Градски стандарт
Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда

ЗА ПРОЕКТА

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична
община, Програма Европа 2017 от Съюз на урбанистите
в България в партньорство с район „Средец“ на Столична
община и Университет по архитектура, строителство и геодезия,
Архитектурен факултет, Катедра “Градоустройство”.

02. СИГУРНА СРЕДА - ОПАСНИ УЧАСТЪЦИ

Места, където можеш да останеш незабелязан

Място за преспиване/пребиваване

Целта на проекта е създаване на стандарт за оценка и мониторинг на
качеството на градската среда, който да бъде полезен за оценяване
състоянието на градските пространства преди и след реализацията на
инвестиционни проекти на територията на Столична община.

Място, използвано за тоалетна
Обекти с концентрация на хора

Барове
Вход на сграда

Основният принос на проекта се състои в осмислянето на средата през
нейните различни характеристики, съпоставяйки ги едни с други, в търсене на
устойчивото и включващото развитие на града. Проектът оценява градската
среда чрез пет основни теми, както физически елементи на средата, така и
социалните и икономическите фактори:

Вход на гараж/двор
Вход към подземен гараж
Ресторанти
Театри
Банкомати
Осветление

Улични лампи – работещи
Улични лампи – неработещи
Локални осветителни тела – работещи
Локални осветителни тела – неработещи
Други

Обхват на проучването
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02. СИГУРНА СРЕДА - КОНФЛИКТНИ ТОЧКИ
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Защо е важно да има Градски стандарт?
Градският стандарт допринася за осмислянето на качеството и ценностите
на средата и тяхното значение за хората и за града. Едновременно с това,
подпомага работата на местните власти при възлагане на подробните
устройствени планове и може да бъде коректив при дефинирането и
изпълнението на инвестиционните проекти. Чрез Градския стандарт се
създават условия за въвличане на проактивни граждани в процеса на градско
развитие.
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Пешеходни препятствия - Изнесени маси/бар на заведение

!

Пешеходни препятствия - Кабинка охрана посолство

!

Пешеходни препятствия - Контейнер за боклук

!

Пешеходни препятствия - Контейнер, тесен тротоар, ел.кути

!

Пешеходни препятствия - Синя зона върху тротоар
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Паркиране извън регламентираните места

Посочност на улиците
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Двупосочно движение
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!
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Разработеният стандарт бе демонстриран за оценката на елементи на
градската среда от територията на район „Средец“ - градинката “Кристал”.
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Преминаване на път за гараж/паркинг през тротоара

Еднопосочно движение
Функция на сгради
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Хотели
Обществени сгради
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Жилищни сгради

Сгради за култура
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Сгради за спорт
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Промишлени сгради
Сгради с друго предназначение
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Обхват на проучването

05. ХАРАКТЕРНА СРЕДА - НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Вид:

Aрхитектурно-строителен
Aрхитектурно-строителен и художествен
Исторически
Категория:

От местно значение
От местно значение /предв.кат./
За сведение /предв.кат./
Обхват на проучването

ГИС за нуждите на проекта:
Повече за проекта
може да видите на
нашия уебсайт:

Географските информационни системи са неразделна част от проекта
и фасилитират Дейност 3 Набиране, обработка на изходна информация и

Дейност 4 Визуализация и публичност. Събраната информация от теренните
проучвания се въвежда и систематизира, след което се съпоставя с други
изходни данни. След получаване на официалните данни, поддържани и
актуализирани от различни публични институции като Столична община,
ГИС София, НАГ, НСИ, НИНКН и СДВР София, те се въвеждат и обработват
за работа в ГИС. Съпоставянето на тези географски и статистически данни
предоставя много по-цялостна картина за функционирането на публичните
пространства, техните предизвикателства и възможности.

http://bgplanning.org
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СУБ: Ирина Мутафчийска, Мая Митева, Васил
Маджирски, Ангел Буров, Невена Германова, Магдалена
Кирчева, Мила Йолова, Деспина Кънева, Mария Иванова,
Теодора Солакова и доброволци. УАСГ: доц. Милена
Ташева. Столична община – район „Средец“: Мария
Ачкова, Жанет Колева

