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• "Ние сме в авангарда на глобалното мислене и стремежи за 
успешното интегриране на природата в изградената среда. 
Инициативата "Зелен град" утвърждава основната и 
същностна роля на растенията при създаването на оживени 
градски зони, в които и човек, и бизнес процъфтяват. 
Нашата среда, благополучието на хората, социалното 
сближаване и икономиките черпят сила от интелигентно 
проектираните зелени пространства за живот." 

 



Зелени послания за за „ Зелен град“ 

• Да върнем естествения свят на природата; 

• Да възстановим общуването  с живия свят на растенията; 

• Да преоткрием нашата свързаност с естествената природа, 
свързаност, стара колкото човечеството. 

• Природата не е място за посещение. Това е нашият дом. 

 



Допълнителни възможности за 
ефективни зелени площи в градска среда: 

• Зелени покриви 

• Зелени стени/ Вертикално озелиняване 

• Покриви с бъдеще 

• Джобни градини 

 

 



КАКВО Е ЗЕЛЕН ПОКРИВ? 

• Основателно е, че концепцията за зелен покрив като начин за добавяне на екологична 
повърхност и използваемо зелено пространство, без да се заема допълнителна площ, е 
лесна за разбиране и трябва да бъде еднакво лесна и за изпълнение. Следователно много 
клиенти, общини, архитекти, ландшафтни архитекти и проектанти са започнали да 
разглеждат зелените покриви като неразделна част от устойчивата строителна практика. 



ПОЛЗИТЕ ОТ 
ЗЕЛЕНИТЕ 
ПОКРИВИ 

• УДЪЛЖАВА ЖИВОТА НА ПОКРИВА 

• НАМАЛЯВА ОТТИЧАНЕТО НА ДЪЖДОВНА ВОДА 

• ПОДОБРЯВА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА 

• СМЕКЧАВА ЕФЕКТА НА ГРАДСКИЯ ТОПЛИНЕН ОСТРОВ 

• ПОДОБРЯВА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯТА НА СГРАДАТА 

• ОКАЗВА ПОЛОЖИТЕЛНО ВИЛЯНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА 
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

• ПОВИШАВА ЕСТЕТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА СГРАДАТА 

• ПОВИШАВА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПАНЕЛИ 

• ПОМАГА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

• СЪЗДАВА И СТИМУЛИРА ЗАЕТОСТТА 
 



Типове зелени покриви 

  Екстензивен зелен покрив  
Полу-интензивен зелен 

покрив  Интензивен зелен покрив  

Растителност  седуми (сукуленти), треви, мъхове, 
сезонни цветя  

седуми (сукуленти), треви, цветя, 
храсти  

седуми (сукуленти), треви, цветя, храсти, 
дървета  

Височина на системата  15-25 см. тънък субстратен слой  25-50 см.  20-100 см. дълбок почвен слой  

Тегло  50-150 кг/м2  <150 кг/м2  >150 кг/м2  

Цена  $  $$$  $$$$  

Полза  екологичен предпазен слой  ландшафтно проектиран зелен 
покрив  

проектиран като градина с естетично и 
екологично предназначение  

Достъпност  недостъпен или полу-достъпен  полу-достъпен  достъпен  

Напояване  слабо (в началото) или без напояване  периодично  регулярно  



НОРМАТИВНА БАЗА ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО СВЕТА И У НАС 

• Множеството примери от 
Западноевропейски държави, САЩ, 
Канада, Япония, Сингапур и др.  показва, 
че задължително условие за реализиране 
на технологиите за озеленяване на сгради 
е регламентирането им чрез нормативна 
и законодателна уредба. 



Примери на 
регулиране и 

нормиране, 
указани в 

устройствените 
планове на 

плановете за 
земеползване: 

• Германия: 

• Задължително проектиране на екстензивни зелени покриви на сгради с плосък покрив 

• Задължително озеленяване на всички плоски покриви с квадратура над 100 кв.м. 

• Франция 

• Всички новопостроени сгради в търговските зони трябва да имат зелени покриви, соларни 
панели) или хибрид между двете. 

• За парцелите в Париж, които се намират в районите с голяма гъстота на застрояване, 
задължителните 20% вегетативни площи върху естествен терен се допълват с 15% друга 
зеленина, включително покривно и фасадно озеленяване. 

• Брюксел, Белгия 

• Задължително озеленяване на всички плоски покриви с квадратура над 100 кв.м. 

• Базел, Швейцария 

• Задължително изискване всички плоски покриви на[Text Wrapping Break]нови и обновени 
сгради да бъдат озеленени, без минимален размер на площта. 

• Базел има най-голямата площ на зелени покриви на глава от населението в света. 

• Лондон 

• Задължително изискване 70% от покривите да бъдат зелени, а 20% да са обществено 
достъпни 

• Портланд, САЩ 

• Изискване всички новопостроени сгради да имат зелен покрив, озеленяване мин 70% от 
площта 

• Торонто, Канада 

• Задължително изграждане на зелени покриви за обществени (административни, търговски), 
производствени и жилищни сгради с РЗП над 2000 кв.м. Процентът на озеленяване варира от 
20-60%, в зависимост от площта. 

 



ПРИМЕРИ В 
БЪЛГАРИЯ: 



ИИСТ, ЛТУ,УАСГ и СУ 
изследват зелените 

покриви 

• Зелените покриви са обект на нови научни експерименти в 
който участват специалисти от Института по спортни терени 
(ИИСТ), Лесотехнически университет (ЛТУ), Университета по 
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Софийския 
университет                        „Св. Климент Охридски“. 

• Научните експерименти целят да се анализира до каква степен, 
чрез озеленяването на покрив със специално избрана 
растителност, може да се намали количеството и скоростта на 
оттичане при дъжд и съответно да се облекчи натоварването на 
канализационната система, тестване и анализ на различни 
агрегати и проверка за съответствие съгласно въведените 
стандарти. 



ЗЕЛЕН ПОКРИВ В СПСОВ КУБРАТОВО Е 
НОВИЯТ НАУЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ НА 
„СОФИЙСКА ВОДА“ 

• Горски растителен килим ще покаже дали би помогнал за 
облекчаване на канализационната система при дъжд в проект 
за изследване на динамичната връзка между дъжда и оттока в 
канализацията на  сградата на помпената станция за 
рецирклираща утайка на територията на СПСОВ Кубратово.  

 

• Каква е идеята? 

• Да се анализира до каква степен, чрез озеленяването на покрив 
със специално избрана планинска влаголюбива растителност, 
може да се намали количеството и скоростта на оттичане при 
дъжд и съответно по този начин да се облекчи натоварването в 
канализацията.  

• Работата се осъществява съвместно с Факултет/Катедра на УАСГ 
чрез проекта BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за 
устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова 
икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, както и чрез ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ към УАСГ. 



МУЗЕЙКО В СОФИЯ 
– ЗЕЛЕН ПОКРИВ  

• Зеленият покрив на Музейко 
осигурява изолацията, необходима за 
намаляване на разхода на енергия за 
отопление и охлаждане. А има и 
чудесна гледка към София и 
пространство за събития на открито. 



„УОЛТОПИЯ“ – ЗЕЛЕН ПОКРИВ 
една от най-емблематичните сгради намираща се в „София Тех Парк”, “Collider Activity Center” по проект на “Уолтопия”.  



ОЗЕЛЕНЕНИ АВТОБУСНИ СПИРКИ 

• Една иновативна идея, вече наложена в Европа, си пробива 
път в Бургас. Община Бургас започна реализирането й, като 
постави „зелени шапки“ на три автобусни спирки. 

• Изградена от старозагорската пивоварна "Загорка" АД. 
"Проектът е на стойност 50 хил. лв и е победител в 
традиционния  конкурс "Загорка Зелен Фонд “. "Зелената" 
автобусна спирка“ е авторски проект на екип-студентки в 
Лесотехническия университет в София  

•  Поставянето на зеленина върху автобусните спирки се 
прави на определени места, където няма широколистни 
дървета. Заради липсата на сянка през летните месеци 
въздухът там е по-горещ, а нивото на прахови частици по-
високо. 

• С реализирането на идеята спирките стават не само по-
красиви. Така се осигуряват повече зелени пространства в 
градската среда. 

• Възможностите за озеленяване на още автобусни спирки, е 
още една от стъпките към опазване на природата и 
формиране на екологично мислене в обществото. 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ 

Зелената инфраструктура в градските улици допълва традиционните тръбопроводни системи за отводняване на вода. 
Растителността, почвите и естествените процеси улавят и инфилтрират или изпаряват водата, преди тя да влезе в 
тръбната система. Зелената инфраструктура може да помогне за намаляване на наводненията и замърсяването на 
водата, чрез абсорбиране и филтриране на дъждовната вода. Той едновременно осигурява естествен релеф на 
застроената среда, подобрява естетиката на улицата и доставя ползи за общността. 



ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЖДОВНИТЕ 
ВОДИ 
дизайн 



ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЖДОВНИТЕ 
ВОДИ 
реализация 



ПОКРИВИ С БЪДЕЩЕ 

В тази „епоха на по-малко“ и на „движението Slow Food“ 
местните и сезонни продукти са по-популярни от всякога, 
когато купуват хранителни стоки, 65% от потребителите 
обикновено или винаги гарантират, че продукцията се 
доставя от региона. Пазарът желае регионалност. 

Дългите пътища на доставка и следователно разходите и 
емисиите са сведени до минимум, тъй като продукцията 
се произвежда близо до потребителя. Продуктите могат 
да се продават, когато са много пресни и следователно 
могат да се продават за по-дълъг период от време. Освен 
това прясно прибраната селскостопанска продукция е 
много по-богата на витамини и е по-вкусена. 



Това, което първоначално може да изглежда като футуристично, може да стане 
реалност, ако се приложи правилната техническа експертиза – отглеждане на 
зеленчуци на покрив. Градските покриви предоставят нови области на дейност – като 
земеделска земя или градини, където можем да изпитаме природата от първа ръка 
или социални зони, където общността може да се събере. Независимо дали е в малък 
или голям мащаб, за частна или търговска употреба, има много предимства за 
градското земеделие. Това е и начин за справяне с липсата на ресурси и земеделска 
земя, която е резултат от нарастващата урбанизация. 



ВЕРТИКАЛНИТЕ 
ГРАДИНИ 

• Най-новият вид технология за озеленяване на 
сградите е вертикалната градина, реализирана за 
първи път през 1988 г. от френския ботаник Патрик 
Бланк. Това е самостоятелна или окачена 
конструкция, създаваща необходимите условия за 
развитие предимно на тревиста и храстова 
растителност. За осигуряване на оптимални влага и 
хранителен режим на растенията се изгражда 
специална система с теглото около 30 кг/кв.м, 
заедно с растенията. 



ЦЕЛИ НА 
ВЕРТИКАЛНИТЕ 

ГРАДИНИ 

Целта на вертикалните градини е за кратко време 
да се компенсира един голям недостиг на 
зелените пространства, както и допълнително 
украсяване на фасади и стени, за предпазване от 
прегряване, шум, прах  и изолиране на отделни 
елементи. 

• да се компенсира един голям недостиг на 
зелените пространства; 

• допълнително  украсяване на  фасади и стени; 

• предпазване от прегряване; 

• изолация от шум и прах; 

• изолиране на отделни елементи. 

 



Вертикална 
градина на 
офис сграда 
„Space Tower“ 



Вертикална градина на експозиционен 
център Флора в Бургас 



Вертикална градина и интериорно озеленяване в „Майчин Дом“ 
гр. София 

 
 



Зелен трегер на жилищна 
сграда в Пловдив 



Билкова вертикална 
градина  
Хилтън, гр.София 



"Джобни" и малки 
градинки  

 

• намаляване на замърсяванията - метаболитно 
усвояване или механично улавяне 

• намаляване на парниковия ефект/градските 
конгломерати – големи топлинни острови 

• устойчиви дренажни системи за градската 
среда 

• шумоизолация, улавяне на вибрациите 



За една по-зелена градска среда 

ланд.арх. Златина Христова 

 /Зи Дизайн/ 


