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„Екопарковете –  
алтернатива в градската среда” 



 
  

 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
 

 „развитие, което задоволява нуждите на настоящето, 

без да застрашава възможностите на бъдещите 

поколения да задоволяват своите нужди"  
                      

определение, дадено от Световната Комисия по Околна Среда и 

Развитие през 1987г. 
(World Commission on Environment and Development- WCED) 

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ: 



 
Днес осъзнаваме, че възможностите на планетата са ограничени, а 

традиционните ресурси са изчерпаеми. Необходимо е планиране, 

основаващо се на принципите на устойчивото развитие по отношение на 

въпросите, свързани с градската и околната среда. Икономическият и 

социален прогрес зависят от опазването на естествените ресурси, което 

налага ефективни мерки срещу унищожаването на дивата природа. В много 

развити страни това вече е превърнато във водеща правителствена 

стратегия и ежедневна политика на гражданско поведение, като форма на 

реакция срещу агресията върху естествените природни дадености. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТЕРИТОРИИ С   
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: 



ГРАДСКИ ПАРКОВЕ 

Традиционни градски паркове и градини- 
 

 зелени територии, изградени от човека, имитиращи природна среда, 

създадени като място за отдих и подчинени главно на естетически норми.  

 

Парковете възникват в епоха, в която културната среда бива 

противопоставена и категорично отделена от природната. С нарастването 

на градовете, обаче, се появява нуждата от зелени площи, които да 

предоставят възможности за отдих. Така се появяват първите градски 

паркове, които нямат за цел да бъдат с екологична стойност, а 

представителни и естетични. 



 

За строителството им са необходими невероятни усилия и средства, тъй 

като се изграждат на неблагоприятни, голи терени. Използват се 

разнообразни декоративни растения, повечето нехарактерни за района, 

които изискват интензивно поддържане.  

Макар да изглеждат естествени, тези паркове са неустойчиви, 

нестабилни, не функционират като самостоятелна еко-система и 

зависят изцяло от човешката грижа и намеса. Въпреки това, те са най-

популярният тип паркове в света и до днес. 



ЕКОПАРК 

 

 Цялостна и устойчива зелена система, която е насочена към опазването на 

естествената природа и биоразнообразието, но същевременно е 
предназначена за отдих и развлечения.  

Тези територии притежават изключителна екологична, 
културна и образователна стойност и са успешно 

интегрирани в урбанизираната и в околната среда.  

Алтернативни градски паркове и градини 



ФОРМУЛИРОВКА ЗА ИДЕАЛНИЯ ЕКОПАРК/М.Киазадех/: 
 

-ПАРКОВЕ: 

 - в които 75% от компонентите са заимствани от естествената природа; 

- адаптивни към периодични климатични промени и изменения в 

заобикалящата ги среда;  

- отразяващи местната субкултура и предоставящи възможности за 

пълноценен отдих на хората от всички социални и възрастови групи; 

- в които 100% от отпадъците се рециклират;  

- в които  100% от отпадната и дъждовна вода се използва; 

- в които  50% от необходимата енергия се осигурява от слънчеви 

колектори; 

- в които  75% от материалите са с естествен и местен произход;  

- в които  50% от растенията и животните са местни;  

- в които достъпът на превозни средства е намален със 75%, за сметка на 

велосипедния достъп. 



ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕКОПАРК: 
 
1. Дизайн (Композиция) 
- Сгради 

- Алеи 

- Паркоместа 

- Детски Игрови Зони  

2. Екологична стойност 
- Енергия  

- Флора и Фауна  

- Рециклиране на отпадъците 

- Управление на отпадните води 

- Замърсяване 

3. Културна и Образователна насоченост 

 
 



 
1.ДИЗАЙН /КОМПОЗИЦИЯ /–  
 

• Сгради 
   

-ел.енергия и отопление/топла вода/- от алтернативни 

източници/фотоволтаици, сол.клетки/ 

-Засенчване на южни фасади 

-Интелигентни контролни регулиращи системи 

-Строителство с рециклирани материали 

-Използване на местни м-ли 

-Еко-тоалетни 

-Достъп с електромобили и велосипеди 

СТАНДАРТИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 



 

 

•Алеи и настилки  

 
-Изискванията относно дизайна на алеите и настилките са да бъдат в 

пейзажен, органичен стил, за да се запази усещането за 

пребиваване в естествена околна среда; 

-Използване на естествени материали с голяма устойчивост; 

-Паркоместата трябва да бъдат отдалечени от главната  зона на 

парка; настилката да бъде водопропусклива и местата за паркиране 

на колела да бъдат в близост до главните сгради; 

 



•Детски игрови зони 

 
-На първо място да бъдат спазени действащите наредби за 

безопасност; 

-Използване на съоръжения от висококачесвени естествени и 

необработени материали; 

-Съоръженията да бъдат съобразени с детските пропорции; 

-Зоните за игра да бъдат предвидени под сянката на дърветата; 

-Да се осигури подходящо осветление; 

-Пространсвата да бъдат подчинени на основната идея за запознаване 

на децата със света на природата; 
 



2. ЕКОЛОГИЧНА СТОЙНОСТ–  
енергия, рециклиране на отпадъците, управление на отпадните води, 

замърсяване, флора и фауна,  

 

-Поддържане на естесвено равновесие и кръговрат 

-Използване на характерни за района растителни видове 

-Опазване на елементите от дивата природа 

-Минимално засаждане на чужди видове 

-Култивиране на лечебни растения 

-Осигуряване на семена за птиците 

-Намаляване на нивото на шума и замърсяването на въздуха 

-Използване на средства за превръщане на растителните отпадъци в 

компост 



3.КУЛТУРНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА НАСОЧЕНОСТ – 
 

 -Да се предвидят места за изява, както и достатъчно 

 пространство за публика; 

 -Да се обърне внимание на екологичната култура; 

 -Да се осигурят развлечения; 

 -Мероприятията да бъдат насочени към интегрирането на човека 

  в природната среда. 



Екопаркът е приложим навсякъде в градската среда, независимо от 

форма и размер.  

Той може да бъде прилаган  с различна екологична стойност, която 

постепенно да прогресира.  

Всяка стъпка към превръщане на една зелена територия в устойчива, води 

до положителна промяна. Дори да са неизпълними горните изисквания, 

трябва да подчертаем, че те не са задължителни за никоя зелена площ.  

Те са препоръчителни и ни дават една ясна насока за развитие и примерни 

резултати, към които да се стремим.  



Устойчиви материали и полезни практики 
За  

ЕКОПАРК : 
 

Устойчивата среда включва възстановими, местни и екологично произведени 
материали, 

 като избягва материали, продукти и действия, които вредят на околната среда. 



•Възстановими материали  
 

-да се използва дървен материал от лицензирани източници, които гарантират 
законното му добиване; 
-да се използва слънчева, вятърна и геотермална енергия; 
-да се избират бързо възобновими материали ; 
-да се напоява, като се използва дъждовни или повърхностни води; 
-да се избягват материали, чието производство отделя токсични или 
замърсяващи емисии, с тежки последствия за околната среда и общесвеното 
здраве. 



•Местни материали – Те са добити, обработени или произведени в околните 

райони, което подпомага местната икономика и намалява консумацията на 

енергия и транспортните разходи 

 

- Да се избират материали с регионален произход, за да се установи 

връзка с природата и културните традиции на района; 

- Да се запазят и използват материали, които се намират на 

строителната площадка; 

- При необходимост от транспортиране на материали да се избере най –

ефективния вид транспорт; 

          -Да се използват растения характерни за района. 



•Икономично произведени материали  
 

-Да се избират дълготрайни материали, които не се налага да бъдат 

подменяни често; 

-Да се предпочитат материали от рециклирани продукти; 

-Да се използват растения, които са адаптирани към средата, което 

намалява нуждата от редовно напояване, както и използване на 

средства за растителна защита. Особено важно е да се ограничи 

използването на тревни килими, които изискват интензивна поддръжка, 

като се заменят с почвопокривни; 

-Да се избягват материали, които не могат да се рециклират или 

използват повторно. 



ПРИМЕРИ ЗА ЕКОПАРКОВЕ 



Централен градски еко парк Тангшан Нанху 
- намира се в град Тангшан, североизточен Китай.  

Територията е била хранилище за отпадъци от въгледобивна мина, сега 

превърната в публична зона за отдих с площ 1557 акра. 

















“Бишан Парк”- Синагапур 
Разположен върху територия от 62 ха, Бишан Парк е един от най-големите 

паркове в Сингапур. Прав бетонен отводнителен канал, дълъг 2.7 км е бил 

възстановен в дълга, естествена река, която криволичи из парка.  

















Новият университетски парк в Умеа- Швеция 
- състои се от 23 000 кв м слънчеви палуби, диги,  

открити тревни площи, пешеходни пътеки и тераси, организирани около 

изкуствено езеро.  

Един остров в езерото е отправна точка за малък архипелаг с мостове, 

водещи до южния бряг. 









Градина “Шарлот” Копенхаген, Дания –  

 
Градината е метафора на плажен пейзаж и се състои предимно от 

различни треви, организирани в мозаично. Както при естествен плаж, 

тревите са сглобени в кръпки от разнообразни височини, текстури и 

цветове, като събрани заедно пресъздавар триизмерен гоблен. 











Нансен парк- Осло, Норвегия –  
Централният  Парк с площ от около 200,000 кв.метра е предназначен 

за атрактивно и активно място за срещи. Той граничи с фиордите на 

град Осло от три страни.  

Воден път се простира от север на юг през целия парк. Нансен парк 

е построен на мястото на международното летище в Осло, 

 което след затварянето си е оставило след себе си бунище. 













 

 

 

 

 

“Tanner Springs Park” - Портланд, Орегон.  
е тих и натуралистичен градски парк в района на центъра на Портланд,  

Паркът помага да се свържат отново кварталът и влажните зони, 

съшествували преди да се индустриализира районът. 

Източната стена на парка включва арт инсталация, наречена Artwall,  

която е съставена от жп линии, намерени в района,  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Паркът “Липник”- с. Николово, общ. Русе- 
Най-големият лесопарк на територията на България. Разположен е в 

горски масив от липови дървета с площ 20 000 дка. Изграден е през 50-

те години на миналия век. Особена красота и романтичен чар внася 

изкуствено изградено езеро, превърнато в царство на водни лилии.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДЕТСКИ ЕКОПАРКОВЕ 

 

 

 



Характерното за Детските Екопаркове е, че в игровия процес са включени 

настилките, растителността, геопластики, скални късове и са формирани 

миниатюрни пейзажи и сцени. По този начин  се предоставя уникална 

възможност на децата да използват въображението си и сами да измислят 

игрите, възпитава се любов и отношение към природата, изгражда се 

естетически вкус и способност да забелязват  и съзерцават красивите 

форми и пейзажи.    

Парковете са проектирани така, че да дават възможност на големи групи 

деца да играят по едно и също време заедно, което  стимулира общуването  

между тях, груповата креативност,  съвместните игри и дейности.   

Тези площадки се смятат за много по-пълноценни, тъй като са подходящи за 

всички възрасти, както и за деца с различни увреждания, без да се налага 

тяхното отделяне и изолиране. Не на последно място, такива площадки са в 

пъти по-евтини за изпълнение, могат да се изграждат поетапно във времето, 

поддръжката е минимална и не изисква специалисти, използват се достъпни 

и екологични материали, от които се изграждат уникални съоръжения. В 

развитите държави тези площадки не са новост и се проектират масово, тъй 

като са доказали предимствата и ефективността си, както и забележително 

ниската си стойност за изпълнение. В България такива проекти липсват. 



































Високата ефективност на тези зелени територии, 

многофункционалността, ниската себестойност и възможността за 

комбиниране с класическите градски паркове, дават безброй 

възможности за тяхното изграждане в столицата и в други градове из 

страната. Най-подходящи са зоните около реките и други водни 

площи, преминаващи през урбанизирана среда, които в повечето 

случаи са замърсени и недостъпни. (езерото в кв. Дружба, София). 

 

Говорейки за Устойчиво Планиране, в настоящето сме изправени 

пред необходимостта от спешна промяна и бързи действия, 

насочени към опазване и развитие на зелените територии, които да 

възстановят единството между градска и природна среда и да 

позволят на човека да живее здравословно и пълноценно. 

 

Благодаря Ви за вниманието! 

 


