анализ, синтез и актуализация на информацията, свързана с Европейските политики, 

действащата национална нормативна рамка и плановите инструменти на Столична община:  
април 2016 – ноември 2021 г. 

•  Моделиране и проверка на модела за ОНВО:  януари 2016 г. – февруари 2018 г. 
•  Провеждане на симулации със софтуерен продукт ENVI-met 4.4.6: ноември 2020 г. – 

ноември 2021 г.  

Ограничения, произтичащи от обхвата на проучването 

Моделът за оценка на необходимостта от вертикално озеленяване и симулационните 
анализи обхващат различни по мащаб градски морфологични единици в град София. Най - 
малката зона покрива площта на един урегулиран поземлен имот, а най-голямата е с обхват 
четири градоустройствени квартала. 

Избраните морфологични единици за тестване на модела за ОНВО и симулационните 
анализи насочени към доказване на потенциала на вертикалното озеленяване за подобряване 
на градската среда могат да бъдат считани за представителни фрагменти от типична за 
българските големи и много големи градове улично-квартална структура със значителна 
степен на свързване и специфична обемно-пространствена характеристика (често свързана 
със системни микроклиматични явления). Въпреки това, представените резултатите не могат 
да бъдат считани за общовалидни поради спецификата на използваните данни за климата на 
град София. Освен това, поради пилотния характер на изследването, не са включени 

изчерпателни анализи на всички градоустройствени ситуации с различни устройствени 
режими. 

  

Ограничения, свързани с използвания софтуерен продукт 

Използваният софтуерен продукт за симулациите ENVI-met 4.4.6 e утвърден в научните 
изследвания на микроклиматични градски модели. Той разполага с инструментариум за 
интегриране на растителност, като освен едроразмерна дървесна растителност, храсти и 
покривно озеленяване, позволява да се заложи и интегрира и вертикално озеленяване в 
сградните структури. Към момента на провеждане на симулациите софтуерният пакет не 
позволява озеленяването на свободностоящи стени и перголи, а само на части от сградната 
обвивка. Ограниченията на програмата идват от необходимия мощен хардуерен ресурс и от 
твърде дългото изчислително време на симулациите, особено при разширяване на обхвата 
или увеличаване на резолюцията, която като минимум е сведена до квадратна мрежа с размер 
0,5 м в план. Енергийната ефективност на сградите не се взима под внимание в настоящото 
проучване.   

Ограничения, свързани с пилотния характер на предложения методически подход 
за въвеждане на модела за оценка на необходимостта от вертикално озеленяване 

 Приложените коефициенти на тежест за отделните екологично ефективни повърхности 
в Модела за ОНВО са базирани на коефициентите в утвърдения като методика и в други 
европейски градове Берлински Фактор на биотопната площ (BAF), като са адаптирани към 
действащата нормативна уредба по устройство на територията. По този начин се онагледява 
методическият подход, който позволява възприемането на различни коефициенти на тежест 
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от зададените при последваща необходимост от тяхната промяна, както и прецизирането на 
целевата стойност на ЗФт в градоустройствени зони с различни параметри на застрояване. 

2. Първа глава. Вертикално озеленяване – същност, приложение, видове, 
класификации  

В първа глава от дисертационния труд е направен литературен обзор на актуални 
научни публикации с фокус вертикалното озеленяване (ВО), актуалното развитие на системи 
за вертикално озеленяване (СВО) и възможните приложения на СВО в градската среда и 
сградните структури. Разгледани са примери от световната практика за интегрирани СВО и 
примери за системи за вертикално озеленяване, предлагани на свободния пазар. Анализирани 
са посоките за развитие на актуални СВО и е въведена ясна терминологична база на български 
език, която към момента на проучването е крайно недостатъчна в българската специализирана 
литература. 

Направена е класификация на различните видове системи за вертикално озеленяване 
и са изяснени основните различия между озеленените фасади и вертикалните градини. Това 
би подпомогнало проектантския процес при избор на конкретен вид система за постигане на 
оптимален резултат и увеличаване на потенциалните ползи от интегрирането на растителност 
в градската среда.  

Същност на вертикалното озеленяване  

Едновременното развитие на технологиите и влошената жизнена среда във 
уплътняващата се градска тъкан провокират и позволяват появата и усъвършенстването на 
все повече системи за вертикално озеленяване (СВО). Появяват се нови понятия, като: 
вертикални градини, живи зелени стени, биостени, развиват се градски вертикални ферми 

(Manso & Castro-Gomes, 2015). В чуждестранната литература най-общо вертикалното 
озеленяване е дефинирано като покрита със растителност вертикална повърхност. Професор 
Манфред Кьолер – немски ландшафтен архитект, който фокусира научната си дейност върху 
приносите и въздействието на покривното и вертикалното озеленяване, прави детайлно 
проучване на приложението на озеленени фасади в Германия. Според негова дефиниция 
живите стени (living walls) се различават от озеленените фасади като включват саксии или 
други елементи за закрепване на растенията, които могат да бъдат развити в захванати за 
стените модулни системи с цел улесняване развитието на растителността, без да се използва 
място за вкореняване на нивото на терена (Köhler, 2008). 

В българската теория и практика все още терминът „вертикално озеленяване“ е 
възприеман за означаване на технологията за озеленяване на сгради и съоръжения с 
лиановидни растения (Кунева, 2013). Съществува и понятието фасадно зацветяване, което е 
разграничено от ВО и се дефинира като „поставяне на растителност по отвори на сградите - 
прозорци, балкони, лоджии, тераси, входове“ (Щилянова,  Димов, 1982).   

Приложение на вертикалното озеленяване 

Приложението на вертикалното озеленяване е представено като част от сградната 
структура, градската инфраструктура, публични и частни градски пространства.  

Интегриране на озеленяване в сградна структура 

Представени са пет начина за интегриране на растителността в сградна структура (Raji, 

Tenpierik, & van den Dobbelsteen, 2015): озеленени покриви (green roofs), зелени стени (green 
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walls), озеленени балкони (green balconies), градини (indoor sky gardens) и въздушни градини 

(sky gardens) (Фигура 2). Изброените видове са систематизирани, като са разграничени две 
основни морфологични групи – сградна обвивка и сградни пространства (Фигура 3).  Сградната 
обвивка представлява основна възможност за интегриране на растителността, тъй като по 
площ често пъти е между 5 и 10 пъти по-голяма от застроената площ на сградата. Тя включва 
покривни равнини - скатни или плоски покриви и околни повърхнини - фасади. Сградните 
пространства като балкони, лоджии, тераси и интериорни градини са конвенционални методи 
на сградно озеленяване и предлагат разнообразни решения. 

 

 

Фигура 2. Възможности за интегриране на растителност в сградната структура, източник: (авторска 
схема, по Raji et al., 2015) 

 

 

Фигура 3. Възможности за интегриране на растителност в сградната структура (авторска схема) 
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Интегриране на СВО в елементи от градската инфраструктура 

Вертикалното озеленяване може да бъде интегрална част от градската инфраструктура, 
като изпълнява екосистемни услуги в качеството си на шумоизолационни пана, подпорни 
стени, озеленяване на пешеходни мостове и др.(Фигура 4,  Фигура 5, Фигура 6, Фигура 7).  

 

Фигура 4. Шумоизолационни пана, Източник: 
www.greening.gov.hk 

 

 
Фигура 5. Мост Макс Жювнал, Екс ан Прованс, 

Франция  след интегрирано озеленяване , 
Източник: 

https://www.verticalgardenpatrickblanc.com 

 

Фигура 6. Подпорна стена с елементи за озеленяване, 
Източник: www.soilretention.com 

 

Фигура 7. Пешеходен мост, Експо Милано, 
2015г. (личен архив) 

 

 

Интегриране на СВО в публични и частни градски пространства 

Вертикалното озеленяване може успешно да бъде интегрирано и в публични и частни 
градски пространства чрез свободностоящи елементи, плътни огради или перголи (Фигура 8, 

Фигура 9, Фигура 10).  

http://www.soilretention.com/
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Фигура 8. City Tree; Източник: 
edition.cnn.com/style/article/citytree-urban-

pollution/index.html 

 

Фигура 9,Вертикална градина, ул. Солунска, гр. 
София (личен архив) 

 

Фигура 10. Идея за озеленяване на малък паркинг в Нагоя, Япония. Източник: (Onishi, Cao, Ito, Shi, & Imura, 
2010) 

Системи за вертикално озеленяване - класификация, видове, елементи 

Видовете системи за вертикално озеленяване най-общо се разделят на две групи 

според използваните растителни видове. Лиановидната растителност е характерна за 
озеленените фасади/стени, а вертикалните градини предлагат разнообразен растителен 
видов състав, тъй като коренообитаемият пласт е разположен по вертикална повърхност във 
височина. Подвидовете на тези две групи разграничават системите по техните структурни и 
конструктивни особености (Фигура 11). 
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Фигура 11. Системи за вертикално озеленяване. Класификация и видове. (авторска схема) 

 

Синтезирани са три подвида системи озеленени фасади. За традиционните озеленени 
фасади е характерно директното прикрепяне на растението за фасадната повърхност. При 
индиректните озеленени фасади се използва допълнителна конструкция, която дистанцира 
растителността от стената. Това може да са въжета, кабели, мрежи, треяжи от различни 
материали: дърво, стомана, синтетика, като всички те могат да бъдат стоящи или окачени 
(закрепени чрез закотвящи елементи към фасадата) или стоящи. 
 

Вертикалните градини могат да бъдат отделени в два подвида съобразно структурните 
особености на системата: широкоплощни пластови и модулни. Модулните системи са 
съставени от готови елементи с почва, субстрат или специална хранителна  среда (growing 

medium) в които се засаждат растенията. Широкоплощните пластови системи са доста по-леки, 
тъй като не налагат запълването на модулните елементи със субстрат, а обемът на 
коренообитаемият пласт на растенията може да варира и дори да бъде минимален.  

Различните системи вертикално озеленяване – фасади и вертикални градини имат 
различни структурни особености, чието систематизиране би улеснило значително 
проектантския процес при избор на подходящо решение за определен конкретен случай. В 
Таблица 1 са систематизирани петте основни подвида СВО с допълнени към тях възможни 
структурни елементи. Добавени са и характеристиките на растителния видов състав по 
критерий „необходимост от автоматизирано напояване и поддръжка“, тъй като той също оказва 
въздействие при избор на система за СВО. Озеленените фасади са ограничени по отношение 
на разнообразен избор на растителни видове, но за разлика от вертикалните градини 
позволяват минимална или никаква поддръжка.   
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 Вертикално озеленяване 

Озеленени фасади Вертикални градини 

Структурни  
елементи 

Директни Индиректн
и 

Индиректни 
със саксии 

Модулни Шипокоплощни 
пластови 

Стена/фасада ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Въздушен пласт – ✓  ✓  ✓  ✓  

Носеща конструк-

ция – Окачена или 
стояща 

– Стомана, 
HDPE, 

дърво 

Стомана, 
дърво, 

алуминий 

Стомана,  
дърво 

Стомана, 
алуминий, 

дърво 

елементи 

поддържащи 
вегетационен пласт 

– – Саксии, 
сандъчета 

Саксийни 
модули 

-пластмаса 

-нетъкан 
текстил 

Субстрат 

(вегетационен 

пласт) 

Земна 
почва 

Земна 
почва 

Почвен 
субстрат 

Различни 
видове 

субстрат 

Почвен 
субстрат 

Автоматизирано 

напояване 

– – ✓ /   – PE тръба Капково 
напояване 

Източник на вода Подпочве-

на вода 

Подпочвен
а вода или 
водопрово

дна 

Водопроводн
а вода 

Водопроводн
а + торове 

Водопроводна 
+ торове 

Видов състав ограничен ограничен ограничен разнообразен разнообразен 

Поддръжка – – ✓ / – ✓  ✓  

Таблица 1. Структурни елементи на СВО (авторска таблица) 

 

3. Втора глава. Вертикалното озеленяване в градската среда. Ползи от 
приложението на вертикалното озеленяване  

Във втора глава от дисертационния труд се разглеждат общите ползи от приложението 
на вертикалното озеленяване, както и влиянието на ВО върху градската среда. Поставен е 
фокус върху съвременни екологични проблемни явления в урбанизираните територии като: 

ефекта на градския топлинен остров, градските улични каньони, качеството на въздуха по 
натоварените автомобилни трасета и е поставен въпросът за необходимостта от озеленяване 
на високите сгради.  

Общи ползи от приложението на вертикалното озеленяване 

Вертикалното озеленяване има редица предимства, свързани с естетическите, 
екологичните и икономическите ползи. Озеленяването е необходимо условие за изграждането 
на хармонична жизнена среда (Ковачев, 2013). То подобрява нейния визуален и социален 
аспект, което е предпоставка за по-високо финансово остойностяване. В българските културни 
традиции „единството къща с двор“ хармонично обединява личното пространство на 
обитателите и природата, а дворът чрез своето устройство - околната среда и народния бит 

(Първа глава от основния труд). Изследователи на българския възрожденски двор описват 
кладенци и дувари, обрасли с бръшлян, сравняват с пламъци острите контрастни багри на 
цветята в саксиите до дуварите или на чардаците, а асмата - с „истински озеленен чадър пред 
къщата“ (Сугарев, 1993), (Кузманова, 2015). Перголи с увивни растения и треяжи с рози и/или 
увивна декоративна растителност се изграждат в новопроектирани паркове и градини, 
балнеоложките и морски курорти, представителните публични пространства през всички 
периоди от развитието на населените места в България от Освобождението до днес. В 
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съвременните пост-социалистически жилищни комплекси се наблюдават оформени 
пространства с катерлива растителност пред входовете на сградите, озеленени перголи и 
балкони окичени със саксийни цветя. Ценовата достъпност, възможността да се използва при 
(пре)структуриране на големите общи открити пространства в комплексите, сравнително 
бързото и лесно постигане на уют и/или прикриване на нежелани гледки правят вертикалното 
озеленяване желан елемент в междублоковите пространства на жилищните комплекси в 
София (Tasheva-Petrova, M., E. Dimitrova, A. Burov, 2021).  

За разлика от градовете от развитите страни, където масово се прилагат съвременни 
СВО редом с традиционните озеленени фасади, у нас това са единични обекти, обикновено 
свързани със значително по-висок обем на инвестициите. Първите изградени вертикални 
градини в София са на ул. Солунска (2008 - 2009 г.) и ул. Оборище (2021 г.). В последните 
години актуални реализации на СВО са изградени по фасадите на сграда на бул. Цариградско 
шосе. Поради лошото състояние на растителността, те не дават добър пример за 
практическото приложение на ВО в българските условия и с визията си не мотивират 
желанието за приложение на СВО. Безспорен е фактът, че предизвикателствата от избора на 
конкретна система, растителен видов състав, културата на поддръжка и балансът между 
разходи и ползи налагат професионална осведоменост и квалификация за постигане на 
качествен резултат. Традиционни и съвременни варианти на ВО са включени в каталога на 
базираните на природата решения на URBiNAT. Възможностите за приложението им в 
публичните пространства на жилищните комплекси в район Надежда се проучват чрез 
изследване на нагласите сред обитателите и администрацията на Столична община и р-н 
Надежда посредством провеждане на фокус групи, интервюта и  работилници (Conserva, A., 

Farinea, C, Villodres (eds.), 2021).  

Основните позитиви от интегрирането на растителност в градските морфологични 
структури чрез СВО са свързани с физическите и биологични свойства на растителността 
(Фигура 12). Преките ползи от насищане на средата с растителност са: засенчване, 
ветрозащита, пречистване на въздуха, увеличаване на влажността на въздуха, намаляване на 
шумовото замърсяване и подобряване на биоразнообразието чрез създаване на 
местообитания. Последващите ползи, генерирани от синергичното действие на преките ползи 
предлагат подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, реализиране на 
енергийни спестявания чрез топлоизолационния ефект, подобряване на локалния 
микроклимат.  

 

Фигура 12. Ползи от приложението на ВО (авторска схема) 
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Въздействие на ВО върху качествата на градската среда 

Вертикалното озеленяване оказва позитивно въздействие върху намаляването на 
шумовото замърсяване и подобряването на локалния градски микроклимат. Тези качества на 
ВО го правят приложим инструмент за смекчаване на ефекта на градския топлинен остров и 
градския уличен каньон (Hoelscher, Nehls, Jänicke, & Wessolek, 2016), (Onishi и съавт., 2010) в 
актуалните условия на климатични промени.  

Влияние на ВО върху градския топлинен остров  

Ефектът на градския топлинен остров (ГТО) описва урбанизирана зона, чиято 
температура е значително по-висока от тази в околните предградия и селските райони. 
Основната причина за явлението е използването на запечатващи почвата повърхности в 
урбанизираната среда като бетонни тротоари, асфалтови пътища, стоманени и стъклени 
фасади и други твърди повърхности, които излъчват, вместо да абсорбират топлината. 
Повишената топлинна енергия е свързана с градските пространства, сградите и обитателите 
им и може да доведе до увеличаване на енергийните нужди, увеличаване на замърсяването 
на въздуха, лошо качество на водата, по-високи разходи за охлаждане, модифицирани модели 
на вятъра и валежите, увеличение в процентите на заболяванията и смъртността. Счита се, че 
въвеждането на природни елементи е най-доброто средство за възстановяване и смекчаване 

на въздействията, произтичащи от ГТО. Растенията поглъщат енергията на слънцето, 
осигуряват сянка и извършват евапотранспирация, което води до по-ниски градски 
температури на градското затопляне, по-чисти повърхности и по-чист въздух (Arup, 2015). 

Топлинните острови на територията на български градове са дефинирани и 
анализирани в поредица научни разработки от последните двайсет години.  За изследвания в 
обхвата на Столична община са използвани данни от стационарни станции, модел за 
изследване и прогнозиране на времето, сателитни данни, както и интегрирани разнообразни 
изследователски методи. Резултатите от пространствена интерполация показват наличието 
на полицентричен градски топлинен остров, като с най-висока средна измерена температура 
са комплексите Младост, Люлин и Надежда. Според класификация в направеното изследване 
за територията на гр. София по степен на уязвимост от ефекта на ГТО, освен вече споменатите 
жилищни комплекси, с висока степен на уязвимост са определени и ж.к. Гоце Делчев, ж.к. 
Бъкстон, ж.к. Стрелбище, ж.к. Красно село, ж.к. Света троица и Зона Б-5. (Попов и съавт., 2019). 

Влияние на ВО в градски улични каньони 

Градските улични каньони са формирани от двустранно свързано застрояване, 
фланкиращо пътното платно и повлияват различни местни условия като температура, вятър, 
качество на въздуха, радиоприемане и сателитни сигнали. Отношението между височината (H) 

на сградите и ширината на хоризонталния участък на ниво терен (W) категоризира градските 
каньони като обикновени (H/W ≈ 1), булевардни (H/W ≤ 0,5) и дълбоки (H/W ≈ 2). Градските 
каньони могат да бъдат определени като къси, средни или дълги в зависимост от отношението 
на разстоянието между две съседни пресечки и височината на сградите (Иванова & Чобанов, 
2015). Геометрията на каньона е основна за определяне на характеристиките на средата вътре 
в него. Тази отличителна конфигурация възпрепятства добрата вентилация, когато 
преобладаващата посока на вятъра е перпендикулярна на уличната ос и по този начин води 
до по-лоша дисперсия и често по-високи концентрации на замърсители в сравнение с 
настоящите стандарти за качество на въздуха. Градските улични каньони допринасят и за 
ефекта на топлинния остров. 
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Негативните микроклиматични особености на уличните каньони се разглеждат в редица 
разработки, като основните акценти в тях са: изследване на възможността за понижаване на 
температурите чрез вертикално и покривно озеленяване, подобряване качествата на въздуха 
и намаляване на шумовото замърсяване. (Alexandri & Jones, 2008; Pugh et al., 2012; Jang et al., 

2015; Abhijith et al., 2017) Растителността оказва положителен ефект върху локалния 
микроклимат и акустичните качества на градската среда. В тесните градски каньони, където 
липсва дървесна растителност или тя е недостатъчна, площта на фасадните обвивки на 
сградите, както и елементи от градската инфраструктура, могат да бъдат подходящи за 
реализиране на ВО. Освен подобряването на визуалните качества на средата, вертикалното 
озеленяване може да изпълнява и екосистемни услуги.  

Качество на въздуха и автомобилен трафик в градовете 

Замърсяването на атмосферния въздух причинява преждевременната смърт на близо 
7 милиона души всяка година по света. Основната причина за това са фините прахови частици 
с диаметър под 10 μm (PM10), тропосферният озон, азотният и серният диоксид (World Health 

Organization, 2018). Според Световната здравна организация (СЗО) 80% от хората живеещи в 
урбанизираните територии, в които се следи замърсяването на въздуха, дишат въздух със 
съдържание на замърсители над нормите, приети от СЗО. Приложението на вертикалното 
озеленяване под формата на живи плетове по натоварени автомобилни трасета смекчава 
отрицателното въздействие на праховите замърсители във въздуха (Ottosen & Kumar, 2020) и 
допринася за механичното улавяне на фините прахови частици (Weerakkody, Dover, Mitchell, & 

Reiling, 2017).  

Озеленяване на високи сгради 

Наличието на природен пейзаж и растителност засяга хората по много начини, чрез 

пораждане на подбуда за естетическа оценка, чувство за здраве и благополучие. Заедно с 
екосистемните услуги, наличието на растителност допринася за психическото здраве и 
комфорта на обитателите. Растенията допринасят за хуманизирането на средата и дават на 
обитателите, особено на тези, които обитават високи сгради, силна емоционална връзка със 
Земята (Ong, 2003). Третирането на застрояването като система, интегрирана с природната 

среда е водещата философия и на налагащия се през последното десетилетие нов стил 
проектиране - екодизайн. Съгласно Директива 2009/125/EC на Европейския Парламент от 21 
окт. 2009 г. „екодизайнът означава интегрирането на екологични аспекти в дизайна на 
продукт с цел подобряване на екологичните му показатели през целия му жизнен цикъл“ 
(European Parliament and Council, 2009). С урбанизацията и покачването на цените на имотите, 
реализирането на озеленяване става все по-трудно, а екологичните последици – 

катастрофални. Тук неизбежно се поражда въпросът за необходимостта от създаването на 
изискване за задължително проектиране и изграждане на интериорно и екстериорно 
озеленяване на (много) високите жилищни и обществени сгради.  

4. Трета глава. Политики, регулации и стимули за приложение на 
вертикалното озеленяване 

В настоящата глава са анализирани връзките между градските и „зелените“ политики и 
стратегическо пространствено планиране. Систематизирани са основните регулаторни мерки, 
стимули и стандарти за изграждането на покривно и вертикално озеленяване в чужбина. 

Разгледани са механизмите за насърчаване на изграждането на ВО чрез изисквания, свързани 
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с устройственото планиране, зелената инфраструктура и зелената система на урбанизираните 
територии, устойчивото строителство и енергийната ефективност на сградите.  

Градски и зелени политики, стратегическо пространствено планиране и 
вертикално озеленяване 

Вертикалното озеленяване официално е прието като част от екологосъобразната 
инфраструктура (ЕИ): „Решения с ЕИ, като например „зелени“ покриви и стени, могат да 
допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове...“ (EC, 2020). През 2021 г. 
Европейската комисия обявява новата Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на 
климата (EC, 2021), като набляга на необходимостта от по-системни действия, за подкрепа за 
създаването на политики на всички нива и във всички сектори. Точка 2.2.4 от нея е отредена 
за „Насърчаване на решения базирани на природата за адаптация“. Понятието зелена 
инфраструктура плавно се замества и допълва концептуално в социален аспект от решения 
базирани на природата (РБП) - термин ясно обяснен за първи път в Окончателен доклад на 
експертна група по „Хоризонт 2020“. Европейската комисия дефинира РБП като решения, които 
„са вдъхновени и подкрепени от природата, които са рентабилни, едновременно осигуряват 
екологични, социални и икономически ползи и спомагат за изграждането на устойчивост“. РБП 

са подчертани като ключови в Европейския зелен пакт (EC, 2019) и Европейската стратегия за 
биоразнообразието за 2030, тъй като „природата поддържа нашето умствено и физическо 
благосъстояние и е от ключово значение за нашето общество за справяне с изменението на 
климата, заплахите за здравето и природните бедствия“ (EC, 2020). Устройственото планиране 
се влияе от и може да оказва въздействие върху общите политики за околната среда, 
ресурсната и енергийна ефективност, политиките, стратегиите и приоритетите в изграждането 
за градската среда. „Технологията на озеленените покриви никога няма да постигне напредък 
сам по себе си. Обществеността, бизнеса и лицата, отговорни за вземането на решения се 
нуждаят от информация за ползите от нейното приложение. Веднъж убедени, архитекти и 
ландшафтни архитекти се нуждаят от професионални насоки и разработени от 
администрацията практически ръководства.” (ЕК, 2009) 

Ръководено от публичния сектор, стратегическото пространствено планиране 

(СПП) e социално-пространствен процес, чрез който се създават визия, рамка за действия и 
средства за реализиране на потенциала на мястото. Сред по-важните характеристики на СПП 

са: съсредоточаване върху ограничен брой ключови проблемни области; критичен поглед към 
ресурсите по отношение на определянето на потенциалите и ограничителите; изучаване 

външните тенденции, въздействия и ресурси; идентифициране и събиране на основните 
заинтересовани страни (публични и частни); многостепенно управление и разнообразно 
обществено участие по време на процеса на планиране; развиване на реалистична 
дългосрочна визия и стратегии на различни нива. СПП създава структури за планиране,  

разработва съдържание и рамки за вземане на решения при управление на пространствената 
промяна.  Освен, че се фокусира в краткосрочен и в дългосрочен план върху решения и 
действия, СПП се фокусира и върху резултатите и изпълнението чрез включването на важните 
етапи - мониторинг, обратна връзка и ревизия ((Bryson & Roering, 1988), (Mintzberg H., 1994), 

(Healey P., 1997), (Poister & Streib, 1999), (Kunzmann K., 2000), (Albrechts, 2004), (Bryson & 

Roering, 1988), (Poister & Streib, 1999)).  

При планирането на зелената инфраструктура (ЗИ) се прилагат принципите на СПП. 
Могат да бъдат идентифицирани различни подходи и принципи за включване както на 
екологичните, така и на социалните перспективи в планирането на зелени площи, за да се 
подпомогне проектирането на функционална зелена инфраструктура. Въпреки че в научната 
литература не съществува съгласуван набор от принципи, в повечето разработки се открояват: 
координацията между целите и търсенето на многофункционалност; многообразието от 
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разнообразни взаимообвързани прилагани инструменти; планирането и проектирането на ЗИ 
в различни мащаби; създаване на идентичност чрез надграждане на местните ресурси и 
културни традиции. Непрекъснато се насърчава координиране на разширяването, 
изграждането и управлението на зелената инфраструктура с други области на 
пространственото планиране, за да се интегрират по-добре различните секторни цели. Чрез 
стратегическото градско планиране, наред с политиката за управление на територията, 
мобилността и градската морфология, се координират политиките за адаптиране към 
изменението на климата, предотвратяване на наводнения и управление на водите, 
подобряване на здравето, качеството на живот и изграждането и поддържането на 
здравословна градска среда ((Grădinaru & Hersperger, 2019), (Tzoulas и съавт., 2007), (Gill, 

Handley, Ennos, & Pauleit, 2007)). 

Координацията между развитието на ландшафтните елементи чрез устройственото 
планиране и градоустройствените решения се насърчава с цел постигането на по-добър 
контрол и регулиране на ЗИ в новопроектирани градски зони и при обновяването  и 
конверсията на застроени и/или функциониращи градски територии.  Планирането на ЗИ се 
препоръчва като средство за справяне с проблеми в различни мащаби, от единичен имот и 
квартал през градски зона, метрополен регион до национално ниво; разглежда голямо 
разнообразие от зелени елементи, включително улични насаждения, градини, паркове и др.; 
осъзнава необходимостта от планиране на ЗИ заедно с ползвателите, които съзнателно дават 
своя принос за създаването на усещане за място и засилване на чувството за идентичност 

((Roe & Mell, 2013), (Grădinaru & Hersperger, 2019), (Hunziker, Buchecker, & Hartig, 2007)). 

Все по-голям брой градски региони и градове консолидират стратегическото планиране 
като инструмент за справяне със съвременните екологични предизвикателства, включително 
изменението на климата и управлението на наводненията, за които ЗИ е средство за 
адаптация (Gill и съавт., 2007). Стратегическите планове, приети на ниво град, община или 

регион, често регулират, ориентират и координират целите и предложенията на общинските 
планове и по този начин служат като отправна точка за решенията, взети на местно ниво, 
включващи и изпълнението на различни по мащаб проекти - елементи на ЗИ ((Soria & 

Valenzuela, 2013), (Grădinaru & Hersperger, 2019)). 

Ограничен брой проучвания се фокусират върху интегрирането на ЗИ в стратегическите 
пространствени планове, като казусите са предимно от страни с дълга традиция в 
управлението на ландшафта и зелените площи или са ярки примери за контекстуален подход 
при отчитане на спецификите на определени градски региони ((Mell, Allin, Reimer, & Wilker, 

2017), (Cassatella, 2013)). Малко на брой са и опитите да се оцени как принципите на планиране 
са отчетени в политиката и практическото изграждане и управление на ЗИ ((Davies & Lafortezza, 

2017), (Mell и съавт., 2017)). Няма ясно установен модел, изясняващ връзката между подходите 
за планиране на ЗИ на регионално и градско ниво и традициите в планирането. По дефиниция 
стратегическите планове се изработват, за да отговорят на местните предизвикателства и да 
се адаптират към специфичен контекст на планиране (Albrechts, 2004), което означава, че 
могат да съществуват големи вариации дори и в рамките на една и съща система за планиране 
(Fedeli, 2016). Освен това, въпреки тенденциите за сближаване по отношение на общи теми и 
приоритети (които засягат и ЗИ), съществуват различия произтичащи от уникалния 

институционален контекст, в които плановете са изработват, съгласуват, одобряват и прилагат 
((Elinbaum & Galland, 2016), (Grădinaru & Hersperger, 2019)). Традициите в планирането могат 
да окажат повече влияние и върху други аспекти, като качеството на ЗИ и възможностите за 
реализирането му чрез участие на общностите (Davies & Lafortezza, 2017).  

Създаването и внедряването на възможности, процесите и реализацията на елементи 
от зелената инфраструктура, и по-специално на ПО и ВО, с цел подобряване на 
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микроклиматичните характеристики на градската среда в условията на промените в климата, 
са осъществими на първо място чрез СПП. Координирането на стратегиите, многостепенното 
управление, заинтересованите страни, изпълнението и осъществяването на обратна връзка с 
цел подобряване на процесите, предполагат взаимосвързаност между етапите на интеграция 
и инструментите за приложение на покривно и вертикално озеленяване в българските градове. 

Регулациите и насърчаването на осъществяването на интегрирано вертикално или 
покривно озеленяване във всеки инвестиционен проект (за сграда или съоръжение) обхваща 
целия жизнен цикъл на мястото/обекта и разглежда самия инвестиционен проект като 
практическо приложение на действащите политики, пазарни ситуации и нормативни 
документи. (Фигура 13) Жизненият цикъл е съставен от три основни етапа на интеграция на 
зелените покриви и фасади (ЗПФ) както в новопроектирани, така и при реконструкция на 
съществуващи обекти: 1) устройствено планиране и предпроектни проучвания; 2) 

инвестиционно проектиране; 3) реализация и експлоатация. За пълноценното реализиране на 
всеки етап е подходящо прилагането на съответните инструменти: 1) политики, регулации и 
стимули; 2) нормативни документи; 3) системи за мониторинг и оценка на въздействието 

(Гергова & Ташева-Петрова, 2019). Публичната осведоменост, въведена с механизмите на 
СПП, играе важна роля като генератор на инициативи за приложение на ЗПФ. Структурната 
свързаност на стратегическите планове с устройственото планиране на местно ниво и 
инвестиционното проектиране от гледна точка на количественото остойностяване, както и 
качественото определяне на озеленените площи на ПО и ВО, налага създаването на 
флексибилен инструмент улесняващ приложните процеси за интеграция на природни 
компоненти в градските структури. Практическото приложение на ВО се повлиява най-вече от 
устройственото планиране и нормативно обусловените възможности, но постигането на 
реален качествен резултат е тясно свързано с адекватната професионална подготовка (в 
етапите на проектиране, експлоатация и поддръжка), базирана на изготвени стандарти, насоки 
и ръководства. Не на последно място, валидирането на площите и оценката на въздействието, 
като неразделна част от СПП и изграждане на ЗИ, също изискват експертна, организационна 
и информационна обезпеченост. Устройственото планиране се влияе от общите политики за 
околната среда, ресурсната и енергийна ефективност, политиките, стратегиите и приоритетите 
в изграждането за градската среда. „Технологията на озеленените покриви никога няма да 
постигне напредък сам по себе си. Обществеността, бизнеса и лицата, отговорни за 
вземането на решения се нуждаят от информация за ползите от нейното приложение. 
Веднъж убедени, архитекти и ландшафтни архитекти се нуждаят от професионални 
насоки и разработени от администрацията практически ръководства” (European Parliament 

and Council, 2009).  
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Фигура 13. Жизнен цикъл на зелените покриви и фасади, (авторска схема по Гергова & Ташева-Петрова, 2019) 

Политики, стимули и нормиране 

Политиките за насърчаване изграждането на ПО и ВО се прилагат на различно ниво – 

локално, общинско, регионално, национално, наднационално или в отделни сектори 
(публичен, жилищен и т.н.). Целите, които си поставят индустриите, свързани със зеленото 
строителство и разширяването на строителството на зелени покриви, са до 2030 г., като на 
всеки градски жител (2/3 от населението на ЕС  - 365 млн. жители) в ЕС да се полагат по 5 
кв.м. зелен покрив или фасада (European Federation of Green roofs and walls, 2015).  
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Регулиране и нормиране на минимално определени площи за ЗП при новопостроени сгради  
• Задължително се проектират екстензивни ЗП върху сградите с плосък 

покрив 

Германия, 
Швейцария  

• Всички новопостроени сгради в търговските зони трябва да бъдат частично 
покрити или със соларни панели или с растения  

Франция  

• Задължително се озеленяват плоските покриви, когато са с квадратура над 
100 кв.м 

Мюнхен 
(Германия) 

• Покриви с наклон по-малък от 30 градуса се озеленяват Копенхаген 
(Дания) 

• Изисква се озеленяване на плоски неизползваеми покриви над 100 кв.м Брюксел (Белгия) 
• Всички новопостроени общински сгради следва да имат ЗП, като 

озеленяването заема мин. 70% от повърхността на покрива 

Портланд (САЩ) 

• Изграждането на ЗП е задължително за обществени (търговски, 
административни), производствени и жилищни сгради с РЗП над 2000 кв.м. 
Процентът на озеленяване на покривите варира между 20 и 60% в 
зависимост от РЗП на сградата.  

Торонто (Канада) 

• Всички новопроектирани търговски зони трябва да осигурят минимум 30% 
вегетационно покритие или неговият функционален еквивалент, като 
проектантите избират конкретни мерки от каталог от ландшафтни мерки, 
като: едроразмерна дървесна растителност, озеленени канавки, ЗП или ВО 

Сиатъл (САЩ) 

Нормиране, базирано на анализи на зелената система на градско ниво 

• За градските зони с голяма гъстота на застрояване, задължителните 20% 
вегетативни площи върху естествен терен се допълват с 15% друга 
зеленина (ЗПФ).  

• При изчисленията, в зависимост от дебелината на почвения слой/субстрат, 
озеленените площи се умножават с различен коефициент: 0,5 – за 
дебелина на субстрата от 80 см, 0.3- за покривни тераси с по-малка 
дълбочина, 0,2 – за озеленени стени, зидове и други вертикални 
повърхности 

Париж (Франция) 
 

 

Берлин (Германия)  

Компенсаторни механизми 

• Получаване на възможност за реализиране на допълнителни РЗП – между 
0,28 и 0,84 кв.м в зависимост от процента на озеленяване на покрива (над 
10% = 0,28 кв.м; над 60% озеленен покрив= 0,84 кв.м.)  

Портланд (САЩ) 

• Отклонения от изискванията за нормативно определените площи за 
озеленяване при сгради с РЗП над 2000 кв.м са възможни при условие, че 
се заплати в брой 200 долара за всеки квадратен метър редуцирана 
озеленена площ.  

Торонто (Канада) 

Таблица 2. Правила и норми, указани в устройствените планове и плановете за земеползването. (съставена 
от автора по материали от: www.igra-world.com; www.urbanisme.irisnet.be) 

Чрез правила и норми, указани в устройствените планове и плановете за 
земеползването, законодателството (национално, федерално/регионално, местно) 
регламентира, а на места задължава  изграждането на ПО, като най-често целта е да се 
изпълнят изискванията за минимално количество зелени площи. В Таблица 2 са изложени 
някои примери на нормиране в градове в Европа, САЩ и Канада. Фокусът е в определянето на 
типовете механизми на действие, въпреки специфичните различия в природоклиматичните, 
културните и пространствените характеристики, определящи контекста на анализираните 
примери. Важно е да се отбележи, че примерите за реализиране на политики за 
регламентирано приложение на ПО и ВО са от развити в икономическо отношение държави.   

Финансовите стимули (директни и индиректни) са  регламентирани предимно на местно 
ниво. Най-популярни непреки финансови стимули за реализиране на покривно озеленяване са 
намаляването на данъците за отвеждане на дъждовните (повърхностните) води, кредитните 

http://www.igra-world.com/
http://www.urbanisme.irisnet.be/
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облекчения и стартовите грантове, стимулиращи доброволното създаване и поддържане на 
ЗПФ. (Таблица 3). 

Директно финансиране 

• На градско ниво:  
• 43% финансова помощ при изграждане на ЗП  
• 37% финансова помощ за озеленяване (включително покривно) 
• 17% финансова подкрепа при покривно озеленяване, осигурени от „Програма 

за управление на водите“ 

 

Германия 

Програми на местно ниво за директно спонсориране/подпомагане на проекти при 
фиксирани качествени изисквания към изпълнението на ЗП с цел гарантиране на 
екологичните функции на ЗП:  
• Субсидии с размери между 10 и 20 евро/кв.м 

• Фиксирани суми. Вариращи между 25% и 100% от себестойността на 
вложените материали и монтажа.  

• Директно финансиране от 7-10 долара на кв. фут за озеленяване на покрив в 
зависимост от площта му ( Washington, DC: Green Roof Rebate Program)  

САЩ 

Частична финансова подкрепа (покриване на разходите до 50%) при изграждане 
на ПО и ВО, като максималната цена на квадратен метър трябва да се вписва в 
200 долара за покривно и 500 долара за вертикално озеленяване 

Сингапур 

Намаляване на данъците за отвеждане на дъждовните (повърхностни) води 

ЗП с голям водозадържащ капацитет, изградени предимно върху широкоплощни 
търговски сгради и големи паркинги, могат да получат облекчение равняващо се 
на до 50% от таксата „дъждовни води“ , а в случай че никакви повърхностни води 
не са заустени в канализационната система, са освободени на 100% от данък.  

Германия 

100% освобождаване от данък „дъждовни води“ (Minneapolis, MN: Stormwater 

Credit Program)  

Минеаполис 
(САЩ) 

Кредитни облекчения  
25% кредит за всички разходи по изграждането на ЗП с максимум 100 000 долара 
за проект ( Philadelphia, PA: Green Roof Tax Credit) 

Филаделфия 
(САЩ) 

Отстъпка от цената с 5-10 долара/кв. фут (New Tork, NY: Green Roof Tax Abatment; 

Nashville, TN: Green Roof Credit) (1фут=0,09 кв.м) 
Нашвил 
(САЩ) 

„Стартови грантове“, стимулиращи доброволно създаване и поддръжка на ЗПФ 

Имат за цел да мотивират частни собственици на жилищни и друг вид имоти 
(производствени, складови, търговски) доброволно да създават и поддържат 
допълнителни зелени площи без значение дали се изграждат върху нови или 
съществуващи сгради. Много често тези правила се прилагат само за имоти, които 
не попадат под режими (в устройствените планове) изрично изискващи 
изграждането им.  

 

Таблица 3. Директни и индиректни финансови стимули за изграждане на ЗПФ. (авторска таблица по 
материали от Inhabitect, 2014) 

Национална политика, национално и местно и законодателство 

Националната политика по опазване на околната среда отразява общата политика и 
принципите на ЕС за опазването и подобряването на екосистемите и защитата на човешкото 
здраве. Приоритет за 2019 г. е приемането на Национална стратегия и План за действие за 
адаптация към изменението на климата, част от чиито ключови очаквани резултати в 
краткосрочен план е приемането на Стратегията за зелена инфраструктура, както и 
разпоредби за прилагане за адаптация, базирана на екосистемния подход. В края на 2021 г. е 
разработен „Планът за действие за устойчива енергия и климат 2021-2030 г.“ (Столична 
община, 2021) в съответствие със задълженията на Столична община по Глобалното 
споразумение на кметовете за климат и енергия. Той  се явява водещ стратегически документ 
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в областта на енергията и климата, съобразен със стратегията за развитие на общината. 
Дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г. на Визия 
за София предписва в стъпка осем от „Направление околна среда – жива среда“ вертикалното 
и покривното озеленяване да се регламентира с нормативната уредба. Предвидено е 
„качествено градско озеленяване“, „озеленяване, интегрирано със средата“, „покривите и 
фасадите на много сгради са покрити с растителност“.  

 В териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена 
система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за 
организиране на отдиха на населението, съгласно чл. 61 от ЗУТ.  На Фигура 14 е представена 

схема на компонентите на Зелената система  и са анализирани възможностите за приложение 
на покривно и вертикално озеленяване във всяка от категориите. 

Видовете озеленени площи са категоризирани и по вид собственост: публична или 
частна, което налага и въвеждането на още една потенциална група имоти с възможност за  
приложение на СВО – имоти частна собственост в паркове и градини за обществено ползване, 
които са предназначени за открити обекти за културни или спортни дейности, площадки за игра 
и преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ. От направения синтез се вижда, че ВО е приложимо 
в повече от случаите, особено ако се интегрира в изграждането на огради както на паркове и 
градини, така и на частни имоти с плътни огради, каквито има предимно в устройствените зони 
за жилищно застрояване.  

Направен е анализ на трактовките за ПО и ВО в нормативните изисквания в местните 
наредби за зелена система в много големите български градове (над 200 хил. жители по 
Н7ПНУТ) и Стара Загора. Обърнато е особено внимание на  формулировките изредени в 
конкретните подзаконови нормативни актове, които се различават  и частично припокриват, 
както и на коефициентите на тежест при изчисляване на изискуемия процент на озеленяване. 
Наблюдава се наличието на терминът „специфично озеленяване“ в Бургас и Стара Загора, към 
което се причисляват перголи, фасади и специални конструкции.  

Анализираните нормативни документи ясно показват липсата на  дефиниции за 
вертикалното озеленяване и неговите разновидности в различните вариации на системите за 
вертикално озеленяване. Най-подробно СВО са разгледани в Наредба за изграждане, 
поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора (НИПОЗСОСЗ, 2017).  
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Фигура 14. Компоненти на зелена система и приложимост на ПО и ВО (авторска схема) 

 

Покривното и вертикално озеленяване в контекста на екологично ефективни 
повърхности. Зелен фактор 

Фактор на биотопната площ (Biotope area factor (BAF)) е концепция разработена през 
80-те години и е въведен като задължително изискване в определени зони през 1994 г. 
Факторът е сходен с останалите регулаторни параметри на градоустройствено планиране като 
плътност на застрояване и застроена площ. Целевата стойност на Фактор на биотопна площ е 
определена за различни по предназначение градски обекти: жилищни, търговски, промишлени, 
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обществени съоръжения и обекти за обществено обслужване като регламентира минимални 
екологични стандарти при надстрояване, реконструкции или ново строителство. 

Формулата, по която се изчислява факторът е:  
 BAF =  площ на ЕЕПплощ на имота  , (ЕЕП= екологично ефективни повърхности), 

 

като резултатът е число между 0 и 1. Площта на ЕЕП е сума от площта на всички 
избрани компоненти със съответния коефициент на тежест.  

Факторът на биотопна площ се явява прототип на ландшафтни програми, възприети по 
целия свят в градове като Осло, Сиатъл, Саутхемптън, Малмьо, Хелзинки, Norrtälje Hamn. 

Други градски администрации подготвят въвеждането на Зелен Фактор, като адаптират 
методиката съгласно специфичния местен контекст. Подготовката за въвеждането на фактора 

на биотопна площ в Копенхаген, например, предвижда усложнен алгоритъм за изчисление, 

като стойността на факторът варира между 0 и 2 (Keller, 2017). Като пилотна ландшафтна 
програма, BAF се явява и като основа за надграждане и преструктуриране на участващите 
ландшафтни елементи на база приоритетите на местно ниво, свързани с екологията, 
климатичните промени, биоразнообразието, качеството на живот. До ревизията през декември 
2019 г., BAF включва само традиционни озеленени фасади, а след 2019 г. е добавено и 
вертикално озеленяване без контакт със земната повърхност.  

В Таблица 4 е изложен списък с ландшафтните елементи, на Факторът на биотопна 
площ след ревизията през 2019 г. и съпоставка с българските нормативни изисквания на 
национално и местно ниво на много големите градове и Стара Загора.  

коеф
ицие
нт На 
теже
ст 

Ландшафтни елементи Описание Съпоставка с българските 
нормативи 

0,0  Запечатани повърхности Повърхност непроницаема за въздух и 
вода, без растителност (напр. бетон, 
асфалт и плочи с масивна основа) 

 

 

– 

0.1 Частично запечатани 
повърхности 

Повърхност с минимално водо- и паро- 

поглъщане, без растителност (напр. 
клинкерни тухли, мозаечни плочи на 
пясъчно легло или чакъл) 

 

 

– 

0,2 

 

Полу-отворени 
повърхности 

Повърхност с водо и паро поглъщане, 
инфилтриращи вода, но без 
растителност (напр. пясък, чакъл, 

клинкерни плочи с високо с висока 
водопоглъщаемост) 

 

– 

0,4 Озеленени повърхности Повърхност пропусклива за вода и 
въздух, инфилтрираща, с наличие на 
растителност (напр. чакъл с трева, 
дървен калдъръм, настилки за трева) 

София - не се отчитат 

Пловдив- по чл. 38 от Н7-ПНУТ 

Варна – коефициент  от0,2 до 0,8 

Бургас - коеф. 0,3; пл. над 50% 

Стара Загора - само PVC 

елементи, коеф. 0,5 

0,5 Озеленени повърхности 
без контакт със земята, с 
малка дебелина на поч-

вен субстрат 

 

Повърхност с растителност без връзка 
със земята и почвен пласт между 20см 
и 40см 

 

София -  0,8 и пл. над 60% 

Бургас – 0,4 
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0,6 Озеленени повърхности 
без контакт със земята, 

със средна дебелина на 
почвен субстрат 

 

Повърхност с растителност без връзка 
със земята и почвен пласт с дебелина 
между 41см и 80см 

 

София - 1,0; 0,8 и пл. над 60%  
 

Пловдив – само в зони (Ц)  
 

Варна – 1,0; 0,8  

 

Бургас – 1,0; 0,8 

 

Стара Загора – 1,0 

0,7 Озеленени повърхности 

без контакт със земята, с 
голяма дебелина на  
почвен пласт 

Повърхности с растителност без 
връзка със земята и почвен пласт с 
дебелина между 81см и 150см  

0,9 Озеленени повърхности 
без контакт със земята, с 
много голяма дебелина 
на почвения пласт 

Повърхности с растителност без 
връзка със земята и почвен пласт с 
дебелина над 150см 

1,0 Озеленени площи върху 
земна повърхност 

Растителност, върху земна повърхност, 

достъпна за развитие на флората и 
фауната 

 

– 

 

0,2 Инфилтриране на 
дъждовната вода на m² 
покривна площ 

Инфилтрация на дъждовна вода за 
попълване на подземните води; 
инфилтрация върху повърхности със 
съществуваща растителност 

 

– 

 

0,5 Вертикално озеленяване 

вкоренено в земята 

до максимум 10 м височина София- в група Централни 
Устройствени Зони (Ц1,Ц2, Ц3) 
Пловдив - по чл. 38 от Н7-ПНУТ 

Варна - от 0,5 до 0,8 

Бургас – 0,5 

Стара Загора – 0,5 и 1 за 
перголи 

0,7 Вертикално озеленяване 
без контакт със земната 
повърхност 

Вертикално или хоризонтално по 
стената без контакт със земната 
повърхност; напоителна система 

 

Стара Загора – 2,0 

0,5 Екстензивно покривно 
озеленяване 

Почвен пласт до 20 см; без напоителна 
система. Чрез системи за задържане на 
вода, може да приеме коефициент 0,6 

 

Бургас – 0,4 

0,7  Полуинтензивно 
покривно озеленяване 

Смесено екстензивно и интензивно 
озеленяване с дебелина на почвения 
пласт между 12 см и 50 см; често в 
комбинация с напоителна система 

София - 1,0; 0,8 и пл. над 60%  
Пловдив – само в зони (Ц)  
Варна – 1,0; 0,8  

Бургас – 1,0; 0,8 

Стара Загора – 1,0 0,8 Интензивно покривно 
озеленяване 

Дизайн наподобяващ наземни зелени 
площи и почвен пласт с дебелина над 
50 см; често с напоителна система 

Таблица 4. Типове повърхности и коефициенти на тежест по BAF след ревизията и тяхното наличие в 
българската нормативна база, източник: https://www.berlin.de/sen/uvk/en/nature-and-green/landscape-planning/baf-

biotope-area-factor/calculating-the-baf/; съпоставка с българските нормативи – авторски принос 

Зеленият Фактор на Сиатъл (Seattle Green Factor) е точкова система за изчисляване 
на нормативно изискуемите ландшафтни елементи с цел подобряване на качеството и 
увеличаването на количеството на растителността в някои части на Сиатъл (Morley, 2008). 

Зеленият фактор е създаден с цел да позволи по-висока степен на гъвкавост за насърчаване 
на екологичните функции и естетическите качества на ландшафта при новото строителството. 
Избраните стратегии насърчават напластяването на растителност и увеличават 
инфилтрацията на дъждовна вода. SGF е моделиран по установени програми в Берлин, 
Германия и Малмьо, Швеция. Влязъл е в сила 2006 г. и е ревизиран в началото на 2009 г., като 
са променени някои от категориите (елементите), техните коефициенти и са добавени други. 
Последната ревизия на програмата е направена през 2020 г., като отново има промени в 
коефициента на тежест и формулировката на някои от елементите. За зоните, които попадат 
под изискванията на SGF се предава работен лист с опис на всички ландшафтни елементи 
включени в проекта в „Отдел планиране и благоустройство“ (Department of Planning and 

https://www.berlin.de/sen/uvk/en/nature-and-green/landscape-planning/baf-biotope-area-factor/calculating-the-baf/
https://www.berlin.de/sen/uvk/en/nature-and-green/landscape-planning/baf-biotope-area-factor/calculating-the-baf/
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development) като част от заявлението за разрешение за ползване (Master Use permit 

application). Изчисленията са аналогични с тези на BAF, като резултатът е числов коефициент, 
който трябва да отговаря на минимално зададена стойност. 

Зеленият фактор може лесно да бъде калкулиран за всеки отделен имот, тъй като е 
наличен адаптиран Excel файл, в който се попълват всички данни от чеклиста при конкретно 
проектно решение. Започва се от площта на имота и проектираните площи или бройки за всеки 
отделен ландшафтен елемент. Всичко останало се изчислява автоматично. Отделен документ 
изрежда по категории основните дървесни видове, предвидени и съответно съобразени с 
местните климатични условия от ландшафтните архитекти в специализираната част на 
проекта.  За улеснение на специалистите такъв лист е създаден и за останалите растителни 
видове.  

За да се покрият изискванията на SGF се избират 17 ландшафтни елемента с различен 
коефициент на тежест (фактор), по който се умножава тяхната площ с цел събиране на 
определен минимум процент от площта на имота. Стандартите, които трябва да покриват тези 
елементи, са описани подробно в отделен документ, който подлежи на периодична 
актуализация (Sugimura, 2015). Основните елементи които са включени в Зеления Фактор и 
описани в „Работен лист“ са групирани в седем секции и се означават по площ или бройки: 
озеленени площи, растителност (насаждения), озеленени покриви, озеленени стени, 
водопропускливи настилки, структурни почвени системи. Допълнителни четири елемента 
дават бонус точки. Вертикалното озеленяване включва вариантни решения като треяжи, 
перголи, озеленяване на парапети, кабелни и модулни озеленени стени. Когато елементът е 
озеленена фасада, площта се измерва след 3 години растеж и максимумът на височина е 
девет метра (30 фута). При отсъствието на интегрирана напоителна система и вертикален 
вегетационен пласт коефициентът се намалява от 0,7 на 0,4.  

Изчисляване на минимален процент на озеленяване по BAF и SGF за конкретен 
обект, разположен в индивидуален имот в централна устройствена зона в град 
София  

За да се проведе сравнителен анализ между резултатите от изчисляване на минимален 
процент на озеленяване в България и изискванията на BAF и SGF, е взет конкретен обект в 
централна устройствена зона в град София, където е предвидено вертикално озеленяване 
(Гергова, 2017). Проектното решение е оценено спрямо двете ландшафтни методики със 
съответните коефициенти на тежест, като целта е да се провери дали се достига изискуемата 
целева стойност и какви разлики се забелязват в получените резултати от гледна точка на 
вертикалното озеленяване и неговото пряко участие като компонент. 

Имотът (УПИ VIII) е с площ 391 кв.м., ъглов със свързано застрояване от двете страни 
и се намира в зона Ц2 на гр. София (Фигура 15). Плътността на застрояване и Кинт не са 
ограничени към датата на изпълнение на проектното решение, а минималният процент на 
озеленяване е 30%. Допуснати са две височини респективно от четири и пет етажа. Проектното 
предложение дава решение със стопроцентово застрояване на подземния етаж, като за 
постигане на изискуемото озеленяване, растителността е развита на партерно ниво като 
покривна градина над гаражи и на още две покривни нива над жилищните помещения. 
Включено е и вертикално озеленяване. В Таблица 5 и Фигура 16 са показани видовете 
озеленяване и техните характеристики, които сумарно постигат минимално изискуемата площ 
от 117,3 кв. м като 30% от площта на имота. 
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Фигура 15. Сателитна снимка (вляво), Извадка от ОУП (в средата),  Извадка от ПУП (вдясно), източници: 
www.google.com/maps, www. https://sofiaplan.bg, личен архив 

вид озеленяване кота площ (кв.м.) 

 покривно с почвен пласт 0,6м +/-0,00 38,00 

покривно с почвен пласт 0,6м +15,35 19,50 

покривно с почвен пласт 0,6м +18,30 44,90 

вертикално +/-0,00 15,00 

Общо 117,40 

Таблица 5. Озеленяване по даденото проектно решение на УПИ VIII (авторска таблица) 

 

Фигура 16. Триизмерен модел на обекта в УПИ VIII (авторска фигура) 

http://www.google.com/
https://sofiaplan.bg/
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кота вид озеленяване квадратура по проект / 
кв.м. 

коефициент на 
тежест по BAF 

изчислена екологично-

ефективна повърхности 

по BAF / кв.м 

+/-0,00 покривно 35,00  0.6 21,00 

+/-0,00 плочопътека 3,00  0.2   0,60 

+/-0,00 вертикално 15,00  0.5   7,50 

+15,35  покривно 19,50  0.8 15,60 

+18,30  покривно 44,90  0.8 35,92 

     

общо  117,40 общо по BAF 80,62 

Таблица 6. Oзеленяване изчислено по BAF (авторска таблица) 

В Таблица 6 изпълненото минимално озеленяване е пресметнато по методиката на 
Фактора на биотопна площ, ползвайки неговите коефициенти на тежест за всеки от видовете 
озеленяване. Озеленяването на покривните плочи се изчислява с по-висок коефициент (0,8), 
което довежда резултата до общо 82,42 кв.м. екологично ефективни повърхности заедно с 
вертикалното озеленяване, което е редуцирано наполовина с коефициент 0,5. Така по 
изчислителната формула на BAF се получава резултат BAF= 82,42/391= 0,21. Съгласно 
целевите стойности на BAF спрямо различните видове застрояване, минимално изискуемият 
фактор за ново жилищно строителство е 0,6. Очевидно постигнатият резултат от 0,21 е крайно 
недостатъчен. За допълване на екологично ефективните повърхности до необходимият 
минимум от 235 кв.м. екологично ефективни повърхности (Таблица 7), са нужни още 154 кв. м. 
озеленяване изчислено по BAF. При физическа невъзможност за приложение на 
конвенционално озеленяване, наличните вариантни решения за допълване на площите с 
растителност са само вертикално озеленяване и допълнително покривно, ако го позволява 
проектното решение. Ако се заложи покривно озеленяване, необходимата му площ е 192 кв.м., 
което реално е неизпълнимо в конкретния случай. Необходимото ВО би било 220 кв.м, което е 
изпълнимо в конкретния проект.  

  

описание при BAF 0.6 

(кв.м) 
изискуеми екологично ефективни повърхности за 
имота от 391 кв.м 

235 

недостиг екологично ефективни повърхности от по 
проектно решение по BAF  

154 

изпълнение на недостига чрез вертикално озеленяване 220 

покривно озеленяване (но не на кота нула) 192 

Таблица 7. Изискуемо озеленяване изчислено по BAF (авторска таблица) 

 Направеният анализ показва ясно недостиг на озеленени повърхности спрямо Фактора 

на биотопна площ в проектното решение по част „Паркоустройство и благоустройство“.. 

За разлика от BAF, който не засяга видовия състав, в методиката на SGF се взима под 
внимание не само наличието на незапечатани или озеленени повърхности, но и на наличието 

на определени растителни видове. От една страна се изчисляват повърхностите, а от друга 
растителните компоненти. Зеленият фактор не налага минимален процент на дървесна 
растителност директно, а по-скоро тази необходимост се явява като косвено условие за 
постигане на минималните стойности, зададени по програма. Особено внимание се обръща на 
запазването на дървесна растителност с най-високия коефициент на тежест в програмата – 

1,0. Изискването е дебелината а ствола на 1,3 м (4,5‘) да е над 15 см (6‘‘), като в изчислителна 
сметка за всеки инч (2,54 см) се залагат 20 квадратни фута (1,86 кв.м) озеленена площ. Изисква 
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се  50% от растителните видове да бъдат сухоиздържливи (SDCI, 2020). След ревизията на 
SGF от 2020 година, вертикалното озеленяване е допустимо само в индустриални и търговски 
зони, както и за южната централна част на Сиатъл, където изискуемият минимум е най-нисък 
– 0.3.  

Сравнителният анализ на конкретен пример чрез остойностяване на минималния 
процент на озеленяване по двете методологии BAF и SGF показва твърде различни резултати 
от гледна точка на цялостното представяне на проектното решение по зададени критерии. 
Докато за постигане на изискуемият минимум от 0,6 във Фактора на биотопната площ, 

единственият начин да се постигне желания резултат е вертикалното озеленяване (в частност 
специфични СВО), то изчисленията за Зеления Фактор SGF показват потенциал за достигане 
на минимума със съвсем малко допълнения. От основно значение за това се оказва, освен 
наличието на озеленени повърхности, и натрупването на точки от бройката храсти и дървета 
в дадена площ. Така, освен чрез нормирането на площни показатели и чрез определянето на 
допълнителни тежестни коефициенти, се отчита и степента на ефективност на зелените 

елементи и повърхности. Освен, че доказват необходимостта от вертикалното озеленяване в 
градска среда, резултатите от проведеното тестване на двете методологии поставят и въпроса 
за качествените показатели при нормирането на зелената система, чрез отчитане на 
екосистемните функции и ползи, предоставяни от елементите на зелената инфраструктура.  

Минималният процент на озеленяване, дефиниран в нормативната уредба на България, 
сравнен с BAF и SGF, показва недостатъчно присъствие на екологично ефективни 
повърхности. В Таблица 8 са сравнени климатичните зони по Кьопен-Гайгер и техните 
особености. Относно минималните и максимални температури, двете климатични зони, в които 
попадат градовете са съпоставими, като съществените разлики се наблюдават от гледна точка 
на валежите.   

Град Климатична зона по 
Кьопен-Гайгер 

температури валежи 

 

Сиатъл 

 

Csb = Топъл летен 
средиземноморски климат 

 

Най-студеният месец със 
средна температура над 0 

°C (или −3 °C), всички 
месеци със средни 

температури под 22 °C и 
най-малко четири месеца 
със средна температура 

над 10 °C 

Най-малко три пъти повече валежи 
през най-влажния месец на 

зимата, отколкото през най-сухия 
месец на лятото, а най-сухият 
месец на лятото - по-малко от 

40мм 

 

Берлин  

Cfb = Умерен океански 
климат 

 

Няма значителна разлика в 
валежите между сезоните София 

Таблица 8, Климатични зони на Сиятъл, Берлин и София съгласно класификацията на Кьопен-Гайгер, 
(съставена от автора, базирана на източници: http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/present.htm) 

В българските градски зони с висока плътност на застрояване, където по законово 
установен ред се допуска вертикално озеленяване, ВО е единственото решение, което би 
могло да осигури необходимите озеленени площи. Остават актуални, но все още неизследвани 
отговорите на въпросите: Необходимо ли е ВО да бъде допускано и в повече устройствени 
зони, с какви коефициенти на тежест и защо е необходимо да се изследва чрез системно 
въвеждане на Зелен фактор и анализ на различни сценарии. От съществена важност е да се 
отбележи и липсата на дефиниция в нормативната база на България относно точното значение 
и обхватът на понятието „вертикално озеленяване“.  

http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/present.htm
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5. Четвърта глава. Модел за оценка на необходимостта от вертикално 
озеленяване. Адаптиране на Зелен фактор.  

В четвърта глава от дисертационния труд е предложен модел за оценка на 
необходимостта от вертикално озеленяване (ОНВО) чрез въвеждане на Зелен фактор( ЗФт). 
По описаната методика (Таблица 9) е тествана приложимостта на вертикалното озеленяване 
като част от минималния процент на озеленяване, заложен в нормативната уредба на 
България и въведения ЗФт (Таблица 10).  

№ Стъпки на методиката на Модел за оценка на необходимостта от ВО 

1. Въвеждане на Зелен фактор (ЗФт) с ландшафтни елементи (Таблица 10) и 

терминология за ВО. 

2. Избор на териториален обхват за определяне на необходимостта от ВО. 

3. Определяне на минималния процент на озеленяване съгласно ЗУТ, ЗУЗСО, Н7-ПТУТ. 

4. Изчисляване на минималния процент на озеленяване по ЗФт. 

5. Дефиниране на недостиг, ако има такъв. 

6. Определяне на потенциално приложими ландшафтни елементи. 

7. Изчисляване на недостига чрез потенциално приложими ландшафтни елементи. 

8. Оценяване на необходимостта от ВО и количественото му остойностяване. 

Таблица 9. Адаптиране  на Модел за оценка на необходимостта от вертикално озеленяване в Столична 
община (авторска таблица) 

Моделът за ОНВО е базиран на основните принципи на Фактора на биотопната площ 

(BAF). Въведените ландшафтни елементи са осем на брой, групирани в три основни типологии: 

ПО над подземни етажи, ВО, ПО над надземни етажи. Нормативните изисквания за определен 
процент озеленена площ с висока дървесна растителност се прилагат едновременно със ЗФт.  

В Таблица 10 са изложени елементите на предложения ЗФт с техните коефициенти на 
тежест. Въведена е и терминология за покривно и вертикално озеленяване, съгласно 
направената класификация в Глава 1. Дефинирани са разликите в елементите включващи 
СВО, както следва: озеленени фасади – индиректни, директни или със саксии и вертикални 
градини, които могат да бъдат широкоплощни и модулни. Предлагат се и следните дефиниции 
за двата основни вида вертикално озеленяване като допълнение в нормативната уредба:  
 

✓ Озеленени фасади/стени: лиановидна растителност вкоренена в земята или в кашпи с 
интегрирано напояване, покриваща вертикални конструктивни елементи или фасади. 
За новопроектирани сгради, площта на вертикалното озеленяване е редно да се 
валидира след определен период от време. 

✓ Вертикални градини: озеленяване без контакт със земята във вертикален 
коренообитаем пласт или модулни системи с вкоренени растения и интегрирано 
напояване.  

 

Коефици-

ент на 
тежест 

 ландшафтен 

елемент 

описание 

0,5 ПО над подземни 
етажи  
с дебелина над 
30 см 

 

Озеленени площи над подземни сгради и съоръжения се включват 
в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния 
проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен 
пласт с дебелина повече от 0,3 м. 
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0,6 ПО над подземни 
етажи  
с дебелина над 
60 см 

 

Озеленени площи над подземни сгради и съоръжения се включват 
в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния 
проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен 
пласт с дебелина повече от 0,6 м. 

0,7 ПО над подземни 
етажи  
с дебелина над 
80 см 

Озеленени площи над подземни сгради и съоръжения с дебелина 
между 80 и 150 см. Моделиран терен за дървета. 

0,5 Озеленени 
фасади 

Вертикално озеленяване от лиановидни растителни видове: 
- вкоренени в земята и максимална височина  10 м; 

- Хоризонтално по стената без контакт със земната повърхност; 

напоителна система. 

0,7 Вертикални 
градини 

Вертикално озеленяване без контакт със земната повърхност с  
напоителна система. 

0,7  Полуинтензивно 
покривно 
озеленяване 

Озеленени покриви и тераси с осигурен почвен пласт с дебелина 
минимум 0,3 м. 

0,8 Интензивно 
покривно 
озеленяване 

Озеленени покриви и тераси с осигурен почвен пласт с дебелина  
минимум 0,6 м и напоителна система.  

Таблица 10. Зелен фактор - ландшафтни елементи, (авторска таблица) 

  

Формулата за изчисляване на Зеления фактор е: ЗФт = площ на ЕЕПплощ на имота , 
където площта на екологично ефективните повърхности (ЕЕП) е сумата от площите на 

ландшафтните елементи умножени по техните коефициенти на тежест от Таблица 10. 

В настоящата разработка целевата стойност на ЗФт варира между 0,6 (за ново жилищно 
строителство) и 0,3 (за обществени сгради и сгради паметници на културата). Целевите 
стойности на изискуемият фактор следва да бъдат детайлно прецизирани в последващи 
разработки, касаещи ЗФт и неговото приложение.  

Тестване на модела за оценка на необходимостта от вертикално озеленяване 

Моделът за оценка от необходимостта на ВО е тестван за реални градоустройствени 
морфологични единици в различен мащаб – на ниво урегулиран поземлен имот и на ниво 
регулационен квартал с дефинирани минимални изисквания за озеленяване съгласно 
действащата нормативна уредба. Въвеждането на различни ландшафтни компоненти и 
изчислителни коефициенти има за цел да се определи количествената необходимост от 
вертикално озеленяване в конкретни условия и да се сравнят с актуалните минимални 
изисквания.  

Избраните казуси са ситуирани в гъсто застроената централна градска част на София, 
попадащи на територията в зоната на новия делови център (Ц1). Съгласно ОУП плътността на 
застрояване е над 60% и се допуска приложението на вертикално озеленяване. Параметрите 
на застрояване се определят с ПУП и РУП. Проектът на ПУП – ПРЗ на м. „Центъра – Западно 
направление – част“, район „Възраждане“ на Столична община (одобрен на 26.05.2011 г.) е със 
следния териториален  обхват: „Ларгото“ и територията между бул. „Княгиня Мария Луиза“, 
бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Христо Ботев“ и улица „Пиротска“ (Фигура 17).  
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Резултатът от тестването на модела за ОНВО в УПИ VIII (с площ 1696 кв.м) 

идентифицира дефицит, който може да бъде компенсиран от допълване на озеленените 
повърхности с 573 кв. м. вертикални градини или 802 кв.м озеленени фасади (Таблица 11). 

Анализът на единично УПИ изяснява методиката. За установяване на приложимостта на 
модела на градско ниво, са необходими анализи на морфологични единици с по-широк обхват, 
разделени на регулационни квартали.  

   

Фигура 17. Извадка от План за регулация за УПИ VIII (ляво),  Извадка от ПРЗ (в средата), сателитна снимка, 
източници: https://nag.sofia.bg/; www.isofmap.bg, www.google.com 

 

№ Ландшафтен елемент коефи
циент 

площ ЕЕП по ЗФт 

 1. запечатани повърхности 0,0 160 0 

 2. ПО над подземни етажи с дебелина над 
30 см 

0,5 - - 

 3. ПО над подземни етажи с дебелина над 
60 см 

0,6 - - 

 4. ПО над подземни етажи с дебелина над 

80 см  

0,7 - - 

 5. Озеленени стени - ограда 0,5 14 7 

 6. Вертикални градини 0,7 573 401 

 7. ПО – полу-интензивно  0,7 300 210 

 8. ПО – интензивно  0,8 500 400 

целева стойност по ЗФт (0,6) общо: 1018кв.м 

Таблица 11. Изчисляване на минималните екологично ефективни повърхности по ЗФт за УПИ VIII, (авторска 
таблица) 

Направено е и тестване на модела в разширен обхват - на ниво регулационен квартал 

197 (Фигура 18) . Резултатите от изчисленията са представени в няколко таблици и са доста 
по-сложни предвид броя на участващите имоти – 17 бр. Основната информация е представена 
в Таблица 12. От анализа на резултатите става ясно, че при сегашната действаща нормативна 
уредба по устройство на територията, минимално изискуемите стойности на озеленени 
повърхности са пет пъти по-малко от изискуемите по ЗФт. Покривното озеленяване като 
компонент на един проект по част “Паркоустройство и благоустройство” напълно покрива 

https://nag.sofia.bg/
http://www.isofmap.bg/
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необходимите квадратури, с изключение на маломерните имоти със сгради недвижими 
културни ценности, в които не е предвидено допълващо застрояване. Вариантът за вертикално 
озеленяване в такъв случай би бил реализуем при озеленяване на плътни огради.  

   

Фигура 18. Извадка от План за регулация за кв. 197 (ляво), Извадка от ПРЗ (в средата), сателитна снимка, 
източници: https://nag.sofia.bg/; www.isofmap.bg, www.google.com 

УПИ площ УПИ пл. Застр.  озеленяване озеленяване  ЗФт площ ЕЕП 

    проект проект проект  по ЗФт 

кв.м кв.м % % кв.м 
целева 

стойност  
кв.м 

I* 317 99% 0% 0 0,3 95,1 

* 407 88% 12% 50 0,3 122,1 

III 584 92% 8% 45 0,6 350,4 

IV 574 67% 33% 187 0,6 344,4 

V 1259 66% 34% 425 0,6 755,4 

VI 765 93% 7% 54 0,6 459 

VII 691 100% 0% 0 0,6 414,6 

VIII 1696 98% 2% 43 0,6 1017,6 

IX 636 89% 11% 73 0,6 381,6 

X 585 79% 21% 123 0,6 351 

XI 1413 93% 7% 97 0,6 847,8 

XII* 156 100% 0% 0 0,3 46,8 

XIII* 142 100% 0% 0 0,3 42,6 

XIV* 552 88% 12% 67 0,3 165,6 

XV* 327 92% 8% 27 0,3 98,1 

XVI* 108 98% 0% 0 0,3 32,4 

XVII** 395 100% 0% 0 0,3 118,5 

общо 10607 84% 23% 1191 0,53 5643 

       

 

  
Hдо15;пл.60%, 
Озел.20%   

  
Hдо25; пл. 80%; 
озел.15%   

  
Hдо35; пл.100%, 
озел10%   

Таблица 12. Озеленяване на имотите в кв. 197 по ПРЗ и ЗФт (авторска таблица) 

http://www.google.com/
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При въвеждане на Зелен фактор с коефициентите на тежест от BAF, стойностите за 
минимални екологично ефективни повърхности се увеличават драстично, което усилва 
необходимостта от приложение на ВО. В гъсто застроената градска среда, това би довело до 
множество позитивни ефекти за локалния микроклимат. За да бъде потвърдена тази хипотеза, 

е направен симулационен анализ на територията чрез триизмерен микроклиматичен 
софтуерен модел ENVI-met. Проведен е сравнителен анализ на резултатите от симулирани 
сценарии с различен процент на озеленяване на 2 територии с различно местоположение в 
рамките на строителните граници на град София. 

Тестване на модела със симулационен анализ в ENVI-met 

Софтуерният пакет ENVI-met е избран поради възможността да симулира влиянието на 
растенията върху атмосферата в застроена среда на микромащабно ниво. Освен това, той 
съчетава симулацията на процеси, индуцирани от метаболизма на растението, с атмосферни 
процеси, протичащи в горния атмосферен слой на изградената микросреда. За настоящото 
проучване е използвана версия на софтуерния пакет ENVI-met 4.4.6 от 2021 г. Основните 
актуализации включват възможността за озеленяване на покриви и фасади, което позволява 
да бъдат симулирани сложни взаимодействия. Работата се основава на няколко основни 
стъпки: дефиниране на териториален обхват, дигитализация на базов модел, дигитализация 
на сценарии на базовия модел, симулации, визуализация и анализ. 

За тестването на модела за ОНВО са избрани територии в различни градоустройствени 
зони и с различен обхват – регулационен квартал, фланкиращ широк булевард – улица III клас 
(районни артерии) в зона „Централни градски части“ и няколко регулационни квартала от двете 
страни на широк булевард в „Смесена функционална зона“. Изборът на тези територии има за 
цел да се наблюдава и потенциалното влияние на ВО и ПО върху градските топлинни острови, 
формирани от широки пътни платна и уличните каньони между отделните квартали. 
Проследени са индикатори за влиянието на ВО върху локалния микроклимат, които са 
свързани с описаните ползи от приложението на вертикалното озеленяване. Тези индикатори 
са: потенциална температура на въздуха на зададена височина, относителна влажност на 
въздуха, промяната на тези индикатори в сравнените сценарии. Симулираните сценарии се 
различават по степента и вида на озеленяване, като са зададени едни и същи климатични 
условия и продължителност на симулацията.  

Симулационен анализ в зона „Централни градски части“ (Ц) 

 
Обхватът на първия обект на анализ чрез симулация е кв.197, разположен между бул. 

Тодор Александър ви ул. Пиротска в частта от Ларгото до бул. Христо Ботев, гр. София – 

Център, м. Западно направление (Фигура 19). Избрана е територия от новия градски делови 
център на София, в която по закон се допуска приложението на вертикално озеленяване като 
част от минималния процент на озеленяване на база плътността на застрояване (над 60%). 
Симулационният анализ има за цел да открои разликите в резултатите на параметрите в 
отделни сценарии с различна степен на озеленяване, както и да проследи влиянието на  ВО 
върху локалния микроклимат след въвеждането на Зеления фактор.  
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Фигура 19, Сателитна снимка (вляво), Базов модел (вдясно). Източници: www.google.com/maps, личен архив 

 

Разгледани са три сценария на изградения модел с цел нагледно представяне на 
микроклиматичното влияние на вертикалното озеленяване. Те са поставени в еднакви 
климатични условия, като се различават по приложения процент озеленяване. Избран е най-

топлият ден от 2020 година по архивни данни за времето в България от станции на НИМХ. 
Симулиран е 24 часов период от 6 часа сутринта с начало 29.08.2020 г. със зададени данни по 
Таблица 13. Средната минимална температура на въздуха е 17oC, а максималната  - 31oC.  

 

Параметър Изходни данни на модела (зададени условия 
на симулациите) 

Местоположение София, България (42.69916, 23.31895) 

Площ 170м x 202м (3,434ха) 

Пространствена резолюция 95x107x25; dx=3m, dy=3m, dz=3 

Дата 29.08.2020г. 

Продължителност на симулацията 06:00  - 05:59ч EEST (24ч) 

Атмосферни условия Температура на въздуха: Tmin17oC; Tmax31oC 

Средна скорост на вятъра: 1,5m/s; посока: 

Югоизток (135оC) 

Запечатани повърхности Асфалт / бетонни плочи 

Незапечатани повърхности Почва / растителност (жив плет / дървета) 

Таблица 13. Зададени условия за симулация 
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 Симулираните сценарии се различават по степента на насищане с озеленяване. 
Сценарий А представя базовия модел на озеленяване с минимален процент на озеленяване, 
Сценарий Б е с изчислено озеленяване по ЗФт и приложено необходимото ВО. Сценарий В е 
с максимално приложено вертикално озеленяване – програма максимум (Фигура 20). От 
симулациите се наблюдава намаляване на потенциалните температури на въздуха при 
увеличаване на количеството вертикално озеленяване.  

 На Фигура 21 са направени сравнителни анализи между сценариите като разликите 
между наблюдаваните параметри са изложени като абсолютни стойности. Така става ясно, че 
максималното температурно понижение на атмосферния въздух на ниво 1,5 м над терена е 
0,31К (=0,31 оC). Респективно, влажността на въздуха е завишена в зоните с по-силен ефект 
от вертикалното озеленяване.  

Сценарий А Сценарий Б Сценарий В 

Мин. Процент озеленяване Озеленяване по ЗФт Програма максимум 

Вертикално оз. 

   

ВО-огради: 214кв.м 

Фасадно озел.: - 

ПО в/у доп. застр. : 977кв.м 

ВО-огради: 214кв.м 

Фасадно озел.: 6784кв.м 

ПО в/у доп. застр. : 977кв.м 

ВО-огради: 214кв.м 

Фасадно озел.:всички фасади 

ПО в/у доп. застр. : 977кв.м 

   

  

Фигура 20. Сценарии на симулационен анализ с различна степен на озеленяване. (авторска фигура) 

Потенциална температура на въздуха 

29.08.2020г, 16ч.  

Min: 28.14 oC 

Max: 30.69 oC 
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параметри Сравняване на сценарии Б - А Сравняване на сценарии В - А 

TD 

 

 

 

 

 

Влажност  
 

 

  

Фигура 21. Сравняване на сценарии с различна степен на озеленяване по различни критерии (авторска фигура) 

Симулационен анализ в „Смесена функционална зона“ (СмФ) 

С цел онагледяване на ефекта от приложението на вертикално и покривно озеленяване в 
по-голям мащаб чрез симулационен анализ е избран обхват от няколко градоустройствени 
квартала в Смесена функционална зона (СмФ), определена от ОУП на град София.  

Територията е избрана заради предвидената максимална плътност на застрояване 60%. 
Тази стойност се явява гранична от гледна точка на възможността за признаване на 
вертикалното озеленяване като част от минималния процент на озеленяване съгласно 
изискванията по ЗУТ, ЗУЗСО и Н-7 ПНУТ (Таблица 14). 
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1A 7г 4349 1740 1437 303 22 435 0,22 3305 2361   2066 2609 

1A 15 4277 1711 1412 299 21 428 0,22 3251 2322 2032 2566 

1A 18а 5540 2216 1826 390 28 554 0,22 4210 3007 2632 3324 

2А 13 5459 2184 1586 598 27 546 0,22 4149 2963 2593 3275 

2А 14 5490 2196 1506 690 28 549 0,22 4172 2980 2608 3294 

2А 8 5613 2245 1563 682 28 561 0,22 4266 3047 2666 3368 

2А 3 5428 2171 1529 642 27 543 0,22 4125 2947 2578 3257 

1A 17 4514 1806 1315 491 23 451 0,22 3431 2450 2144 2708 

Таблица 14. Изчисления на минимален процент на озеленяване и недостиг по Зфт (авторска таблица) 

 

В обхвата на територията попадат Надежда 1А (ПРЗ одобрен на 17.07.2013 г.) и Надежда 
2А (ПРЗ одобрен на 17.07.2013 г.), като между тях е булевард Ломско шосе. (Фигура 22) 

Предвижда се разширяването на бул. Ломско шосе, фланкиран от свързано застрояване от 
двете страни с височина на сградите до 24м, максимална плътност на застрояване 60%, 
минимален процент на озеленяване 40%, от които 25% с дървесна растителност (въпреки 
предвиденото 100% подземно застрояване в повечето имоти от преобразуваните квартали). 

 

 

Фигура 22. Извадка от ПРЗ, Надежда 1А и 2А, източник: https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans (монтаж 
на фрагментите от двата подробни устройствени плана – автора) 

 

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans
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Фигура 23. Базов 2D модел в ENVI-met (авторска фигура) 

На Фигура 23 е показан 2D базов модел на анализираните квартали в ENVI-met с 
нанесените материали, настилки и дървесна растителност. Предвидените за запазване 
съществуващи сгради са отразени в модела заедно с актуалната степен на 
озеленяване/запечатване на повърхностите в прилежащите им имоти (по данни от Google 

earth). В имоти с отстъп на застрояването от уличната регулационна линия по локалните 
платна на бул. Ломско шосе е предвидено покривно озеленяване (в рамките на имота) на ниво 
терен и са предвидени площи за достъп до подземните гаражи.  

На Фигура 24  са изобразени анализираните сценарии на избраната територия по бул. 
Ломско шосе със зададени различни степени и варианти на озеленяване. Сценарий А 
предвижда минимален процент на озеленяване по българските нормативи, изпълнен чрез 
покривно озеленяване на партерно ниво. Сценарий Б залага максимално ВО в имотите, в които 
не е изпълнен ПРЗ, надграждайки заложените повърхности в Сценарий А. В Сценарий В е 
предвидено покривно озеленяване вместо вертикално. Описаните сценарии са симулирани 
при едни и същи метеорологични условия. Избран е 29.08.2020 г. с минимални и максимални 
температури на въздуха от 17 оC и 31 oC, скорост на въздуха 1,5 m/s и посока от югоизток. 
Продължителността на симулацията е 24 часа, като започва от 06:00 ч. сутринта.   

Симулираните сценарии са сравнени по двойки с базовия Сценарий А. Сравнение на 
стойностите по зададени параметри се извършва чрез модула LEONARDO – част от 
софтуерния пакет. На Фигура 25 са показани абсолютните температурни разлики на 
потенциалната температура на въздуха на височина 1,5 m над нивото на терена. Явно е, че 
след приложение на вертикално озеленяване се постига максимално намаляване на 
температурата на въздуха от близо половин градус по Целзий. 

Приложението на ПО няма как да оказва такова силно влияние на зададената височина 
от 1,5 m над терена, тъй като е заложено на минимална височина, т.е. на височината над 
партерния етаж. Затова са разгледани същите сценарии и на височини над основните нива с 
покривно озеленяване – на 19,5 m. Охлаждащият ефект на ВО намалява с увеличаване на 
височината от максимум 0,49 К до 0,34 К. За разлика от вертикалното озеленяване, 
хоризонталните повърхности на покривното озеленяване влияят площно във височина чрез 
увеличаване на охлаждащия ефект до 0,21К. Това се наблюдава ясно на вертикалния разрез 
през бул. Ломско шосе на Фигура 26. 
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Сценарий А, Минимален процент на озеленяване  

 
Сценарий Б , Минимален процент на озеленяване, допълнен с ВО 

1

 
Сценарий В, Минимален процент на озеленяване, допълнен с ПО 

 

Фигура 24. 3D базови модели на симулирани сценарии на избраната територия по бул. Ломско шосе(авторска 
фигура) 
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Сравнение на сценарии А – Б (29.08.2020 16ч.)  
 x/y cut at k=2 (z=1.500m); Min:  0.01 K; Max: 0.49 K 

 
Сравнение на  сценарии А – В (29.08.2020 16ч.),  

 x/y cut at k=2 (z=1.500m); Min:  -0.02 K, Max:  0.12 K  

 

Фигура 25. Сравнение на сценарии А-Б и А-В - абсолютна температурна разлика (на 1,5м височина) (авторска 
фигура) 
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Фигура 26. Напречен разрез през бул. Ломско шосе.  Влияние на ПО и ВО върху температурата на въздуха 
(авторска фигура) 

Въвеждането на Зелен фактор като инструмент за нормиране на екологично 
ефективните повърхности в уплътнената градската структура би подпомогнало подобряването 

на жизнената среда. Принципът на действие на ЗФт улеснява участниците в процеса на 
проектиране чрез своята флексибилност. Моделът за ОНВО дава възможност за определяне 
на количествените и качествени потребности от ВО в зони с различен обхват. 

Конкретната разработка в Смесена функционална зона на гр. София се фокусира върху 
необходимостта от нормативни промени, разширяващи обхвата на сегашните възможни 
решения и приложенията на вертикалното озеленяване в по-широк градоустройствен мащаб 
като необходимост за създаване на по-добра градска среда и микроклимат. Доказва се 
позитивното въздействие на ВО върху ефекта на градския топлинен остров, както и за 
подобряване на локалния микроклимат в градски каньони.  

Изграденият модел за ОНВО чрез въвеждането на ЗФт отчита действащата в момента 
нормативна уредба по устройство на територията с изискванията за минимален процент на 
озеленяване. Тестването на модела е направено в обхвата на град София и показва 
възможност за адаптиране на ЗФт в условията на българските градове.   

Въвеждането на Зелен фактор като регулаторен инструмент, определящ процента на 
озеленяване в процеса на проектиране следва да наложи промени в законовата рамка (Фигура 
27). Необходимо е да се извършат допълнителни изследвания за определянето и 
прецизирането на коефициентите на тежест за конкретните ландшафтни компоненти, както и 
дефинирането на изискуемият ЗФт в зони с различни плътност на застрояване и коефициент 
на интензивност.  
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Фигура 27. Адаптиране на ЗФт  

Избор на СВО в различни градоустройствени условия 

В подкрепа на приложно-практическата част на изложените симулационни анализи, е 
направен синтез на възможните решения на СВО в различни градоустройствени условия. 
Целта е да се докаже възможността за изпълнение на фасадно озеленяване, независимо от 
по-нататъшните проектантски решения и интерпретации. След определяне на необходимостта 
от прилагане на вертикално озеленяване в зададен обхват, следва изборът на конкретна 

система за вертикално озеленяване. В Таблица 15 са показани характерни особености на 
хипотетично застрояване и възможните изпълнения на различни СВО, които са приложими, 
неприложими или приложими само в конкретни градоустройствени условия. Така се улеснява 
процесът на избор както от гледна точка на нормативните изискванията, така и от търсения 
ефект и желан времеви хоризонт за постигане на оптимален резултат. 

Вид СВО 

 

Характеристики 

Традиционна 

(директна) 
Озеленена фасада 

Индиректна 

Озеленена 
фасада 

Индиректна 
растерна 

Озеленена 
фасада 

Вертикална 
градина 

На улична регулация - - ● ● 

H = 5м ●  ●  ● ● 

H = 5м – 15м До 10м До 10м ● ● 

H над 15м До 10м До 10м ● ● 

Сутерен пред застр. линия ●   ●** ● ● 

Плътна фасада ● ● ● ● 

Отвори по фасадата ● ● ● ● 

Допълнителна конструкция - ● ● ● 

Плътност на листна маса -/●* -/●* -/●* ● 

Поливна инсталация - -/●* ● ● 

Ефект до 1 година - - -/●* ● 

Ефект до 10 години ● ● ● ● 

Таблица 15. Чеклист за избор на система за вертикално озеленяване; (авторска фигура) 

 Бележки: * - в  зависимост от растителния видов състав; ** - приложимо е само, ако се полага в саксии или 
кашпи с 
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6. Заключение 

Настоящият дисертационен труд e фокусиран върху вертикалното озеленяване в 
градската среда и го разглежда като неделима част от съвременната тенденция за 
екологизиране на градовете чрез изграждане на ЗИ. Той очертава една базова рамка за 
приложимостта на вертикалното озеленяване в градската среда, която досега е липсвала в 
българската научна литература. Стремежът към устойчиво градско развитие и подобряване на 
качеството на живот в уплътняващите се градски компактни територии, поставят 
необходимостта от гъвкави нормативно дефинирани инструменти за градско планиране, и 

обновяване и въвеждането на механизми за стимулиране на прилагането на вертикално 
озеленяване. Въведеният зелен фактор дава възможност за комплексно прилагане на 
базирани на природата решения чрез количествено определяне на необходимото озеленяване 

и залага качествени характеристики на зелената инфраструктура. Избраният подход на 
търсене на отговори на предварително зададените изследователски въпроси оформя рамката 
на изследването.  

Отговори на изследователските въпроси 

• Как се дефинира и класифицира вертикалното озеленяване, и какви са ползите от 
неговото приложение? 

Вертикалното озеленяване като покрита с растителност вертикална повърхност има 
различни разновидности базирани на структурни и функционални особености. Множеството 
позитиви от приложението му в уплътняващата се градска структура го представят като 
необходим ландшафтен елемент за екологизиране на градската среда. Ползите от 
приложението на вертикалното озеленяване могат да бъдат дефинирани като  икономически, 
социални и екологични, както и като  частни и обществени, в зависимост от фокуса. 

• Как може да се насърчи практическото приложение на ВО? Какви политики, регулации 
и стимули за приложение на вертикалното озеленяване се прилагат в световната 
практика и в България и как това може да се промени в Столична община? 

Множеството позитиви от приложението на вертикалното озеленяване налагат неговото 
приобщаване към изградените вече стандарти, практики и политики относно приложението на 
покривното озеленяване.  Част от тези практики представляват въвеждането на Зелен фактор 
като регулаторен инструмент, който позволява освен количествено, така и качествено 
нормиране на озеленяването. Вертикалното озеленяване фигурира в анализираните ЗФт от 
различни държави с различен коефициент на тежест. В България изпълнението на ВО е рядко 

срещано и в повечето случаи е доброволна частна инициатива извън стандартното нормиране 
на процент озеленяване. За разлика от конвенционалните „хоризонтални“ зелени площи, чието 
осигуряване по-често е свързано с публичната собственост и зависимостта от публичното 
финансиране, вертикалното озеленяване при подходяща дефинирана рамка може да бъде 
значително по-адаптивно към развитието на частната собственост и частното финансиране.  

• Как може да бъде обоснована необходимостта от ВО в българските градове и как чрез 
устройственото планиране може да бъде регулирано и стимулирано неговото 

приложение в инвестиционни проекти? 

Потенциалът за приложение на вертикално озеленяване може да бъде увеличен 
значително чрез въвеждането на регулаторен инструмент за изчисляване на изискуемите 
озеленени площи с различни ландшафтни компоненти между които и ВО. Необходимостта от 
приложение на вертикално озеленяване може да бъде определена чрез модел за ОНВО и 
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адаптиране на Зелен фактор. Това би допринесло за разнообразие на екологично ефективните 
повърхности и флексибилност за проектиране и изпълнение на озеленяването.  

Фигура 28 онагледява препоръките свързани с процесите по адаптиране на Зелен 
фактор и оценката на необходимостта от ВО, взаимовръзките между отделните нива на 
управление и реализирането на вариантни решения за изпълнението на изискванията на ЗФт 
като регулаторен инструмент. Успешното му внедряване в българската законова рамка зависи 
от адекватно координиране на секторните стратегии чрез СПП; многостепенното управление; 

разработването на насоки и стандарти за изпълнението на ПО и ВО; предварително 
определяне на ландшафтни компоненти за отделни териториални единици с разнообразни 
природоклиматични, урбанистични и културни особености. Зеленият фактор осигурява така 
необходимата за проектантския процес флексибилност чрез ясно дефинирани ландшафтни 
елементи, които могат да бъдат допълвани, ревизирани и редактирани на местно ниво, като 
същевременно очертава твърда рамка за принципно изпълнение на проектните решения. 
Определянето на изискуеми референтни стойности на ЗФт в конкретни условия и различни 
устройствени зони с различна плътност и коефициент на интензивност, регламентирани от 
общите устройствени планове, го определят като гъвкав регулаторен инструмент, който може 
да бъде надграждан.  

 

 

Фигура 28. Препоръки свързани с адаптирането на ЗФт 

 

Препоръки 

Общи препоръки към нормативната уредба по устройство на територията:   

• Да се въведат предложените ясни дефиниции за вертикално озеленяване и 
класификация на техните подвидове със следните предложения :  
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o Озеленени фасади/стени: лиановидна растителност, вкоренена в земята или в 
кашпи, с интегрирано напояване, покриваща вертикални конструктивни 
елементи или фасади.  

o Вертикални градини: озеленяване без контакт със земята във вертикален 
коренообитаем пласт или модулни системи с вкоренени растения и интегрирано 
напояване.  

• Да се въведе Зелен фактор с разнообразни ландшафтни елементи като инструмент 
заместващ действащия минимален процент на озеленяване.  

• Да се определят приоритетни ландшафтни елементи, част от Зеления фактор в локален 
контекст, техните тежестни коефициенти и възможни комбинации за постигане на 
оптимални екологично ефективни ползи.  

 

Препоръки за усъвършенстване на подходите за планиране и плановите 
инструменти на Столична община  

Препоръките за усъвършенстване на плановите инструменти на Столична община са 
насочени към едновременното интегрирано и координирано (хоризонтално и вертикално) 
въвеждане на ЗФт и модела за ОНВО в плановите инструменти, които определят екологичните 
характеристики и показатели на средата в столичния град : 

• Към актуализацията на ОУП: Определяне на референтни стойности на Зелен фактор 
за отделните устройствени зони (в Приложение към чл. 3 от ЗУЗСО) и допълване на 
количественото нормиране с качествени характеристики на зелената инфраструктура 

след идентифициране на уязвими зони в резултат от въздействието на процеси и 
явления, свързани с промените в климата. Подходящо е този тип информация да се 
извлече от Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община. 

• Към изискванията за изготвяне на обемно-устройствени проучвания: Залагане на 
изискване за симулации и сравнение на сценарии при изготвянето им. 

• Към изискванията за изготвянето на ПУП (чрез координиране на промените и в 
националното законодателство): Определяне на ЗФт за съществуващото състояние и 
на референтни стойности за Зелен фактор за отделни квартали и имоти (определени в 
частта „Правила и норми за приложението на плана“).  

• Към Наредбата за градска среда: Допълване на разработваните към момента 
тематични стандарти с насоки за оформяне на ВО в публични и частни пространства.  

• Към изискванията за окомплектовка на инвестиционните проекти: Изготвяне на 
зелен калкулатор за необходимите озеленени площи на ниво УПИ чрез комплексно 
прилагане на елементите на базираните на природата решения и съответно изискване 

за доказване на постигнатите референтни стойности на ЗФ отвъд специализираната 
нормативно изискуема част „Паркоустройство и благоустройство“ към всеки 
инвестиционен проект. 

• Интегриране на Зеления фактор и модела за ОНВО в разработваната към момента 

обща  методика за остойностяване на екосистемните услуги, както и изследване на 
потенциала за включване на ВО като възможност за компенсаторно озеленяване 
(последното е заложено в ЗУЗСО, но неприлагано към момента по отношение на ВО). 

Препоръки към участниците в устройственото планиране и изпълнението на 
инвестиционни проекти  

Заинтересованите страни в устройственото планиране и инвестиционното проектиране са 
разнообразни и обикновено имат противоречащи си интереси. Препоръките към 
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проектанти, администрация, провеждащите политики и взимащи решения, частните 
специализирани компании за изпълнение на озеленени покриви и фасади, сертифициращите 

институции, собствениците и инвеститорите са насочени предимно към изграждането на 
капацитет за въвеждане, приемане, прилагане и развитие на ЗФт и моделът за оценка на 
необходимостта от приложение на вертикално озеленяване и адекватния избор на СВО са 
групирани както следва: 

• Изготвяне и провеждане на обучителни семинари, лекционни и практически курсове за 
придобиване на професионална квалификация във връзка с приложението на ВО и ПО, 

и прилагането на принципите на зеленото строителство. 
• Изготвяне на професионални насоки и практически ръководства за изпълнение и 

поддръжка на вертикално озеленяване, и интегрирането му в концепцията за 
повторното ползване на повърхностни води.  

• Изготвяне и провеждане на обучителни семинари, насочени към повишаване на 
административния капацитет за работа със зеления калкулатор и ефективното 
съгласуване на устройствени, и инвестиционни проекти след въвеждането на Зеления 
фактор. 

• Поставяне на акцент върху интегрирания подход за количествено и качествено 
параметриране и планиране на зелената инфраструктура на града в университетските 
програми (в специализирани образователни курсове) по архитектура, урбанизъм, 
ландшафтно планиране, енергийна ефективност в строителството, инженерна 
екология, и др.  

• Интегрираният подход за количествено и качествено параметриране и планиране на 
зелената инфраструктура изискват и умения за прилагане на интердисциплинен подход 
както в процеса на бъдещи научни и научно-приложни изследвания, свързани с темата 
за потенциала на ВО, така и при избора на СВО.    

Изводи относно потребностите и възможностите за бъдещи изследвания 

Освен в устройственото планиране, въведеният ЗФт може да подпомогне за 
сравнението на различни видове планове и изградени територии, като и за оценката на реално 
постигнатите изисквания за озеленени площи. Това го прави ценен инструмент както в 
устройственото, така и с стратегическото пространствено планиране и наблюдение на 
териториалното развитие.   

Приложените коефициенти на тежест за отделните екологично ефективни повърхности 
в Модела за ОНВО са базирани на коефициентите в утвърдения като методика и в други 
градове в Европа Берлински Фактор на биотопната площ. Разработването от 
интердисциплинен екип на интерактивен и лесен за ползване от заинтересованите страни 
Зелен калкулатор също би подпомогнал процеса на итерации при възприемането на различни 
коефициенти на тежест на елементите на зелената инфраструктура.  

Тестването на модела за оценка на необходимостта от вертикално озеленяване и 
симулационните анализи, насочени към доказване на потенциала на вертикалното 
озеленяване за подобряване на градската среда, могат да бъдат проведени за представителни 
морфологични структури в други големи и много големи български градове, като се вземат 
пред вид морфологичните и микроклиматични характеристики.    

 Моделът за ОНВО и симулационните анализи обхващат различни по мащаб градски 
морфологични единици: най - малката зона покрива площта на един урегулиран поземлен 
имот, а най-голямата е с обхват няколко  градоустройствени квартала (16,87 ха). При добра 
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хардуерна и софтуерна обезпеченост е възможно провеждане на симулации за по-голям 
териториален обхват. 

Към момента на провеждане на симулациите в библиотеката на софтуерния продукт 
ENVI-met 4.4.6 не фигурират (но се разработват) модули, които имат потенциала да обогатят 
каталога на видовете вертикално озеленени повърхности (като например перголи). Възможно 
е да се проведат симулации, като се включат тези нови елементи (възможни за реализация 
предимно в публични пространства). Необходимо е и провеждане на пълноценно тестване 
(доближаващо се до реалната проектантска практика), като се вземе под внимание и 
енергийната ефективност на сградите.    

В дисертационния труд е проведена симулация за смесена функционална зона на гр. 
София, с което е доказана необходимостта от нормативни промени, разширяващи обхвата на 
сегашните възможни решения и приложенията на вертикалното озеленяване при създаването 

на по-добра градска среда и микроклимат. В последващи научно-приложни разработки, чрез 
системно въвеждане на Зелен фактор и анализ на различни сценарии, е възможно 
провеждането на подобно тестване за различни функционални зони (вкл. и производствени) с 
цел обосноваване на необходимостта от прилагане на ВО, но и определяне на тежестните 
коефициенти на ландшафтните елементите на зелената инфраструктура. 

Основни приноси на дисертационния труд:  

Научни приноси  

• Проведено е систематично изследване на видовете ВО и възможните им приложения, 

предложена е терминологична база на български език с класификация на видовете 
вертикално озеленяване и е създаден чеклист изясняващ възможните решения и 
критериите за избор на СВО в различни градоустройствени условия (Първа глава и 
Четвърта глава).  

• Изграден е модел за оценка на необходимостта от приложение на вертикално 
озеленяване (Трета глава). 

Научно-приложни приноси:  

• Въз основа на извършения литературен обзор са синтезирани ползите от приложението 
на вертикалното озеленяване и са доказани позитивите от комплексното приложение 
на вертикалното озеленяване с други елементи на озеленяването върху локалния 
микроклимат на София при зададени условия (Втора глава и Четвърта глава). 

• Въведен е Зелен фактор и са симулирани различни виртуални сценарии на изпълнение, 
които онагледяват потенциален резултат от неговото приложение (Трета глава и 
Четвърта глава). 
 

Приложни приноси:  

• Проследени и анализирани са политики, регулации, стимули и инструменти за 
приложение на вертикалното озеленяване в градската среда и са направени препоръки 
за обогатяване на нормативната уредба по устройство на територията (Трета глава).  

• Формулирани са препоръки за интегриране на ВО в смесени многофункционални с 
неблагоприятни микроклиматични условия в град София след проведен сравнителен 
анализ между резултатите от изчисляване на минимален процент на озеленяване в 
България и изискванията на BAF и SGF в представителни казуси на изследването 

(Трета глава и Четвърта глава). 
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Значителна част от дисертационния труд вече има своето практическо приложение в 
педагогическата дейност на кандидата. Историческото развитие на ВО неговото 
въздействие, както и видовете системи за вертикално озеленяване се обсъждат и прилагат 
експериментално в семинарните занятия към лекционния курс „Зелени покриви и фасади”, 
в специалността „Енергийна ефективност в строителството”, ОКС Магистър, към СФ на 
УАСГ.  
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