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I. РЕЗЮМЕ
Цялостното направление “Градска среда” разглежда много комплексна тематика, която
обхваща широк кръг от специфична информация, която се анализира през разнообразни
перспективи и стратегии. Направлението адресира директно пространственофизическите параметри на Столична община, но също така и основните
инфраструктурни,
визуално-естетически,
комуникационно-достъпни,
социокултурни, нормативни и политически аспекти на града. Друга ключова специфика
относно направлението е, че за повечето от разглежданите теми е наложително те
да бъдат анализирани в гъвкави пространствени рамки (на различни териториални
нива - регион, община, град, район, квартал, конкретно пространство). Това е
необходимо, понеже един определен аспект често има различно влияние в зависимост
от мащаба, в който е разглеждан. Тези специфики провокират допълнително внимание
относно начина на анализиране и концептуализиране на направлението, за да бъдат те
ефективни. Поради тази причина експертният екип, изготвил този доклад, се стреми
да се придържа към холистичния характер на градската среда и динамично комбинира
фокусиран поглед върху конкретика с цялостен поглед върху влиянието върху
развитието на Столична община.
За нуждите на ефективно анализиране, направление “Градска среда” е разгледано в
рамките на седем основни теми. Те са (1) Публични пространства, (2) Градски дизайн и
естетика, (3) Градски зони и свързаност, (4) Сгради, (5) Достъпност и
равнопоставеност, (6) Регионална свързаност и (7) Инженерна инфраструктура.
Съвсем естествено тези теми са тясно обвързани една с друга. Това е взето под
внимание и отбелязано на конкретни места в доклада.
Нормативна и стратегическа обезпеченост на направление “Градска среда”
Разбираемо, стратегически и планови документи с всеобхватен тематичен характер,
като ИПГВР София 2014-2020 (Обединение София XXI), ОУП Столична община с хоризонт
2030 (Софпроект, 2009) и Общински план за развитие на Столична община 2014-2020
(2014), са дискутирани и анализирани в почти всяка тема от направлението. Те обаче
невинаги предоставят задоволителна дълбочина относно конкретни параметри и
специфики. За да се анализира обезпечеността относно конкретни детайли,
тематично фокусирани стратегии като Стратегия за развитие на инженерната

инфраструктура на територията на Столична община, части: “Водоснабдяване,
Канализация, Речни корита” от 2009 г. + актуализация от 2017 с времеви обхват: 20172025 г.; София, публични пространства и обществен живот - доклад (Gehl Architects,
Столична община & партньори, 2017); Стратегия за достъпна градска среда за всички
на територията на Столична община 2018 - 2022 (Столична община, 2017), Генерален
план за организация на движението на територията на Столична община (Мотт
МакДоналд ЛТД, юни 2011) се оказват по-подходящи. Все пак точно това наслагване и
обвързване на информацията от планови документи с всеобхватен характер и
стратегии с тематичен такъв спомага амбицията на авторите темите да се
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разглеждат детайлно, без анализът да губи своя холистичен характер. Интересно е да
се отбележи, че въпреки пасивния си характер от аналитична гледна точка, някои
нормативни документи (разпоредби) и тяхната изменяемост предоставят позадълбочен прочит на съществуващото състояние на градската среда в сравнение
със съответните стратегически документи, фокусирани върху същата тематика.
Нормативна и стратегическа синхронизираност относно направление “Градска среда”
Не е тайна, че основно предизвикателство относно градското планиране е
обосноваването на обща посока на развитие и привеждане на плановете в реалност. За
да се оптимизира този процес, е необходимо да има ясна синхронизираност между
отделните действащи стратегически документи и между тях и съществуващите
нормативни разпоредби. От направения анализ може да се констатира, че когато
става дума за синхронизираност между стратегическите документи, които са
йерархично обвързани (на база териториален признак), е постигната отлична
координация. От друга страна, когато става дума за синхронизация между стратегии с
всеобхватен тематичен характер (пример: ИПГВР София, ОУП Столична община) и
планове с по-специфичен такъв (пример: Стратегия за развитие на културата в София
2013 – 2023), може да се отбележи, че синхронизацията често не е на добро ниво и поспециализираните планове не взимат конкретно отношение (нито позитивно, нито
отрицателно) към генералните стратегически документи. Подобна тенденция може
да се отчете и когато става дума за синхронизация между специализираните
стратегии и техните нормативни съотношения.
Несъизмерима липса на данни по определени теми спрямо други
Традиционният технократичен подход на планиране и анализиране на градската среда
има отчетливо отражение върху начина, по който стратегическите планове се
изработват, и съответно набора от данни, които се събират. Прави впечатление, че
за ‘традиционни’ направления в градското планиране като “Инженерна
инфраструктура”, “Сгради” и “Транспорт” има широк набор от данни и
предизвикателството в този случай е тяхната синхронизация. От друга страна, за
теми като “Публични пространства”, “Градски дизайн и естетика” и “Физическа
достъпност на градската среда” няма обособени практики за събиране на данни, което
до известна степен ограничава обективното им анализиране. Като част от Визия за
София е препоръчително събирането на актуални данни да бъде промотирано и
концептуализирано като практика/подход. Особено за направление “Градска среда”
информацията по отделните теми е ключова.
Предизвикателство със синхронизиране на базата данни
Както бе вече споменато, направлението “Градска среда” засяга широкообхватна
тематика. При извършване анализа на стратегическите документи и наличните бази
данни, като основна тенденция бе идентифицирано, че поисканите, получените и
събраните данни се намират в множеството източници, които са част от напълно
различни структури - общински дирекции и работни сфери. Това предопределя
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предизвикателството със синхронизирането и поддръжката на информацията. Дори
да се изисква абсолютно еднаква база данни, съхранявана в еднакъв формат, тя може да
е разделена в отделни регистри заради формална особеност. За пример може да се даде,
че данни относно инвестициите за ремонт и (до)изграждане на публичното
пространство са съхранявани в регистъра на Зелена София (за зелена система) и този
на дирекция “Транспортна инфраструктура” (за улици и тротоари). Друг пример са
различните формати (.shp, .dwg, .xls, .pdf, .word и др.) и координатни системи (БГС2005,
БКС1970, WGS_84 и др.), в които се събират данните. Това затруднява тяхната
обработка и усложнява прехвърлянето на информацията между отделните формати. В
допълнение, не всички от тях са съвместими един с друг, което е голяма пречка при
създаването на единна база данни за някои от компонентите на градската среда. В
някои случаи липсата на синхронизация относно начина на съхраняване може да е още
по-сериозна и примерно данни за една и съща тематика да се съхраняват в табличен
вид от една инстанция и в растерен формат от друга.
Ако системата за съхраняване на данни не се трансформира, изчистването на подобен
вид несъответствия ще изискват полагането на регулярни усилия от експерти за
синхронизирането на данните, за да могат те да се превърнат в информация и знание.
Това предполага влагането на усилия за установяване на обща база данни, която да
функционира като банка за данни. Със свободен достъп или не, препоръчително е
екипът на Визия за София да обмисли този вариант, понеже това е генерален проблем,
за който е твърде вероятно да засяга и някои от другите направления. Евентуално
положените усилия за създаване и установяване на обща банка за данни, която да е
геореферирана, биха имали осезаема полза в дългосрочен ефект.
Необходима е работа с осигуряване на подобрена прозрачност и достъпност на данните
В последните години определено може да се отчете напредък относно управлението и
споделянето на информация, особено от гледна точка на интерактивност. Добър
пример в тази насока е интерактивната карта относно ОУП на Столична община. Все
пак е необходима още по-голяма прозрачност и подобрена достъпност до данните,
като проблеми относно този аспект са констатирани както от експертния екип,
работещ по този доклад, така и от авторите на други стратегически планове
(пример: Визия за развитие на район Триадица 2016-2025). Градската среда по
презумпция, а и нормативно, е почти цялостно публична. Тоест тя е нещо, до което
всеки има достъп и всеки има отношение и интерес свързан с нейното подобряване.
Директни плюсове от отварянето на данните биха могли да са:
-

-

Подобряване
на
развитите
знания
относно
функционирането,
предизвикателствата и проблемите на градската среда чрез експертни
разработки на базата на публичните данни;
Обогатяване на данните чрез експертна намеса и crowdsourcing кампании;
Повишаване на доверието в управлението и спомагане на неговата
ефективност чрез crowdmonitoring и осъществяване на динамична обратна
връзка - добри примери са интерактивните платформи - Контактен център на
СО и Гражданите.
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Може да обобщим, че количеството и качеството на наличните данни представлява
една доста добра основа, която да се надгражда и развива в бъдеще. За тази цел е
необходима координирана и целенасочена работа в посока уеднаквяване на форматите
и делегиране на отговорности свързани с поддръжката на базата данни. Развитието
на подобна система и интегрирането ѝ в процеса на изработване на планови и
стратегически документи ще повиши неимоверно качеството на планиране и
обосновано вземане на решения свързани с градската среда.
Някои основни изводи, формулирани в доклада, са:
●

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

Темата за публичните пространства е по-детайлно анализирана за
централните градски части и отсъстват почти всякакви разработки за
останалите квартали в София. Не са изработени типология и детайлно
картиране на различните видове публични пространства, което затруднява
тяхното управление;
Необходимо е да се изработи нормативен документ, указващ правила относно
дизайна и естетиката на градската среда;
Съществува необходимост от събиране на емпирични бази данни за
дейностите, които се извършват в градската среда и съставят обществения
живот. Подобна информация е необходима за обективното анализиране;
Необходимо
е
да
се
установи
практиката
за
разработване
планови/стратегически документи, базирани на емпирични проучвания и
обективни данни, за да може да се достига до обосновани решения и
предложения свързани с развитието на града;
Необходимо е да се направи анализ на фрагментацията на градската среда в
зависимост от физически бариери в нея и да се вземат мерки, свързани с най’изолираните’ зони;
Има нужда от изработване на нормативни актове и механизми, чрез които да се
прилагат изисквания относно визуалните характеристики на сградите и
влиянието им върху градската среда и хората;
Налична е необходимост от отключване на вакантни жилища – за жилища под
наем, за социални жилища, за други жилищни нужди;
Старите промишлени зони и изоставените сгради притежават стратегически
потенциал за развитие на други градски функции и облагородяване, базирано на
добри европейски практики; техният потенциал изглежда още по-значим в
контекста на актуалния голям икономически натиск върху стойността на
недвижимата собственост в Столична община;
Политиката за осигуряване на достъпна градска среда би следвало да е една от
приоритетните за общината; необходими са промени в нормативната уредба с
цел подобряване на достъпността и равнопоставеността на населението;
Необходимо е изграждане на ясен и по-разпознаваем образ на София на
международно ниво;
Желателно е да се проучат възможностите за интегриране на концепцията
Smart city в мрежите на инженерната инфраструктура и начина на живот на
гражданите с цел оптимизиране на ефикасността и потреблението;
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Предложени са детайлни и специализирани проучвания по всички теми, достъпни в
доклада.
Eкспертен екип Градска среда

Ръководител екип:
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Експерти:
Тодор Kесаровски
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Михаела Ангелова
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II. ВЪВЕДЕНИЕ
Градската среда е съвкупност от множество елементи, които са неразделно свързани.
Това само по себе си я прави доста сложна тема за анализиране. Преди обаче да се
навлезе в детайлите на научната работа и методологията при събиране, анализ и
оценка на информацията и източниците на данни, е важно да се дефинира и
пространствената рамка, върху която докладът се фокусира.
Обхватът на разработката е Столична община и зоната на влияние на София извън
територията на общината. От чисто пространствена и административна гледна
точка това е равносилно на област София-град. В общината има 38 населени места, в
т.ч. 4 града и 34 села. Град София е само един от четирите града (заедно с Нови Искър,
Банкя и Бухово), намиращи се на територията на Столична община. От чисто
териториална гледна точка град София покрива под 20% от общата територия на
цялата община. Това е важно уточнение, понеже много от документите, адресиращи
аспектите на градската среда, са разработени само за София, без да включват
съседните градове и извънградските територии, и това трябва да се има предвид. В
тази връзка е добре да се спомене, че понятията централна градска част (ЦГЧ), градски
и околоградски район, които са използвани в този доклад, са с ясно определени
пространствени граници по дефиницията от ЗУЗСО.
Експертният екип, разработил този доклад, се състои от четирима експерти - трима
урбанисти и един архитект, което отговаря напълно на нуждите за извършване на
необходимите дейности и задачи. За да се изготви ефективен анализ и оценка на
съществуващата информация, направлението адресира отделните аспекти на
градската среда в следните насоки: (1) Публични пространства, (2) Градски дизайн и
естетика, (3) Градски зони и свързаност, (4) Сгради, (5) Достъпност и
равнопоставеност, (6) Регионална свързаност и (7) Инженерна инфраструктура1. За
всяка една от темите е отговорен съответен експерт, който да бъде водещ в
конкретния анализ. Останалите експерти, част от екипа, действат като активна
мониторинг група, която да предоставя постоянна обратна връзка, целяща качествен
резултат. Съвсем естествено изброените по-горе теми са тясно обвързани една с
друга и това налага синхронизирана работа за успешен и структуриран анализ на
цялостното направление “Градска среда”.
Като основополагащи за избора на методи за анализ и синтез са водещите принципи,
дефинирани в “Методическите насоки за разработване на дългосрочна визия за
развитие на София и крайградските територии“, а именно:
● да се идентифицират и изграждат функциониращи многостранни
партньорства между всички участници в процеса;

Важно е да се отбележи, че на база на обща среща с екип “Околна среда” и координация на
анализите с тях бе взето решение предварително заложената тема “Природни ресурси” и нейните
подтеми да не бъдат включени като отделен раздел от направление “Градска среда”.
1
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●
●
●
●

да се търси баланс и общ език между граждани експерти и информацията по
тези две основни направления;
да се осигуряват условия за диалогичност и градивна дискусия;
да се дава поле за прозрачност и механизми за обратна връзка;
да се създават условия за съвместен работен процес и вземане на решения.

Конкретните методи, използвани за събиране, анализ и оценка на информацията и
източниците на данни и информация от експертния екип, са:
●

●

●

●

Деск анализ (Основен метод) – анализ на съществуващите и действащи
стратегии, нормативни документи, официални доклади, проучвания, отчети,
публикации и др., както и на налични база данни относно аспектите на
градската среда за Столична община;
Сравнителен case study анализ - използван като практичен метод за
изследването на добри практики от световната практика относно начин на
събиране, организация на базите данни, на планиране и на проучване на
аспектите на градската среда и тяхната съпоставка с контекстуалната
ситуация в София;
Пространствен и ГИС синтез на събраната информация - този метод цели да се
даде обективна и детайлна оценка на съществуващите бази данни, които се
оказаха достъпни;
Интервюта с ключови организации и професионалисти, които имат отношение
към различните аспекти на направление “Градска среда”. Конкретни срещи бяха
осъществени с НПО организациите ‘Спаси София’, ‘Група град’,
‘Трансформатори’, Destructive Creation, както и с дизайн колектива Place.make.

В допълнение може да се спомене, че заради комплексността на направление “Градска
среда” и допирните точки с други тематични направления по време на процеса бяха
организирани и координационни срещи с експертите, работещи по направления “Хора”,
“Околна среда” и “Транспорт”.
В следващите глави са представени един по един анализите относно отделните теми
от направление “Градска среда”. В тях са изброени детайлно източниците на
информация и получените бази данни, които са изчерпателно анализирани. В
допълнение, основни показатели и параметри за всяка тема са идентифицирани на база
на пълния синтез на съществуващите стратегии/нормативи и добри практики (от
чужбина). В заключение - основни изводи, тенденции, препоръки и необходимост от понататъшни изследвания са дефинирани и описани.
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III. ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА

1. Описание
Тази тема разглежда спецификите, (нормативните) категоризации, осъществените
проучвания и отношението на съществуващите стратегически планове относно
публичните пространства на територията на Столична община.
Най-общата дефиниция на публичното пространство е: социално пространство,
което е свободно достъпно за всеки член на обществото, по принцип, но не
задължително практически (Orum & Neal, 2010). Погледнато по-задълбочено обаче,
дефинирането на точно какво е публичното пространство изглежда сложна задача.
Това е така заради неговата комплексност от гледна точка на различните
социокултурни, политически, комерсиални и легални (нормативни) специфики, които са
неразделно обвързани с характера на градската среда. Въпреки различните концепции,
интерпретации и отношение към публичните пространства тяхната роля за облика,
функционалността и просперитета на градовете винаги е била, е и ще бъде
фундаментална.
Градовете са местата, където хората се срещат да обменят идеи, търгуват или
просто релаксират. Градското публично пространство, вкл. улици, площади, пазари и
паркове, е сцената и катализаторът на тези дейности. Поради тази причина
контекстуално разбиране относно публичните пространства е от изключителна
важност, за да бъде градската среда балансирана, атрактивна и адекватно устроена.
Това съответно ще създаде предпоставки за ефективна мобилност, просперираща
комерсиална дейност, повече социокултурни прояви, обогатени възможности за
отдих, по-здравословен и по-безопасен начин на живот.
С цел да се постигне комплексният характер на публичните пространства, темата е
структурирана в 4 подтеми: (1) пространствени измерения, типология и (нормативни)
характеристики, (2) достъпност, (3) интензитет и начин на ползване и (4) инвестиции.

1.1. Подтема “Пространствени измерения, типология и
нормативни характеристики”
Подтема “Пространствени измерения, типология и (нормативни) характеристики” се
фокусира върху морфологията, гъстотата и мащаба, както и върху цялостната
структура на мрежата от публични пространства на територията на Столична
община. Като част от тази подтема бяха извършени следните задачи:
○ Проучване на налични анализи относно морфологията, гъстотата и мащаба на
публичните пространства на териториални нива (община, град, район,
квартал);
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○

○

○

Проучване на налични анализи относно цялостна мрежа и обвързаност на
публичните пространства на различните териториални нива (община, град,
район, квартал);
Картиране на типовете публични пространства според действащите
устройствени планове според тяхната функция (улица, площад, парк, градска
градина, пазар, озеленено пространство);
Преглед на категоризация (и картиране) според НПОРИМДЕРДТСО и
нормативните възможности за провеждане на временни събития.

С изпълнението на горните задачи се цели създаването на базова ГИС структура и
насоки за нейното развитие, за да може тя да служи за изготвянето на координирани
анализи и планови разработки в дългосрочен план. Като част от тази база данни освен
пространствено (обвързаност, мащаб), публичните пространства могат да бъдат
класифицирани и по вид (улица, площад, парк и т.н.). Освен това тази база данни може да
послужи за идентифицирането на квартали и зони от града, в които липсват или има
концентрация на публични пространства; както и за набелязване съществуващи и
потенциални пешеходни връзки между публичните пространства.

1.2. Подтема “Достъпност”
В подтема “Достъпност” се разглеждат две основни характеристики на публичните
пространства - (1) тяхната свързаност и (2) тяхната равнопоставеност. Първата
част се фокусира върху свързаността в цялостната мрежа на публичните
пространства, с главните пешеходни и велосипедни маршрути, както и до близостта
на спирки на МГТ, автомобилни паркинги (+техния капацитет). Втората част се
фокусира върху информация за наличието на техническата осигуреност (асансьори,
платформи, звукова и тактилна сигнализация) за хора в неравностойно положение,
както и върху наличието на различни видове ползватели (по пол, етнос, възраст и т.н.)
в определените публични пространства. Като част от тази подтема бяха извършени
следните задачи:
○

○

○
○
○

Проучване на съществуващата база данни и (съпоставяне на) анализи относно
цялостната мрежа на публичното пространство и нейната обвързаност на
територията на Столична община;
Обработка и проверка на наличната база данни относно спирките и линиите на
МГТ, автомобилните паркинги, техния капацитет, пешеходни и велосипедни
маршрути;
Проучване относно съществуващи данни относно ползвателите в публичното
пространство - пол, възраст, местоживеене, етническа принадлежност;
Проучване на разработки свързани с достъпност на физическата среда за хора
в неравностойно положение и други социални групи (майки с колички);
Налични данни за местоположение, състояние и поддръжка на обектите,
осигуряващи достъпната среда - асансьори, платформи, рампи, тактилни
настилки, бордюри и т.н.
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Целта на тези дейности е да създаде цялостна представа (доколкото е възможно)
относно обвързаността на отделните публични пространства в контекста на
цялостната мрежа, град и община. Разглеждането на възможностите за достъп с
различни средства на мобилност цели да обогати тази представа. Адресирането на
физическите (техническите) и социалните ограничители предоставя допълнителен
слой, който допълва комплексността на подтемата “Достъпност”. То от своя страна
може да спомогне за създаване на профил на ползвателите в публичните
пространства, което би улеснило планирането и създаване на конкретни удобства.

1.3. Подтема “Интензитет и начин на ползване”
Подтема “Интензитет и начин на ползване” разглежда функционалността на
отделните публични пространства и интензитета на тяхната ползваемост. Като
част от тази подтема бяха извършени следните задачи:
○ Проучване относно съществуващи бази данни за преходни потоци
(автомобилен, велосипеден, пешеходен);
○ Проучване относно брой стационарни ползватели и видове дейности
(рекреационни, търговски, културни и т.н.) в отделните публични
пространства;
○ Проучване относно съществуващи бази данни относно активност и функции на
партерите на сградния фонд на територията на Столична община;
○ Анализ на проведените (временни) събития и фестивали - локации, честота на
провеждане, брой посетители.
С изпълнението на горните задачи се цели да се придобие по-добра представа за
наличната база данни (количествена/качествена) относно интензитета и начина на
ползване на публичните пространства. Анализи относно стационарните функции и
преходните потоци в отделните публични пространства биха послужили за цялостно
подобряване на представата за функциониране на публичните пространства. А
информация относно функциите, приютени в партерите на прилежащите сгради и
проведените (временни) събития в публичните пространства по месеци и сезони, биха
допълнили знанията относно динамиката на публичното пространство.

1.4. Подтема “Инвестиции”
В подтема “Инвестиции” се разглеждат осъществените, текущите и предстоящите
инвестиции относно публичните пространства на територията на Столична
община. Като част от тази подтема бяха извършени следните задачи:
○
○

Проучване, пространствено измерение и картиране на осъществените
инвестиционни проекти в публичното пространство;
Проучване, пространствено измерение и картиране на осъществяващите се и
планирани за реализация инвестиционни проекти в публичното пространство;
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○

Проучване относно съществуващи анализи и прогнози относно влиянието на
инвестициите в публичното пространство върху стойността на жилищния и
сградния фонд в близост.

С изпълнението на горните задачи се цели: да се визуализират пространствено
инвестициите, насочени към публичното пространство в Столична община. На база на
пространствените измерения на инвестираните средства в последните
години/планираните за инвестиране в следващите може да се определят
районите/кварталите с най-добра поддръжка и да се анализират причините за тези
зависимости. От друга страна, може да се идентифицират и приоритетни зони в
града, в които е необходимо да се влагат повече средства за в бъдеще за подобряване
на техните публични пространства. Също така определяне на зависимостите между
инвестициите в публичните пространства и прилежащите жилища/сграден фонд
може да предостави информация, която да бъде използвана за подобряване
стратегическото планиране за развитието на София.
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2. Източници на информация
2.1.

Нормативни документи
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

■

■

2.2.

Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Наредба на Столичен общински съвет за преместваемите обекти, за
рекламните,
информационните
и
монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
(НПОРИМДЕРДТСО);
Закон за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО);
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и
застрояването на Столична община;
Наредба №7 (към ЗУТ) за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони;
Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на
територията на Столична община; Наредба за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси;
Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на
Столична община;
Наредба за организация на движението на територията на Столична
община;
Наредба №V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за
устройството, безопасността и техническите изисквания към
съоръженията, поставяни в увеселителни обекти;
Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии (от 29 юни
2004);
Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, включително за хората с увреждания (В сила от 14.07.2009
г., издадена от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Обн. ДВ. бр. 54 от 14 юли 2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 15
юли 2011 г.).

Стратегически документи
■
■
■
■

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София
2014-2020 (Обединение София XXI, октомври 2013);
София, публични пространства и обществен живот - доклад (Gehl
Architects, Столична община & партньори, 2017);
Генерален план за организация на движението на територията на
Столична община (Мотт МакДоналд ЛТД, юни 2011);
Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012–2020
(Столична община, 2012);
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■
■
■
■
■
■
■

2.3.

Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 (Столична
община, 2012);
Програма за опазване на околната среда на Столична община 2010-2020
(Лаборекс ЕАД - МЗ, 2009);
Програмата на кмета на Столична община - "Програма 2015 – 2019
Йорданка Фандъкова" (Предизборна кампания, 2015);
Стратегия за младите хора на Столична община 2017-2027 (Столична
община, 2016);
Визия за развитие на район Триадица 2016-2025 (Фондация "Форум за
наблюдение и анализ на публични политики", 2015);
Общ устройствен план с хоризонт 2030, (Софпроект, 2009) и
допълнителни схеми към него;
Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на
Столична община 2018 - 2022 (Столична община, 2017).

Данни
■
■
■
■

2.4.

Kaдастрална карта в .shp и .dwg формати от ГИС София. Направена е
оценка на слоя с имоти. Актуална към 06.2017 г.;
Зони от ОУП - Урбанизирани територии в .shp формат от ОП Софпроект,
2009 г.;
Зони от ОУП - Урбанизирани територии за далекоперспективно развитие
в .shp формат от ОП Софпроект, 2009 г.;
Детски площадки в .shp формат от ОП Софпроект, актуални към
01.09.2017 г.

Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии
■

2.5.

Заключително събитие относно проект “Създаване на стандарт за
оценка и мониторинг на качеството на градската среда” (октомври 2017,
СУБ)

Други
■
■
■

■

Епизоди на урбанистичен активизъм в София – градските публични
пространства между институции и граждани (Янчев, П., април 2014);
Изследване на публичните пространства и публичния живот | София
(Place.make, април 2017);
Обяснителна записка на Ескизния проект относно Зона 2, обхващаща ул.
“Граф Игнатиев” от ул. “Алабин” до Канала, вкл. площад “Джузепе
Гарибалди”, ул. “Цар Шишман” между ул. “Граф Игнатиев” и пл. “Народно
събрание”, ул. “6 септември” между ул. “Граф Игнатиев” и ул. “Аксаков” и
ул. “Солунска” между бул. “Витоша” и ул. “Граф Игнатиев” (А.Д.А.
Архитектурно-дизайнерска агенция ООД, март 2015)
Обяснителна записка на Ескизния проект относно Зона 4, заключена
между бул. “Цар Освободител”, улиците “Г. С. Раковски” и “Московска” и
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

бул. “Васил Левски” (А.Д.А. Архитектурно-дизайнерска агенция ООД, март
2015);
Преброяване на велосипедистите в София (Сдружение “Велоеволюция”,
проект „Еволюция сега – велосипедисти в действие”, октомври 2012);
Преброяване на велосипедистите в София (Сдружение “Велоеволюция”,
Проект “Велоданни за София”, 2015);
Списък на ремонтите на публичните пространства от Зелена София;
Списък на ремонтите на улици и тротоари от дирекция “Транспортна
инфраструктура” на Столична община (от януари 2014 до юли 2017);
Регистър на озеленените площи в Столична община;
Регистър на публични събития и фестивали (януари 2012 - юни 2017) от
Дирекция Сигурност на Столична община;
Градът - интервю с арх. Здравко Здравков (ноември 2016);
Дневник - Главният архитект на София иска наредба, с която да се
определя обликът на града (Веселин Николов, октомври 2017);
Investor.bg - Специална наредба ще регулира визията на градската среда в
София (Миглена Иванова, октомври 2016);
“Добре отъпканите пътеки и тротоари на България” (Боян Юруков,
28.11.2017).
Common Ground: Readings and Reflections on Public Space (Orum, A. & Neal, Z.,
2010).
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3. Оценка на информацията
Kaдастрална карта в .shp и .dwg формати от ГИС София. Направена е оценка на слоя с
имоти. Актуална към 06.2017 г.
Информацията е предоставена в два формата - .dwg и .shp. По-надолу е оценен
шейпфайлът с имотите, тъй като в него информацията за отделните райони е
обединена.
Слоят за имотите е площен/полигонов, но е непълен. В него липсват районите Лозенец
и Слатина, части от районите Панчарево (предимно южни и централни части) и
Витоша (в района на Владая). За жк Студентски град липсват имотите, които са
предмет на жалба на областния управител. Забелязани са, макар и много редки,
единични липси на геометрия на поземлени имоти.
Атрибутната таблица на слоя съдържа доста информация, както следва:
●
●

●
●
●

●

всеки имот е записан с уникален идентификационен номер (ID), като в
допълнение има и номера на имота според КК;
колона съдържаща адрес на имотите - много от данните липсват или са
непълни, а там, където ги има - адресите са записани в различни формати,
което усложнява работата с тях;
има отделни колони, маркиращи в коя местност, населено място попадат
имотите;
налична е информация относно вида собственост на имотите, имената на
техните собственици и броя собственици за всеки имот;
за някои имоти има определена категория на земята, като в повечето случаи
това се отнася до селскостопански земи и съответно за класа на земеделска
земя;
направена е класификация на имотите както по начина на трайно
предназначение на територията (населени места, горско или селско
стопанство и транспорт), така и по начин на трайно ползване (НТП) на
имотите - според старата и според новата и валидна класификация.
Информацията я има като текст и като код от класификацията в НАРЕДБА №

РД-02-20-5
от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Колоната с

●

информация за НТП е тази, която класифицира имотите в Столична община
според тяхното предназначение. Налични са повече от 160 различни
предназначения за СО;
има изчислена площта на имотите както в квадратни метри, така и в декари.

Пряко отношение към публичните пространства има конкретното предназначение на
имотите. От съществуващите над 160 вида предназначения, отношение по темата
на публичните пространства имат следните:
● площади и пешеходни пространства (предназначение за площад и за алея);
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●
●
●

паркове и градини (разделени на: обществен селищен парк; градина, друг вид
озеленени площи; гробищен парк);
улици (класифицирани като първостепенни и второстепенни). Към тях, с малко
по-различен статут, могат да бъдат добавени и
имотите за спорт - стадион, спортно игрище, за спортна зала, за други видове
спорт.

Съществуващите предназначения отразяват реалната ситуация (под въпрос е
актуалността на КК), като е много важно да се каже, че в някои квартали са отбелязани
отделните имоти на междублоковите пространства с предназначение: за друг вид
озеленени площи. Най-много има в кварталите: Изгрев, Красно село, Борово, Надежда 1,
Лев Толстой. Това може да бъде отличено като добър пример, тъй като предоставя
необходимата основа за по-лесно управление на междублоковите пространства (тъй
като са в отделен УПИ от жилищните сгради), предоставя реална картина относно
озеленяването и мрежата от публични пространства на квартално ниво. Надяваме се
за в бъдеще този пример да бъде последван на нормативно и устройствено ниво и
междублоковите пространства бъдат отделени в собствени имоти, което би
улеснило до известна степен тяхната поддръжка, анализ и развитие.
За бъдещо използване и анализиране на данните със сигурност е нужна проверка на
тяхната достоверност. Съмненията са породени от факта, че бул. “Витоша” (в
частта от ул. „Патриарх Евтимий“ до Света Неделя) все още е с предназначение за
първостепенна улица, а реално е пешеходно пространство от няколко години. Също
така има и други сгрешени предназначения, като например част от Околовръстния
път, южно от кръговото в жк Бъкстон, е с предназначение за пешеходна алея.
Въпреки това предназначенията от КК са основата, върху която трябва да се
надгражда и развива базата данни за публични пространства. Събраните през
последната година (2017г.) данни за ЦГЧ са доста ценен ресурс, който е желателно да
бъде интегриран в единна ГИС база данни, която е най-добре да използва
съществуващата, но и актуализирана и проверена КК.
Зони от ОУП - Урбанизирани територии в .shp формат от ОП Софпроект. Актуална към
2009 г.(?)
В предоставените ни Зони от ОУП, отнасящи се за урбанизираните територии,
публичните пространства са включени в прогнозата, но всички са обединени в
системата от озеленени територии. С плана се отреждат основно следните видове
публични пространства:
● зона на градски паркове и градини (Борисова градина, Южен парк,
пространството около НДК, парк Заимов и др.)
● терени на локални градини и озеленяване (Градската градина, Градина Кристал,
площадът около Св. Ал. Невски и др.)
● терени за зелени връзки и озеленяване на улици, реки и дерета (улично
озеленяване, площад Света Неделя, площад Независимост, площад Славейков и
др.)
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●
●
●

терени за специални зелени площи (Парк Военна академия, Софийска духовна
семинария, Парк Резиденция Лозенец и др.) и
терени за гробищни паркове
в допълнение могат да бъдат добавени и зоните за спорт и атракции
(Национален стадион Васил Левски, стадион Раковски и др.)

Като извод може да кажем, че подобно „генерализиране“ на публичните пространства и
вкарването на всички в рамките на зелената система е противоречиво решение.
Според нас обаче това не е много удачно, защото не показва реалната специфика на
отделните видове публични пространства. Например някои от площадите, които
имат минимално озеленяване и тотално различни характеристики и функции, са
включени в зона за озеленяване. В допълнение, улиците изобщо не присъстват в този
слой с площни обекти (има ги като линеен слой с отделните класове улици) и като цяло
не са включени и разгледани като част от темата за публичните пространства в ОУП,
а единствено като транспортни артерии.
В бъдеще е добре да се помисли за интегриране на улиците като нужната и свързваща
част на системата на публичните пространства. Улиците в София имат страхотен
потенциал, като и в момента функционират като едни оживени и мултифункционални
пространства. Техният социален и търговски потенциал може да бъде доразвит при
целенасочена работа в тази посока. Затова препоръчваме при бъдещи изменения на
ОУП да се предефинират ПП в зависимост от техния вид - парк и/или градина, площад,
(пешеходна) улица и т.н. Това би дало много по-реална и лесно четима картина, която да
служи за бъдещи анализи и проучвания в зависимост от характерните особености на
пространствата.
Зони от ОУП - Урбанизирани територии за далекоперспективно развитие в .shp формат
от ОП Софпроект. Актуална към 2009 г.(?)
Зоните от ОУП за далекоперспективно развитие засягат темата за публичните
пространства, като предвиждат изграждането на:
● Градски паркове и градини
● Зони за спорт и атракции
Всичките споменати се предвиждат извън територията на града и са ситуирани
основно в североизточните райони от Столична община. С оглед далечната
перспектива не може да се каже, че тези предвиждания имат значима стойност за
настоящата разработка.
Детски площадки в .shp формат от ОП Софпроект, актуални към 01.09.2017 г.
Изработването на точков слой с детските площадки във формат .shp е един
страхотен проект, иницииран отдолу нагоре. Моментният резултат, който ще бъде
оценен по-долу, е добрият пример как гражданите могат да бъдат активни и
самоинициативни и при правилно отправяне на посланието от тяхна страна, то може
да бъде позитивно прието и разработено от общинската администрация. В самия слой
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са отбелязани 1781
територията на СО.

съществуващи

и

новопредвидени

детски

площадки

на

Освен местоположение базата данни съдържа:
● номера на площадката и района, в който се намира,
● собственост и площ,
● дата на изграждане,
● дали отговаря на условията на Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и

реда за устройството и безопасността на площадките за игра,
●
●
●

какъв е статусът (новоизградена, новопредвидена, основен ремонт, частичен
ремонт) и кой е отговорникът (районна администрация или Зелена система)
има ли проект,
за кои възрастови групи е подходяща.

В допълнение към цялата спомената дотук информация, има направена и
инвентаризация на площадките спрямо брой и вид на съоръженията в тях: комбинирани
съоръжения, люлки, катерушки, клатушки, пясъчници, паркова мебел, ограда,
инфотабела.
Наличната информация е супер подробна и актуална. Тази инициатива е един доста
пресен и положителен пример за създаване на база данни, която отразява
геопространствено съществуващото положение на този вид публични
пространства. Това пък от своя страна улеснява и оптимизира планирането на
инвестициите и необходимите намеси в самите пространства. Препоръчително е да
бъде проучен използваният подход на взаимодействие между граждани и община и той
да бъде приложен в бъдеще при осъществяване на подобни инициативи.
Освен тази информация други набори от данни също бяха потърсени и поискани от НАГ:
- Концентрация (процентно) на различните типове публични пространства по
-

отделни градоустройствени единици (райони, квартали);
Данни относно ползвателите - пол, възраст, местоживеене, етническа
принадлежност, хора в неравностойно положение и др.

Получихме отговор, че такъв вид данни обаче не съществуват под каквато и да е
форма в тяхното направление.
Като обобщение по тази точка може да кажем, че данните относно публичните
пространства са доста оскъдни и напълно недостатъчни за обективно
анализиране и мониторинг на функционирането и развитието на мрежата от
публични пространства. Наложително е да се положат усилия в тази посока от
Столична община. В точка 5 “Необходими проучвания” са описани някои от
възможните проучвания и анализи за създаване на базисна информация, която да
бъде постоянно надграждана.
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4. Оценка на състоянието
4.1.

Параметри и показатели
a) Пространствени измерения, типология и (нормативни)
характеристики
■

■

■

■

разположение, гъстота и мащаб на публичните
пространства на различните териториални нива (община,
град, район, квартал) - % и абсолютна стойност
(квадратура);
цялостната мрежа и обвързаност на публичните
пространства на различните териториални нива (община,
град, район, квартал);
тип публично пространство според устройствен план и
функция (улица, площад, парк, градска градина, пазар,
озеленено пространство);
категоризация според НПОРИМДЕРДТСО, нормативни
възможности за провеждане на временни събития.

b) Достъпност
(1) Свързаност
■ свързаност в цялостната мрежа на публичните
пространства;
■ брой на спирки и линии на МГТ, разположени в близост (400
метра = 5 минути, 800 метра = 10 минути);
■ брой и капацитет на автомобилни паркинги, разположени в
близост (400 метра = 5 минути, 800 метра = 10 минути);
■ обвързаност с (главни) пешеходни и велосипедни маршрути.
(2) Равнопоставеност
■ наличие на ползватели от различни полове, възрастови,
етнически и друг вид групи (туристи, студенти и т.н.);
■ наличие на елементи и съоръжения, спомагащи хора в
неравностойно положение.

c) Интензитет и начин на ползване
■
■
■
■

преходни потоци (автомобилен, велосипеден, пешеходен);
брой стационарни ползватели и видове дейности
(рекреационни, търговски, културни и т.н.);
активност и функции на партерите в прилежащите сгради;
брой проведени (временни) събития в даденото
пространство и техният характер (по месеци и сезони).

d) Инвестиции
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■
■
■

4.2.

брой и финансови параметри на осъществени инвестиции в
публичното пространство;
брой и финансови параметри на планирани за реализация
инвестиции в публичното пространство;
капацитет и (монетарна) стойност на жилищния и сградния
фонд (съществуващ/планиран) в близост.

Анализ

4.2.1. Подтема “Пространствени измерения, типология и
(нормативни) характеристики”
Пространствени измерения и типология
Основно два са стратегическите документа, които адресират публичните
пространства като цялостна тема. Те са ИПГВР 2014-2020 (Обединение София XXI,
2013) и София, публични пространства и обществен живот - доклад (Gehl Architects, СО
& партньори, 2017). Преди всичко е важно да се спомене, че принципният обхват и фокус
на разработка на двата документа е различен. Първият има за цел да анализира целия
град и има холистичен характер, като темата за публичните пространства е
засегната като една от множеството в стратегията. Вторият от своя страна се
фокусира изцяло върху тематиката на публичните пространства и тяхното
използване, но обсегът му се ограничава с централните градски части на София.
Обединение София XXI (2013) използва традиционен типологичен подход при
анализирането на публичните пространства, като определя площадите, парковете,
градините, кръстовищата и търговските улици като общественозначими градски
пространства. Допълнително се отделя внимание на метростанциите и пешеходните
подлези, детските площадки, публичните пространства около жилищните сгради (в
зоните със социален характер) и пазарите. За определяне на най-емблематични
публични пространства е осъществено анкетно проучване, което дава възможност да
се определят и картират най-емблематичните места, но само в центъра(!) на София.
На база на това авторите правят своята експертна оценка и картират публичните
пространства, които определят идентичността на София.
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Емблематични места в центъра. Обобщени данни от проведено анкетно проучване сред 400 жители на
столичния град през август 2012 г. в рамките на разработването на ИПГВР на град София.

Публични пространства, определящи идентичността на град София. Експертна оценка

Поради широкия обхват и мащаб на проекта като стратегически план за целия град не
са извършени детайлен анализ на публичните пространства, техните измерения и
състоянието им. До известна степен това е направено в определените три зони за
въздействие (О1, С1 и И1), но анализът не навлиза в дълбочина и конкретика. Изключение
е направеният анализ за зона О1, или ЦГЧ, където публичните пространства
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сформират голяма част от приоритетите на предложенията (за подзоните) на плана.
По този начин е и определена основната мрежа от публични пространства (север-юг и
изток-запад), но това е по-скоро на пространствена, отколкото на функционална база.
От аналитична гледна точка разработката разглежда съответните пространства на
база на тяхната типология и на обобщен принцип, отколкото на индивидуален принцип.

Подзони в концепцията на зона на публични функции с висока обществена значимост (О1) - Център, ИПГВР
София

Разглеждайки мрежата на публичните пространства в ОУП на София от 2007/ 2009
екипът на Софпроект визуализира тези в ЦГЧ в пространствена мрежа обвързваща
зелената система и културно-историческото наследство. Схемата създава
интересна представа относно как е структурирана мрежата от публични
пространства в ЦГЧ.
В допълнение, улиците не са включени и разгледани като част от темата за
публичните пространства в ОУП, а единствено като транспортни артерии. В бъдеще
е добре да се помисли за интегриране на улиците като нужната и свързваща част на
системата на публичните пространства. Улиците в София имат страхотен
потенциал като и в момента функционират като едни оживени и мултифункционални
пространства. Техният социален и търговски потенциал може да бъде доразвит при
целенасочена работа в тази посока.
Gehl Architects, СО & партньори (2017) не се обосновава директно върху отделни
пространствени типологии за направения от тях анализ. Водеща при техния анализ е
връзката на обществения живот с физическата среда и причинно-следствената
връзка между качеството на публичното пространство и неговите видове
ползваемост. Заради тези си аспекти и дълбочината на анализа материалът е много
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полезен, но също така и ограничен в контекста на цялата Столична община, тъй като
е фокусиран само върху ЦГЧ, а наблюденията на терен са извършени само за период от
два дни (един през седмицата и един през уикенда).
От гледна точка пространствените измерения на публичните пространства
разработката на Gehl Architects констатира, че има положително разнообразие
съгласно мащабите на отделните публични пространства в центъра, което създава
предпоставки за различен вид функции. Отбелязано е, че площадите с голям мащаб
(площадите “Независимост”, “Батенберг”, площад “Лъвов мост”) не функционират
добре и е необходимо да им бъде придаден по-добър комфорт и функционалност.
Твърдение, което от дизайн гледна точка изглежда напълно обосновано. Освен това
изследователите разглеждат мрежата от публични пространства в по-дълбок
детайл, като обръщат внимание на конкретните функционалности. По този начин те
констатират, че автомобилното движение и паркинги разпокъсват значително
свързаността на публичната среда в центъра на София, както и че публичните
пространства са концентрирани главно в източната и южната част на ЦГЧ. Въпреки
идентифицирането на тези проблеми докладът добавя и някои положителни нотки и
потенциали относно подобряването на мрежата на публичните пространства, като
наличието на ниши и незастроени площи, които могат да се трансформират в
качествена публична среда. Това становище обаче не е подсилено с аргументация
относно актуалната собственост на тези терени, тъй като вероятността те да са
частни е изключително висока, което би затруднило една подобна трансформация.
Като изключим анализите за централните градски части, такива за публичните
пространства в останалата част на Столична община почти липсват. В ИПГВР на
София 2014-2020 Обединение София XXI (2013) засяга темите за междублоковите
пространства, районните градини и паркове и уличното озеленяване, но го прави само
за двете зони на въздействие (С1 и И1). Освен това анализът относно тях е
сравнително повърхностен и доста генерализиран, без да се влиза в конкретика и
емпирични изследвания. Във Визия за развитие на район Триадица (2016-2025) също до
някаква степен е засегната тематиката за качеството на публичните
пространства. Авторите на визията от Фондация "Форум за наблюдение и анализ на
публични политики" (2015) използват анкетно проучване, за да придобият представа
относно това какво местните жители ценят в района си, какво не харесват и какво
искат да се подобри. Все пак в този документ отново няма подробна експертна оценка
на различните публични пространства.
Що се отнася до зелената система на София, която съставя голяма част от
публичното пространство на територията на Столична община, като част от
програмата за опазване на околната среда на Столична община 2010 - 2020 г.
авторите ѝ използват типология относно всички озеленени площи. Освен това
конкретните паркове и градини са отбелязани като част от съответните категории.
Използваната типология е:
“А) Зелени площи за широко обществено ползване
1.
Зелени площи с общоградско значение
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1.1.
Общоградски паркове (забележка: изброени са конкретни паркове)
1.2.
Общоградски градини и скверове
2.
Зелени площи с районно значение
2.1.
Районни паркове (забележка: изброени са конкретни паркове)
2.2.
Районни градини (забележка: изброени са конкретни градини)
3.
Зелени площи с локално значение
3.1.
Градини и скверове в градската част (забележка: изброени са конкретни градини)
3.2.
Градини и скверове в селищата на крайградската зона
Б) Зелени площи на транспортно-комуникационната мрежа
1. Озеленени ивици
2. Озеленяване на транспортни възли
3. Дървета по улиците - условна площ (забележка: изброени са улици и отсечки, по които
има дървесни ивици)
В) Зелени площи за ограничено ползване
1. Зелени площи в жилищни комплекси
2. Зелени площи в жилищни квартали
3. Зелени площи в учебни заведения
4. Зелени площи в здравни заведения
5. Озеленяване на обществени и производствени сгради и комплекси
Г) Зелени площи със специално предназначение
1. Озеленяване на спортни обекти
2. Гробищни паркове
3. Ботаническа градина и зоологически парк
4. Други зелени площи (б.а. - изброени са конкретни резиденции и паркове)
5. Зелени площи, паметници на градинско парково изкуство - като индивидуални
паметници и като елементи на групови паметници (забележка: изброени са
конкретните градини - индивидуални паметници и такива, които са елементи от
групови паметници)
*Извънградски зелени площи (забележка: изброени са конкретни територии)”

Въпреки че няма обяснена мотивация за дефинирането на използваната типология и
категоризирането на конкретните озеленени площи, тя може да бъде използвана като
добра база и евентуално адаптирана, ако е необходимо. Пълнотата и детайлността
при изброяването на всички конкретни локации е добре също да се отбележи. В
допълнение, Столична община поддържа и публичен регистър на озеленените площи на
територията на общината. При направената проверка се установи, че не е напълно
актуално отчетен, но въпреки това съдържа подробна информация за различните
площи. Препоръчително е да се подобри начинът на визуализация на тази база данни,
като бъде интегриран и в рамките на интерактивна карта, показваща локациите на
всяка отделна площ, за да оптимизира ползата от регистъра.
Подобен тип класификация и регистър могат да бъдат полезни и развити и за другите
публични пространства, вкл. площади, пазари, търговски улици, специализирани
пешеходни пространства, алеи и други. В тази връзка препоръчваме при бъдещи
изменения на ОУП да се предефинират, използвайки подобна типология. Това би дало
много по-реална и лесно четима картина, която да служи за бъдещи анализи и
проучвания в зависимост от характерните особености на пространствата.
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Нормативни характеристики
В ИПГВР на град София 2014-2020 Обединение София XXI (2013) дефинира три основни
периода след 1989 г. в политиката на СО относно обществените пространства на
София: [1989–2000] Липса на цялостна политика по темата; [2000–2006] Частични политики
на СО, довели до еднократни реализации и [2007-досега] Темата влиза в дневния ред на СО, но не е
приоритетна. Основните документи на СО не разглеждат проблемите на обществените
пространства и те не са сред основните й приоритети. Темата се слива с теми като „Защита
на културното наследство“ или „Зелена София“.
В своята статия “Епизоди на урбанистичния активизъм в София - градските публични
пространства между институции и граждани” Павел Янчев (2014) също адресира
негативния ефект на дупките в нормативните уредби относно публичните
пространства. Този ефект е осезаемо отрицателен за цялостната естетика в града в
началото на XXI ви век до края на 2008 година.
- “Инвестициите в недвижими имоти в контекста на липсващо урбанистично планиране
превръщат публичното пространство в колаж от несъгласувани лични намерения за
благоустрояване, който (колаж) застива с настъпването на световната криза на
жилищния кредит в края на 2008 г.”
Все пак трябва да се отбележи, че на база на тези критики и урбанистичния
активизъм, който Янчев (2014) анализира, в последните години се забелязва прогрес от
гледна точка на развитието на нормативните разпоредби и отношението на
Столична oбщина към публичните пространства в София. Пример за това са
измененията и приемането на нови наредби. През 2013 г. е приета Наредба № V-12-707
от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и
техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, а
през 2014 г. влиза в сила наредбата на Столичен oбщински съвет за преместваемите
обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и
за рекламната дейност на територията на Столична oбщина (НПОРИМДЕРДТСО).
Въпреки че тази наредба се фокусира главно върху условията и реда за поставяне,
регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи, тя косвено взема отношение и върху
цялостната организация на публичните пространства, като ги категоризира в седем
отделни зони.
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Приложение №2А към чл. 5 на НПОРИМДЕРДТСО

Приложение №2Б към чл. 5 на НПОРИМДЕРДТСО

Също така в НПОРИМДЕРДТСО са конкретизирани и конкретни места, УПИ, част от
градски градини и паркове, където може да се провеждат акционни събития.
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Освен това в последната една година се работи и усърдно в обогатяване на
нормативната база относно оформлението и качеството на публичните
пространства. Множество медийни публикации (между които - Дневник, октомври
2017; Градът, ноември 2016; Investor.bg, октомври 2016) констатират желанието на
главния архитект на София Здравко Здравков да се създаде наредба за градската среда
с правила и нормативи за облика на градските пространства, сградите и ансамблите.
Подготовката за изготвянето ѝ е формално задействана, понеже предвиждането за
нейното издаване в най-скоро време са внесените предложения за промени на ЗУЗСО
(октомври 2017).
Наредбата ще цели да детайлизира изискванията към цялостната визия на градските
пространства. Тези изисквания са заложени в последните промени на Закона за
устройството на територията (ЗУТ) и предложението за промени в Закона за
устройството и застрояването на столицата (ЗУЗСО). Една подобна наредба би била
изключително полезна и препоръчително да се изготви, за да бъдат интервенциите в
градската среда нормативно конкретизирани, синхронизирани и контролирани.
Друга инициатива в подобна насока е проектът на Съюза на урбанистите в България
(СУБ) относно “Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на
градската среда”. До голяма степен този материал се фокусира и върху тема 2 “Градски
дизайн и естетика”, но е добре да бъде споменат и тук. Целта на проекта е да се
създаде цялостна рамка за оценка и мониторинг на градската среда, като авторите
предлагат пет тематични области относно градската (публична) среда - (1)
здравословна, (2) сигурна, (3) устроена, (4) жизнена и (5) характерна. Освен това
разработеният стандарт има и задълбочен характер, като специализира йерархично
мрежова таксономия - (ниво I) тематични области, (ниво II) тематични фокуси, (ниво III)
теми, (ниво IV) показатели и (ниво V) наблюдавани елементи на средата. Детайлността
и дълбочината на труда заслужава специално внимание и въпреки че са възможни
адаптации в някои от елементите, представлява един полезен инструмент (все още
неофициален), чрез който СО може да стандартизира мониторинга и оценяването на
публичната среда, заедно с евентуалната нова наредба за градската среда с правила и
нормативи за облика на градските пространства, сградите и ансамблите.
Въпреки този позитивен прогрес от гледна точка на нормативните разпоредби
относно публичните пространства има някои противоречия, които е важно да се
отбележат. В приложение към чл. 3, ал. 2 на Закон за устройството и застрояването на
Столичната община (ЗУЗСО) може да се забележи, че нормативното определение
съгласно различните видове пространства е по-скоро генерализирано. Определени
площади (с минимално озеленяване), като площад “Св. Неделя”, са причислени като
терени, част от зелена система. Това не изглежда много удачно, защото не показва
реалната специфика на отделните видове публични пространства.
Допълнително, в предложения за промени на ЗУЗСО (октомври 2017) е предложено за
вписване и конкретно нормативно определение за “междублокови пространства” и
предвидено тяхното урегулиране като цялостно УПИ на база на реалните им
пространствени измерения. Това също може да бъде прието като напредък относно
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дефинирането на типологиите от публични пространства, тяхното ефективно
анализиране и управление. От наша страна обаче смятаме, че промени в ЗУЗСО трябва
да се направят и относно типологиите на другите публични пространства, както е
мотивирано в предишния абзац.
Извод 2.1.1: При определяне на значимите публични пространства от гледна точка на
идентичност и функционалност е добра идея да се използват анкетни проучвания сред
гражданите, както в случая на ИПГВР 2014-2020, те могат да бъдат и разширени
относно други аспекти - примерно основни проблеми на публичните пространства,
необходимост от и други (пример: Визия за развитие на район Триадица 2016-2025).
Извод 2.1.2: Мрежата от публични пространства е обикновено визуализирана на база на
пространствената даденост на градската среда и в планови (пожелателен) характер, а
не на база на функционалните ѝ аспекти и реалния (настоящ) ѝ характер. Когато се
разгледа по втория начин, може ясно да се отбележи, че основните пътни артерии и
паркинг зони разпокъсват мрежата от публични пространства (Gehl Architects, 2017).
Извод 2.1.3: В действащите стратегически документи на територията на Столична
община няма детайлна типология за различните видове публични пространства и
тяхното значение за урбанизираната територия. В програмата за опазване на околната
среда на Столична община 2010 - 2020 г. подобна примерна типология е разработена за
озеленените територии.
Извод 2.1.4: Забелязва се значително желание и прогрес (вкл. няколко проекта и
структурни предложения) за обновяване на нормативните разпоредби относно
публичните пространства, техните дефиниции и мониторинг. Все пак е
препоръчително допълнително разработване на типологиите и нормативните
определения на различните видове публични пространства. В момента според
приложение към чл. 3, ал. 2 на ЗУЗСО всички те са нормативно обединени в рамките на
зелена система, което е противоречиво решение.

4.2.2. Подтема “Достъпност”
Свързаност
Поради връзката на този аспект с темата мобилност много стратегически
документи докосват тази тематика. От друга страна обаче, много малко от тях
навлизат в дълбочина относно актуалната свързаност на отделните публични
пространства, както и относно причинно-следствените връзки за функциониране на
цялостната мрежа от публични пространства. В два от документите, докосващи
този аспект - ИПГВР на София 2014-2020 (Обединение София XXI, 2013) и Генерален план
за организация на движението на територията на Столична община (Мотт МакДоналд
ЛТД, юни 2011). Въпреки, че първият документ няма за цел да дефинира направленията на
велоалеите, елементи от темата са засегнати. В този план те са съгласувани с
определения към момента ОУП на СО и актуалните разработки (към момента),
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координирани от Сдружение “Велоеволюция” (План за развитие на велосипедния
транспорт на територията на Столична Община 2012-2017. Също така, трасетата
са съгласувани и с администрацията на СО. Референции за обвързаността на плана с
отделните разработки по темата не са отчетливо отбелязани и тази информация е
набавена чрез допълнителни разговори с някои от авторите на ИПГВР София 20142020. Нужно е, все пак, да се подчертае, че след като документът няма за цел да навлиза
в комплексността на темата, наличието на информация трябва да се разглежда
положително.
Във втория споменат план, на Мотт МакДоналд ЛТД (2011), главните пешеходни и
велосипедни променади са дефинирани по-скоро арбитражно - на база на експертно
мнение, а не на детайлни замервания (преброявания). Въпреки че е отбелязано
използването на емпирични замервания, конкретни резултати от такива не са
представени. Като цяло това не бива да бъде възприемано към опровергаване на
становищата, но конкретни замервания биха имали много по-голяма стойност поради
поне две причини: (1) биха имали директно отношение към анализиране на цялата
свързаност на публичните пространства и (2) биха дали възможност за базисни
сравнения и по-задълбочен анализ относно функционирането на публичните
пространства.
Двете изключения са изследванията “Преброяване на велосипедистите в София” на
Сдружение “Велоеволюция” (2012 & 2015) и “София, публични пространства и обществен
живот - доклад” на Gehl Architects, СО & партньори (2017) и по-точно техническата
част от доклада, ръководена от Place.make (април 2017) - “Изследване на публичните
пространства и публичния живот | София”. Тези изследвания ще бъдат анализирани в
по-голям детайл в следващата подтема, но е важно да се спомене, че такъв тип
преброявания изглеждат най-обективния начин да се идентифицират основните
пешеходни и велосипедни потоци в публичните пространства на София.
От информативна гледна точка е добре да се спомене, има налична база данни относно
велосипедната инфраструктура, както и публично достъпни схеми, залегнали в ОУП
София (1/2) и интерактивна карта относно развитието на велотрасета. Определяне
на основните велопотоци само на базата на тези данни обаче изглежда некоректно от
гледна точка на обективност. Качеството на тази информация и действащите
нормативни и стратегически документи относно велосипедната инфраструктура са
разгледани в направление “Транспорт”.
Друг важен елемент, отново разглеждан детайлно от направление “Транспорт”, но с
отношение към свързаността на публичните пространства, са разположението и
обвързаността с обществения транспорт и неговите спирки. Съществува добра база
от данни за отделните спирки, тяхното разположение и линиите, които обслужват.
Допълнително навързване с маршрутите и интензитета на тези линии (информация,
която също съществува) позволява подробен анализ на свързаността на отделните
публични пространства в София.
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Когато става дума за свързаност и обществен транспорт, е важно да се отбележи и
важността на подземните публични пространства - метростанциите и пешеходните
подлези. В ИПГВР София 2014-2020 Обединение София XXI (2013) отделя внимание макар и
генерализирано. “Метростанциите и пешеходните подлези имат голям интензитет на
преминаване на пешеходци. Наличието на търговски обекти и общинска охрана се наложи като
устойчив модел за поддържане на подлезите. Метростанциите са ново явление с мощен,
генериращ пешеходно движение ефект. Свързаността на градски транспорт, търговия,
забавления и култура ги превръща в акценти. Положителен пример е подлезът пред Софийски
университет.”
За съжаление въпреки важността и интензитета на използване на тези
алтернативни публични пространства, както е отбелязано и от Обединение София
XXI, липсват структурирани и детайлни анализи на темата в стратегическите и
плановите документи за Столична община. Необходимостта от подобряване на
разбирането относно функционирането на тези ключови за свързаността публични
пространства е наложителна.
Въпреки липсата от достатъчно детайлни и обективни (преброявания) изследвания
относно свързаността и достъпността на публичните пространства
подобряването на тези аспекти е засегнато като препоръки, приоритети, цели и/или
мерки за развитието на София в почти всички ключови стратегически документи.
Между тях са: ИПГВР София 2014-2020 (Обединение София XXI, октомври 2013), София,
публични пространства и обществен живот - доклад (Gehl Architects, Столична община
& партньори, 2017), Програма на кмета на Столична община 2015-2019 (Предизборна
кампания, 2015), Генерален план за организация на движението на територията на
Столична община (Мотт МакДоналд ЛТД, юни 2011) и други.

Равнопоставеност
В съществуващите стратегически документи и действащи нормативни разпоредби
темата е представена главно от спецификата за достъпността на градската среда
за хора в неравностойно положение. Аспектът за равнопоставеност от гледна точка
на възраст, пол, етнос и други подобни в контекста на публичните пространства е
почти незасегнат от съществуващите стратегии и разпоредби.
Достъпността на градската среда в Столична община се разглежда и регулира основно
с три документа: Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на
Столична община, 2018-2022 г. и Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна
среда за населението, включително за хората с увреждания и Наредба за изграждане на
общодостъпна среда в гр. София от 18 август 2000 г. С оглед спецификата на тези
документи (стратегически и нормативни) те обхващат доста аспекти и навлизат в
детайли по тази подтема и различните ѝ измерения.
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Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община
2018-2022 е най-актуалният документ, свързан с достъпността, като дори ще влезе в
сила през 2018 г. Документът си поставя 3 специфични цели:
●

●

●

Интегриран подход към изграждане на достъпна градска среда за всички като
задължителен елемент от политиките за постигане на устойчиво градско
развитие;
Достъпната градска среда да се разглежда като основно човешко право,
упражняването на което води до повишаването на качеството на живот за
всички;
Повишаване на ефективността на контрола при изпълнението на мерки за
осигуряване на достъпна градска среда за всички.

Специфичните цели и подкрепящите ги приоритети обхващат достъпността до
сгради, транспорт и информация, но не засягат(!) важния аспект - достъпността на
самата публична градска среда - улици и пространства. Това може да бъде отчетено
като недостатък, имайки предвид факта, че множество от предложените от ИПГВР
проекти, както и няколко мащабни проекта за реализация в следващите години засягат
именно трансформацията на публичните пространства.
Другият документ с пряко отношение по темата за достъпността е Наредба №4 от 1
юли 2009 г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. С
нея се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на
строежите (елементите на урбанизираната територия и на сградите и
съоръженията) за осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население,
като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на
хората с увреждания. В документа са дефинирани следните елементи на достъпната
среда в урбанизираната територия:
● пешеходни пространства;
● кръстовища и пешеходни пътеки;
● елементи за преодоляване на различни нива;
● достъпни места за паркиране;
● спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
● елементи на обзавеждането на достъпната среда
Според наредбата горните елементи на достъпната среда се свързват помежду си с
достъпен маршрут, както следва:
● от улици и пешеходни пространства до достъпен вход на сграда или съоръжение;
● от достъпни места за паркиране до достъпен вход на сграда или съоръжение;
● от спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на
пътници до достъпен вход на сграда или съоръжение.
Също така са и отбелязани маршрути с първостепенно значение за устройване в
урбанизираните територии:
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●

●

●

●

●
●

от приемните сгради на транспорта (автогари, железопътни гари, летища, морски и
речни гари) до спирките на превозните средства от редовните линии за обществен
превоз на пътници и до достъпните места за паркиране;
от сградите на лечебните заведения до спирките на превозните средства от
редовните линии за обществен превоз на пътници и до достъпните места за
паркиране;
от административните сгради на централните изпълнителни органи и на общинската
администрация до спирките на превозните средства от редовните линии за
обществен превоз на пътници и до достъпните места за паркиране;
от достъпните сгради на учебните заведения до спирките на превозните средства от
редовните линии за обществен превоз на пътници и до достъпните места за
паркиране;
пешеходните пространства в централните зони на урбанизираните територии,
предназначени за многофункционално ползване;
от достъпните сгради за обществено обслужване и достъпните жилищни и
производствени сгради до спирките на превозните средства от редовните линии за
обществен превоз на пътници и до достъпните места за паркиране.

Горната извадка от наредбата звучи доста пожелателно и нереалистично с оглед
текущата ситуация в градската среда на София. Трябва да бъде изработена цялостна
визия и концепция как нещата, описани в този документ, да бъдат обвързани с
останалите политики за градско развитие.
В наредбата също така са дефинирани и определени необходимите нормативни
изисквания за дизайна на публичните пространства за безпроблемно навигиране и
ориентиране на хора с увреждания - хора в инвалидни колички, с увреден слух и зрение.
Описаните съображения изглеждат абсолютно целесъобразни. Трябва обаче отново да
се отбележи, че в контекста на София е необходимо целенасочено и последователно
налагане на тези мерки в продължение на години, за да се изгради цялостна мрежа от
съоръжения, осигуряващи достъпна градска среда. Отделни трансформации на
публични пространства, било то и мащабни по площ, няма да постигнат достатъчен
ефект.
Една от най-интересните препоръки на наредбата е, че достъпните маршрути в
урбанизираната територия тротоарите се скосяват в местата на пресичане на
улици, на всяка пешеходна пътека от двете страни на улицата, при смяна на нивата
пред входовете на сгради и между достъпен паркинг и тротоар.
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Това е едно страхотно решение, което е реалистично да се приложи на територията
на целия град в разнообразни ситуации и да реши голяма част от проблемите, свързани
с достъпността на физическата среда в публичното пространство. За съжаление
много тротоари и пресичания все още не са адаптирани с подобни решения за
подобрена достъпност на хората с увреждания. Все пак в нормативния документ
доста подробно, с технически показатели, е обяснено как трябва да се направи
скосяването и какви са конкретните изисквания за поставяне на тактилни настилки,
с описана тяхната форма и цвят за различните кръстовища.
В допълнение са описани и елементите за преодоляване на различни нива в
урбанизираната територия, като това са: стълби, подемни платформи, асансьори и
рампи. Добре е да се обърне специално внимание на рампите, които са един от найразпространените елементи на достъпна среда. Наредбата ясно и точно дефинира
изисквания, които са съобразени с нормално преминаване през съоръжението на човек в
инвалидна количка. Посочени са изисквания за наклон, ширина и безопасност. За жалост
в България много силно се злоупотребява с този елемент, който често се изгражда
единствено за да се отбие номерът, че има достъпна среда. Идеята на тези рампи е те
да бъдат удобни точно за хората, които най-много се нуждаят, и да осигурят нужната
достъпност до даден обект. Въпреки конкретни изисквания те в много голям процент
от случаите биват нарушавани поради различни причини и крайният резултат са
рампи с невъзможен за преодоляване наклон, недостатъчна ширина и неподходяща
настилка. Качеството за изпълнение и спазването на тази наредба е може би един от
най-сериозните проблеми при осигуряване на достъпна среда. Затова е необходимо да
се помисли за начини на засилване на контрола по изграждане и санкциониране на
нарушителите.
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Аспектът за равнопоставеност в публичните пространства от гледна точка на
възраст, пол, етнос и други видове групи ползватели е доста слабо анализирана тема в
контекста на Столична община. Докладът на Gehl Architects (2017) е единственият
идентифициран документ, който разглежда този аспект. Авторите категоризират
ползвателите на публичните пространства в София и съответно картират тяхното
присъствие. Четири са основните групи, които биват определени: (1) възрастни
жители; (2) деца и младежи; (3) студенти и (4) туристи. Техният анализ определя, че:
● Възрастните хора присъстват в обществения живот на публичните пространства, но
те са концентрирани в няколко ограничени на брой зони.
● Има наличие на детски площадки в ЦГЧ, но цялостно градската среда не е изградена,
вземайки под внимание нуждите на децата и семействата с деца. Затова те
предпочитат да посещават парковете или площадите.
● Центърът е богат на университетски факултети, но много малко студенти живеят в
тази част на града, което е свързано с високите цени на недвижимото имущество в
центъра на София.
● Има нарастващ брой туристи в София, но техният интерес често е сведен до няколко
ключови паметника в югоизточната част на центъра.
*Интересно е да се отбележи, че авторите ИПГВР София 2014-2020 също отбелязват
проблем с привлекателността на градската среда на София за туристите,
посещаващи столицата.
Тъй като градският туризъм в София е слабо развит, сградите или паметниците „котви“
присъстват слабо в туристическия PR и в рекламната стратегия и маркетинга на града.
В допълнение, докладът на Gehl Architects (2017) анализира и ползвателите на ЦГЧ по пол
и възраст, като се обръща внимание, че децата и възрастните са слабо представени в
тази градска част.
● Централната градска част на София привлича различни възрастови и потребителски
групи. При съпоставка с демографските данни за населението като цяло обаче, става
ясно, че възрастните и децата са слабо представени.
● Като цяло, в центъра на града децата представляват незначителна потребителска
група. Много може да се направи за привличането им в градското пространство.
Изводите, направени от Gehl Architects (2017), показват, че когато се акцентира върху
спецификите на определените видове ползватели в публичното пространство, може
да се достигне до интересна обратна връзка за качеството и функционалността на
цялостната градска среда.
Извод 2.2.1: Свързаността и мрежата от публични пространства е трудно да бъде
цялостно оценена обективно заради липсата на достатъчно на брой преброявания на
пешеходните и велосипедните потоци. На този етап подобни преброявания са
извършвани от Gehl Architects (2017) и Сдружение “Велоеволюция” - само за
велосипедисти (2012 и 2015), но дори и самите автори отбелязват факта, че подобни
проучвания трябва да се извършват регулярно, като те изглеждат наложителни и за
други квартали на София извън ЦГЧ.
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Извод 2.2.2: Не съществува база данни, която да картира детайлно и точно
пешеходните пространства, включвайки всички нейни елементи, като пешеходни
пространства, площади, тротоари (не улици!) и алеи.
Извод 2.2.3: Липсват почти всякакви данни, както и структурирани и детайлни анализи
относно подземните публични пространства - пешеходни подлези (които често са
обвързани с метростанции), въпреки важността им за свързаността на публичните
пространства и интензитета им на използване. Необходимостта от подобряване на
разбирането относно функционирането и оформлението на тези ключови
алтернативни публични пространства е наложителна.
Извод 2.2.4: Необходимо е целесъобразно планиране и синхронизиране на нормативните и
стратегическите насоки относно изграждането на достъпна физическа среда в
публичните пространства. При разглеждане на актуалните документи за Столична
община, в актуалната “Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията
на Столична община 2018-2022” не се засяга въпросът с достъпността на самата
публична градска среда, въпреки множество инвестиционни проекти относно
изграждането на достъпна физическа среда в ПП са предвидени в ИПГВР София 20142020. В допълнение, действащата “Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна
среда за населението, включително за хората с увреждания” също е дефинирала много
амбициозни нормативни мерки за създаването на благоприятни и достъпни публични
пространства за гражданите в неравностойно положение.

4.2.3. Подтема “Интензитет и начин на ползване”
Ползваемост
Прави впечатление, че интензитетът и начинът на ползване на публичните
пространства са разглеждани като тема в множество стратегически документи в
различна детайлност и дълбочина, но също така са често анализирани и при
подготовката/разработките на дизайн проекти за градска среда. Пример за това са
обяснителните записки на Ескизните проекти на А.Д.А. Архитектурно-дизайнерска
агенция ООД (март 2015) относно Зони 2 и 4 за трансформация в ЦГЧ. В обяснителните
записки на тези проекти е направен детайлен анализ и картиране на видовете
настилки, тяхното състояние, разположението на преместваемите обекти в зоната,
функциите на приземните етажи на прилежащите сгради и подробно описание на
елементите на градската среда. Подобен тип анализи и информация са много важни и са
идентифицирани като основни показатели, измерващи начина на ползване и
качеството на градския дизайн. За съжаление подобен тип информация, дори и набавяна
от индивидуални изследователи и дизайнери, не е агрегирана в общ ресурс от Столична
община (примерно). Има логика да се установи практика подобни данни да бъдат
събирани, след като се провери тяхната достоверност.
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Що се отнася до стратегическите планови документи един от тях, който разглежда
комплексно темата, е ИПГВР София 2014-2020 (2013). Авторите се уповават на
експертен анализ, за да акцентират върху няколко основни становища и
пространства, към които отделят повече внимание.
● Местата за масово събиране на хора (1000-50 000) - площадите “Св. Ал. Невски” и
“Батенберг”, пред Народния театър, стадионите „В. Левски“ и “Народна армия”, НДК,
Борисовата градина и Южния парк.
- Възможността за масово събиране на хора без специални мерки трябва да бъде
подкрепяна и развивана. Трябва да бъдат преосмислени откритите обществени
пространства, градският транспорт и пешеходните връзки, близостта на
жилищни сгради, инфраструктурата и логистиката. Това ще стимулира
градската активност, фестивалите и масовата култура.
● Спецификата на уикендите
- Пешеходният поток се променя и градът се „изсипва“ в парковете. Те се
превръщат в значими обществени пространства с развлекателен, социален и
културен характер. Анализът на тези зони показва, че няма достатъчно места
за паркиране, липсва връзка между отделните зони за безконфликтно
преминаване от една в друга. Темата „свързаност“ е от голямо значение за
пулсирането на пешеходния трафик. Мостът на влюбените демонстрира
големия ефект от реализацията на подобни връзки.
● Местата за срещи са „крайъгълни камъни“ със специфичен, емоционален характер,
свързани със субкултурата, с идентификация на общности и с културната
идентичност.
- Някои от тях затихват или изчезват, появяват се нови. Те не са били обект на
защита през последните 30 години, а са не по-малко значими от културните
ценности. Обществените пространства имат своя дълбок, демократичен и
социален характер. Провеждането на митинги и протести е част от
нормалното функциониране на гражданското общество. Обществените
пространства трябва да отчитат протестните шествия, карнавалите и
фестивалите на открито като фактор. Местата за събиране на хората са пред
сградите на властта, както и на градските площади. Разработването на
бъдещите пешеходни улици и пространства трябва да отчете
необходимостта за преминаване на големи потоци хора (над 5000 души).
Развитието на свързана пешеходна мрежа в центъра ще намали проблемите със
затваряне на улици и спиране на движението.
● Търговците в обществените пространства
- Те генерират трафик, задържат хората и често инициират културни събития.
За разлика от моловете, където има единно управление и ясни регламенти,
ситуацията по улиците е значително по-сложна и неудобна за инициативите на
търговците. В София не са известни асоциации на търговците от
търговските улици, каквато практика е позната в чужбина. Подобни асоциации,
подкрепени от общинската администрация, биха били ефективни при
насърчаването на отделни дейности и за координираното управление и
единното оформление на публичните пространства. Особено подходящи са за
улиците, по които прилежащите имоти и сгради са предимно частна
собственост, като: бул. Витоша, бул. Христо Ботев, бул. Кн. Мария Луиза, ул.
Граф Игнатиев и ул. Пиротска.
Поради обхвата на плана може да се отбележи, че направените изводи са доста
генерализирани, когато говорим за територията на цяла София. Правят впечатление и
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някои конкретни препоръки, като възможността за стимулиране развитието на
асоциация на търговците от търговските улици. Подобно предложение не е лишено от
смисъл и ползите от подобни действия са мотивирани от авторите на плана.
Други по-специализирани действащи стратегии, които засягат публичните
пространства и техния начин на ползване, са Стратегия за развитие на физическото
възпитание и спорта 2012-2020 и Стратегия за развитие на културата в София 20132023.
Първата предвижда следните мерки с отношение към публичното пространство:
● Организиране на спортни събития с висок икономически и имиджов ефект за общината;
● Разработване на общински план за възстановяване и поддържане на спортни и детски
площадки, планиране на нови зони за спорт и възстановяване, създаване на цялостна
концепция и мрежа при изграждане на велоалеи, реконструкция на училищни плувни
басейни и др. обекти публично общинска собственост;
● Паспортизиране на съществуващата спортна база и спортни съоръжения;
● Правно-нормативно осигуряване на публично-частното партньорство при поддържане
и инвестиране в спортни и детски площадки (междублокови пространства).
Предложените мерки са обосновани от стратегическия документ, а в допълнение
трябва да се добави, че до-голяма степен те са също заложени като част от
препоръките в доклада на Gehl Architects (2017) и засегнати в приоритетите на ИПГВР
София 2014-2020.
От своя страна Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 определя
София като град и на алтернативни културни пространства и на отворените
пространства, в които могат да застанат един до друг хора с различни нагласи,
култури, религии. Въпреки това авторите отбелязват и следните проблеми, свързани
с публичните пространства:
● Не се използва пълноценно капацитетът на обществените пространства за
предлагане на културни продукти и услуги;
● Необходимост от създаване на повече открити сцени, обособени градски
пространства (поне 15 открити сцени в софийските квартали и обособени артистични
пространства за изкуство в градска среда), в които да се представят и организират
концерти, изложби, интерактивни събития, за да привлекат гражданите като
участници в културните събития и провокират реакцията и мисленето на софийската
аудитория. Откритите сцени и обособените градски пространства могат пълноценно
да се използват и за насърчаване на аматьорски изяви;
● Необходимост от насърчаване на инициативи в публичното пространство чрез
използване на новите технологии и на безплатния безжичен интернет в откритите
градски зони, които да подпомагат гражданите да формират мнение и позиция спрямо
изкуството и свобода на изразяването, включително и чрез участие.
Слабото присъствие на културните дейности и творчески интерпретации в
публичното пространство е отбелязано и от проучването на Gehl Architects (2017), при
това авторите се фокусират върху ЦГЧ в техния доклад. Това е изненадващо, имайки
предвид, че София е град с богата културна дейност и традиции.
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Друг все по-популярен аспект, индикиращ популярността, динамиката и интензитета
на ползване на публичните пространства, е организирането на временни събития. Те
могат да бъдат с културен, комерсиален, социален и друг, но във всеки случай
обществен характер. Gehl Architects (2017) също им отделят внимание в техния доклад,
като отчитат две основни зависимости относно провеждането на събития в
градската среда: (1) временните мероприятия стават все по-популярни и (2) повечето
събития се провеждат в началото на лятото и като цяло през летните месеци, което
от друга страна индикира слаба активност през зимните месеци.

Календар на проведени събития в публичното пространство в ЦГЧ на София (Gehl Architects, СО &
партньори, 2017:67)

В допълнение на темата бе поискан регистър на проведените събития в публичното
пространство на София и получихме списък от дирекция “Сигурност” на Столична
община за проведените събития от януари 2012 до юли 2017. Предоставената база
данни е организирана в табличен , като информацията, която се съдържа за всяко
събитие, е:
● Дата (и);
● Място;
● Час (продължителност);
● Вид на мероприятието.
Препоръчително е тези данни да бъдат разработени допълнително, като се картират
и геореферират до съответните локации на събитията. Добра идея е и да се препоръча
за в бъдеще да се събира информация относно броя посетители на въпросните
събития, за да се придобие още по-добра представа относно тях.
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Пешеходни и велосипедни потоци
Този аспект бе коментиран ограничено в предишната подтема, но ще бъде доразвит
тук. Пешеходните и велосипедните потоци са цялостно популярна тема на
разглеждане, имайки предвид, че са свързани с тематиката на градска мобилност. Два
от документите, които им обръщат внимание, са ИПГВР София 2014-2020 (Обединение
София XXI) и Генерален план за организация на движението на територията на
Столична община (Мотт МакДоналд ЛТД, юни 2011). Както бе загатнато и в анализа на
предната тема, тези стратегически документи използват основно експертна оценка
и частично анкетни проучвания, за да структурират анализите си. Поради тази
причина, въпреки че звучат правдоподобно, направените от тях становища са не
подкрепени с конкретни данни. Въпреки това прави впечатление, че и двете
стратегии отбелязват причинно-следствени връзки между генерирането на
пешеходните потоци и компонентите на градската среда, като например:
● Съществува устойчива връзка между ежедневния пешеходен трафик и уличната
търговия, между пешеходния трафик и културното наследство;
● В града могат да бъдат различени паметници и места, генериращи пешеходен трафик.
Те имат емоционална и културна роля, исторически контекст и съдържание, отличават
се с качества на архитектурата, с височина, обем, ширина. Тези „котви“ са
задължителен елемент от идентичността на града.
● Пешеходното движение е затруднено поради недоброто ситуиране на спирки на
градския транспорт, пешеходни пътеки и регламентирани места за паркиране в
платената зона и неорганизирано паркиране извън нея. Също така затруднение и
несигурност при придвижването на пешеходците създава и липсата на добро улично
осветление, неподдържаните и неосветени подлези; бездомните кучета. Липсата на
понижения на тротоарите при кръстовищата.
Пешеходните и велосипедните потоци са анализирани детайлно чрез конкретни
преброявания от два автора - Gehl Architects (2017) и Сдружение “Велоеволюция” (2012 &
2015). И двете проучвания се фокусират върху централната част на града.
В детайли проучването на Gehl Architects, СО и партньори (2017) осъществява
емпиричните наблюдения на автомобилните, велосипедните и пешеходните потоци на
15 отделни пункта, което е доста амбициозна задача. В приложение 4 на доклада
извършването на проучванията и резултатите от тях са описани в още по-голям
детайл. Изследването демонстрира един страхотен пример как обективно могат да се
измерят преходните потоци и те самите могат да бъдат използвани за оценяване на
качеството на публичните пространства. Проучването обаче е осъществено само за
два дена (един делничен и един празничен). Това, както и обхватът на фокусирана
територия (само ЦГЧ) за съжаление лимитира съществуващата емпирична база данни
относно функционалността и качеството на публичните пространства/градския
дизайн в София. Необходими са доста повече проучвания (периодични и обхващащи
други територии) за градската среда в София, за да може да се оптимизира
планирането на града спрямо тези аспекти. Това обаче е една страхотна база и пример.
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Преброяване на преходните потоци - април 2017 (Gehl Architects 2017:38,40,44)

На подобен принцип велосипедните потоци в София също са анализирани от сдружение
“Велоеволюция” в техните изследвания “Преброяване велосипедистите в София” през
2012 и 2015 година. Въпреки че авторите на изследването се фокусират само върху
централната част на София, резултатите са изключително подробни и ценни за
мониторинга на велосипедните потоци. Повторното проучване от 2015 година
позволява детайлно сравнение и определяне на основните тенденции от гледна точка
на велосипедното движение. Повечето детайли, изследвани в тези проучвания, касаят
направление “Транспорт”, а не тематиките, включени в направление “Градска среда”,
затова те не са взети под внимание в тази глава. Все пак е важно да се сподели, че
подобни подробни количествени проучвания биха били изключително полезни за
анализиране на велосипедните потоци. Комбинирайки ги с изследвания относно
пешеходните такива, като извършените от Gehl Architects (2017), биха били много
полезен (регулярен) мониторинг относно качеството и дизайна на градската среда.
За оптимизиране на подобен тип проучвания е препоръчително инсталирането и
използването на автоматични преброителни станции, които да събират ежедневно
данни относно тези преходни потоци.
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Сдружение „Велоеволюция“ (2012) - Карти на велосипедните потоци в София по време на три различни
климатични сезона

Сдружение „Велоеволюция“ (2015) - Карти на велосипедните потоци в София през май 2015
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Извод 2.3.1: Добре е да се установи практика събрани и картирани данни от обществени
дизайн конкурси за публични пространства да бъдат събирани, след като се проверява
тяхната достоверност. Много от тези проекти включват детайлни анализи и
картиране на важни елементи от публичните пространства. Между тях са видове
настилки, тяхното състояние, разположение на преместваеми обекти, функциите на
приземните етажи на прилежащите сгради и подробно описание на елементите на
градската среда. Подобен тип анализи и информация са много важни и са
идентифицирани като основни показатели, измерващи начина на ползване и качеството
на градския дизайн.
Извод 2.3.2: Добре е да се проучи възможността за създаване и стимулиране на
специализирани асоциации на търговците от търговските улици, каквато практика е
позната в чужбина. Както е споменато в ИПГВР София 2014-2020, подобни асоциации,
подкрепени от общинската администрация, биха били ефективни при насърчаването на
отделни дейности и за координираното управление и единното оформление на
публичните пространства. Особено подходящи са за улиците, по които прилежащите
имоти и сгради са предимно частна собственост, като: бул. Витоша, бул. Христо Ботев,
бул. Кн. Мария Луиза, ул. Граф Игнатиев и ул. Пиротска.
Извод 2.3.3: За оптимизиране практиката на преброяване на преходни потоци
(пешеходни и велосипедни) е необходимо систематизирано събиране на данни.
Технологичните инструменти, които могат да спомогнат постигането на подобна цел,
също постепенно еволюират и предоставят прогресивно по-нови, по-точни и поефективни методи, като използването на автоматизирани станции за преброяване
изглежда най-ефективният вариант.
Извод 2.3.4: Извършените проучвания и анализи констатират, че културните дейности
и творчески представления в публичното пространство в София не са силно изразени,
въпреки че градът има богата култура, множество театри и галерии.

4.2.4. Подтема “Инвестиции”
Инвестициите за реставриране и (до)изграждане на публичните пространства на
територията на Столична община са значителни в последните години. Основните
направления на инвестиции относно публичните пространства са:
● Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа - настилки, пешеходни алеи
и тротоари, създаване на достъпна среда;
● Обновяване и трансформация на ключови публични пространства като бул.
Витоша, пространствата около храм-паметник “Св. Ал. Невски”, храм “Св.
Седмочисленици” и НДК, ул. “Граф Игнатиев”, площад “Славейков”, площад
“Гарибалди” и други;
● Изграждане на пешеходни и велоалеи;
● Обновяване и реконструкция на градски паркове и градини;
● Обновяване на локални градини и междублокови пространства;
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●
●

Изграждане на нови детски и спортни площадки;
Обновяване дворовете на множество детски градини и училища;

В ИПГВР София 2014-2020 са определени много детайлно инвестициите и проектите
във всяка една от приоритетните зони за развитие и съответните им подзони. Също
са отбелязани и конкретен бюджет и локации, където интервенциите трябва да се
осъществят. Цялостно това е добра база, но сама по себе си тази база няма особена
стойност. Необходими са системи за ефективен (публичен) мониторинг на тези
проекти, дали има разлика между първоначално планираните проекти и бюджети и ако
това е така, каква е мотивацията за промените.
По-конкретно за зона на въздействие О1, или ЦГЧ, в тринадесетте подзони са
идентифицирани списъци с проекти и проектни идеи, свързани с постигането на
социални, икономически, средови и културни резултати. Значителна част от
проектите са ориентирани към инвестиции в публичните:
● обновяване на знакови публични пространства, пешеходни зони и сгради (пл.
„Батенберг“, бул. „Витоша“, Пространство НДК, ул. „Граф Игнатиев“, ул. "Цар Ив.
Шишман" , Предгаров площад, пл. "Орлов мост", урбанистична ос "Възраждане", ул.
"Пиротска" и пазарите);
● експониране и социализиране на обекти на КН (Карето на толерантността,
Златна София);
● обновяване и развитие на зелената система (обвързване на Южен парк и
Борисова градина и подобряване на подходите към тях от съседните квартали).
В допълнение, през 2013 г. Столична община проведе открит международен
архитектурен конкурс за обемно-пространствена концепция, архитектурен проект и
развитие на централната градска част на София. Градският център бе условно
разделен на четири зони. За Зони 2 и 4 инвестиционните проекти вече са одобрени, а
разрешенията за строеж – издадени. През 2018 г. започва изпълнението по тях. За
Зона 1 не е предоставено финансиране от фондовете на ЕС. За зона 3 ще се проведе нов
архитектурен конкурс.
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Планирани инвестиции в публичното пространство в ЦГЧ на София (Gehl Architects 2017:9)

Интересно е да се отбележи, че дори основна част от "Програма 2015 – 2019 Йорданка
Фандъкова" за кмет на Столична община (Предизборна кампания, 2015) отделя сериозно
внимание на инвестициите в трансформирането и (до)изграждането на публичното
пространство.
“[...] Продължаваме устойчивата политика на възстановяване и поддръжка на паркове:
започваме реновирането на Западен парк и изграждаме зона за спорт и атракции.
Възстановяваме нови територии от Северен парк, Борисова градина, Южен парк ІІ и ІІІ част,
парк „Лебеда“, парк „Гео Милев“, парка в Студентски град. Продължаваме парк „Възраждане“.
Проектираме и изграждаме парк около езерото в кв. Дружба, паркове в райони „Младост“ и „Овча
купел“. Възстановяваме и поддържаме лесопарковите части на Борисова градина, Западен и
Северен парк с обща площ 4757 дка. Продължаваме възстановяването и поддържането на
градски и квартални градини с 13 нови обекта: градините при църквите „Св. Седмочисленици“,
„Св. Георги Победоносец“, „Св. Никола“, градини „Майчин дом“, „Алжир“, градина „Кристал“,
градина „Братска могила“, „Ереван“, „Лайош Кошут“, „Яков Крайков“, „Такев“. Провеждаме конкурс
за цялостна концепция за реконструкция на Княжеска градина с широк обществен дебат.
- Подобряваме поддръжката и сигурността в гробищните паркове
- Реконструирахме и възстановихме 19 знакови за София парка, градини и пешеходни
пространства. Изградихме поливни системи в 11 парка.  Засадихме над 3500 дървета
край основни улици и булеварди.
- Монтираме спортни съоръжения в кварталните градини – лостове, успоредки,
фитнеси на открито и тенис маси.
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-

Реновираме 16 ученически плувни басейна. Изграждаме над 100 нови спортни площадки,
фитнеса на открито и спортни игрища.
Продължаваме активната работа с граждански организации за обживяването с култура
на нови градски пространства. Разширяваме подземния музей на „Св. София“ и го
свързваме с разкритата гробница на Хонорий. Завършваме археологическите
проучвания при храма „Св. Неделя“ и ги включваме към комплекса на Ларгото в
археологически музей на открито. Кандидатстваме пред ЮНЕСКО за включването му в
списъка на световното културно наследство. [...]”

На тази база може да се направи становището, че инвестициите в публичните
пространства са отчетлив приоритет в развитието и управлението на Столична
община. В този ред на мисли е добре да се разработи система за ефективен (публичен)
мониторинг на заложените и изразходваните средства относно конкретните
интервенции. Това може да представлява голям плюс относно прозрачността на
управлението на Столична община, а в противен случай да има негативен ефект върху
гражданите. Визия за развитие на район Триадица 2016-2025 определя като едно от
основните предизвикателства неефективното изразходване и липса на достатъчен
контрол върху публичните ресурси при изграждане на инфраструктурни проекти.
Също така трябва да се отбележи, че след като бяха поискани два списъка с
инвестиции в публичното пространство, бяха получени: Списък на ремонтите на улици
и тротоари (от януари 2014 до юли 2017) - дирекция “Транспортна инфраструктура” на
Столична община и Списък на ремонтите на публичните пространства от Зелена
София. Информацията в първия е по-пълна, докато тази във втория е частична и се
отнася само за ЦГЧ. Като цяло данните в получените регистри са в текстова форма и
е препоръчително те да се доразвият и геореферират. Прави впечатление, че всяка
дирекция, отговаряща за стопанисването на определени публични пространства, има
свой регистър за инвестициите относно ремонт и трансформация на конкретни
локации. Това би затруднило създаване на общ регистър за мониторинг на
инвестициите в публичните пространства.
Извод 2.4.1: Инвестициите в публичните пространства са отчетлив приоритет в
развитието и управлението на Столична община. Това само по себе си е положителен
факт, но е необходима приоритизация и яснота относно финансовите параметри на
тези инвестиции.
Извод 2.4.2: Необходима е система за ефективен мониторинг на изразходваните
средства, като е препоръчително този мониторинг да е публичен.
Извод 2.4.3: Различните дирекции на Столична община имат ангажименти относно
стопанисването на различни типове публични пространства, а инвестициите за
техния ремонт и (до)изграждане минават през съответната дирекция. По този начин
практически всички инвестиции в публичните пространства са разпръснати в различни
регистри и няма един общ.
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Връзки с други теми
Темата е пряко свързана с темите “Градски дизайн и естетика”, “Градски зони и
свързаност” и “Достъпност и равнопоставеност”, както и с елементи от
направленията “Транспорт” и “Околна среда”.

Добри примери
В последните десетилетия качеството на градската среда и в частност на
публичните пространства е разпознато като водещ аспект за създаването на един
модерен, атрактивен и икономически устойчив град. Поради тази причина множество
градски администрации разработват своите общински планове с голям акцент върху
публичната среда. Добър пример е действащият общински план за развитие на
Копенхаген “Свързаният град” от 2015 година. Той отделя специално внимание на
качеството на публичното пространство и неговата взаимообвързаност с
множеството други аспекти на общината. Може да се почерпи значителен опит от
аспектите, които са анализирани, и най-вече от начина, по който са навързани, за
успешното управление на Копенхаген.
Друга инициатива, която е добър пример за публичните пространства на София, е
концепцията “Градове 8 80 | Създаване на градове за всички”. Въпреки че не е подход,
който е ориентиран към изготвянето на общински план за конкретен град,
принципите и практиките на тази международна НПО организация могат да бъдат
много полезни за София, където достъпността (за хора с увреждания) и
равнопоставеността (между различните възрасти, полове и етноси) в публичната
среда са основно предизвикателство.
Добър пример относно това как модерните технологии биха подобрили начина, по
който се събират и визуализират дейностите в градската среда, е интерактивната
карта на онлайн платформата Strava. Тя визуализира спортните дейности в
публичните пространства на София. Въпреки че се базира на съдържание, създадено от
потребителите, подобен вид подход би бил много полезен за ефективно събиране на
базова информация относно поведението и ползваемостта на градската среда.
Потенциалите и предизвикателствата относно тази платформа са анализирани от
Боян Юруков (28.11.2017) в неговата статия “Добре отъпканите пътеки и тротоари на
България”.
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4.3.

Заключение

Заключенията и препоръките по темата могат да бъдат разделени на 2 основни групи:
Публичните пространства в планови и стратегически документи и Дигитални данни и
информация относно публичните пространства.
Публичните пространства в планови и стратегически документи
●

Темата за публични пространства е по-детайлно анализирана за централните
градски части, но отсъстват почти всякакви разработки за останалите
квартали в София.
- Специално внимание е наложително за публичните пространства в

жилищните
квартали
и
жилищните
комплекси,
обикновено
представляващи междублоковите озеленени пространства, спортни и
детски площадки. За тях липсват почти всякакъв вид анализи, а взимайки
предвид важността на тези пространства за качеството на живот в
отделните квартали на града, това изглежда недопустимо.
●

При определяне на значимите публични пространства от гледна точка на
идентичност и функционалност е добра идея да се използват анкетни
проучвания сред гражданите, както в случая на ИПГВР 2014-2020, те могат да
бъдат и разширени относно други аспекти - примерно основни проблеми на
публичните пространства, необходимост от и други.

●

Мрежата от публични пространства е обикновено визуализирана на база на
пространствената даденост на градската среда и в планови (пожелателен)
характер, а не на база на функционалните ѝ аспекти и реалния (настоящ) ѝ
характер. Когато се разгледа по втория начин, може ясно да се отбележи, че
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основните пътни артерии и паркинг зони разпокъсват мрежата от публични
пространства (Gehl Architects, 2017).
●

В действащите стратегически документи на територията на Столична
община няма детайлна типология за различните видове публични пространства
и тяхното значение за урбанизираната територия. В програмата за опазване на
околната среда на Столична община 2010 г. - 2020 г. подобна примерна
типология е разработена за озеленените територии.

●

Забелязва се значително желание и прогрес (вкл. няколко проекта и структурни
предложения) за обновяване за нормативните разпоредби относно публичните
пространства, техните дефиниции и мониторинг. Все пак е препоръчително
допълнително разработване на типологиите и нормативните определения на
различните видове публични пространства. В момента според приложение към
чл. 3, ал. 2 на ЗУЗСО всички те са нормативно обединени в рамките на зелена
система, което е противоречиво решение.

●

Липсват достатъчно анализи относно взаимовръзките между оформлението на
публичните пространства (вкл. общественият живот в тях) и нуждите на хора
с нарушена достъпност (хора с увреждания) и/или неравностойно положение
(заради възраст, пол и етнос). Дори и малкото в тази насока, които са налични
(Gehl Architects, 2017), индикират неравнопоставеността относно комфорта,
достъпа и атрактивността на публичните пространства за групи като
възрастни, (семейства с) деца и дори туристи.

●

Необходимо е целесъобразно планиране и синхронизиране на нормативните и
стратегическите насоки относно изграждането на достъпна физическа среда
в публичните пространства.
- При разглеждане на актуалните документи за Столична община, в

актуалната “Стратегия за достъпна градска среда за всички на
територията на Столична община 2018-2022” не се засяга въпросът с
достъпността на самата публична градска среда, въпреки множество
инвестиционни проекти относно изграждането на достъпна физическа
среда в ПП са предвидени в ИПГВР София 2014-2020. В допълнение,
действащата Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна
среда за населението, включително за хората с увреждания също е
дефинирала много амбициозни нормативни мерки за създаването на
благоприятни и достъпни публични пространства за гражданите в
неравностойно положение.
●

Добре е да се проучи възможността за създаване и стимулиране на
специализирани асоциации на търговците от търговските улици, каквато
практика е позната в чужбина.
- Както е споменато в ИПГВР София 2014-2020, подобни асоциации,

подкрепени от общинската администрация, биха били ефективни при
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насърчаването на отделни дейности и за координираното управление и
единното оформление на публичните пространства. Особено подходящи
са за улиците, по които прилежащите имоти и сгради са предимно
частна собственост, като: бул. Витоша, бул. Христо Ботев, бул. Кн.
Мария Луиза, ул. Граф Игнатиев и ул. Пиротска.
●

Извършените проучвания и анализи констатират, че културните дейности и
творчески представления в публичното пространство в София не са силно
изразени, въпреки че градът има богата култура, множество театри и галерии.

●

Необходима е система за ефективен мониторинг на изразходваните средства,
като е препоръчително този мониторинг да е публичен.

Дигитални данни и информация относно публичните пространства
●

(*)Необходими са регулярни изследвания и събиране на споделена(!) база данни
относно публичните пространства, за да се придобие по-добра представа
относно връзката между тяхното оформление, дизайн и ползваемост.
- Въпреки че не съществуват практики и системи за преброяване на

пешеходните и велосипедните потоци, прави впечатление, че много от
заложените приоритети в политиките на Столична община целят
подобряването точно на този тип свързаност в публичните
пространства. Това загатва още по-сериозни предпоставки за
изграждането на подобни практики. По този начин освен по-ясна
представа за тези потоци може да се измери и обективно
въздействието от извършените интервенции. Съответно тези данни
могат да бъдат перспективно използвани и за промотиране на поздравословен начин на живот сред жителите на града. За създаване на
оптимизирана система на преброяване. Технологичните инструменти,
които могат да спомогнат постигането на подобна цел, също
постепенно еволюират и предоставят прогресивно по-нови, по-точни и
по-ефективни методи, като използването на автоматизирани станции
за преброяване изглежда най-ефективният вариант. Необходимостта
от активния мониторинг на публичните пространства с цел тяхното
подобряване е засегнато от Gehl Architects (2017) и ИПГВР София 20142020.
●

Има налична информация относно преходни потоци (пешеходни, велосипедни и
автомобилни), която е събрана през последните години. Въпреки че е главно за
ЦГЧ, тези данни са доста ценен ресурс, който е желателно да бъде интегриран в
единна ГИС база данни, която е най-добре да използва съществуващата, но и
актуализирана и проверена КК.

●

Съществува подробна и актуална база данни относно детските площадки на
територията на Столична община в единен .shp формат.
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-

Създаването на тази база данни и нейното интегриране в системите на
общината е един доста пресен и положителен пример за актуално
отразяване геопространствено съществуващото положение на
определен вид публични пространства. Това пък от своя страна улеснява
и оптимизира планирането на инвестициите и необходимите намеси в
самите пространства. Препоръчително е да бъде проучен използваният
подход на взаимодействие между граждани и община и той да бъде
приложен в бъдеще при осъществяване на подобни инициативи относно
друг вид публични пространства като спортни площадки, междублокови
пространства, градски градинки и други.

●

От наличните данни от ОУП и кадастралната карата отношение към
публичните пространства има конкретното предназначение на имотите, като
само 4 от общо съществуващите над 160 вида предназначения имат пряко
отношение по темата на публичните пространства. Те отбелязват
съществуващите предназначения (под въпрос е актуалността на КК), като е
много важно да се каже, че в някои квартали са отбелязани отделните имоти на
междублоковите пространства с предназначение: за друг вид озеленени площи.
Това може да бъде отличено като добър пример, тъй като предоставя
необходимата основа за по-лесно управление на междублоковите пространства
(тъй като са в отделен УПИ от жилищните сгради), предоставя реална картина
относно озеленяването и мрежата от публични пространства на квартално
ниво.

●

Необходимо е да се събира информация относно степента и характеристиките
на активността на специфичните видове групи (възрастни, деца, туристи,
студенти, мъже, жени и т.н.) в публичните пространства.
- Събирането на генерална база данни относно пешеходци и

велосипедисти е чудесен и задължителен старт. Освен това обаче е
добра идея да се събира информация и относно специфични граждански
групи, за да се анализира дори по-подробно значението и въздействието
на определени публични пространства и интервенции. Наличието на
подобна информация може да е от изключителна полза за правилното
планиране и провеждане на целенасочени политики към целенасочени
групи и стимулиращи равнопоставеност в градската среда.
●

(*)Не съществува база данни, която да картира детайлно и точно пешеходните
пространства, включвайки всички нейни елементи, като пешеходни
пространства, площади, тротоари (не улици!) и алеи.

●

Липсват почти всякакви данни, както и структурирани и детайлни анализи
относно подземните публични пространства - пешеходни подлези (които
често са обвързани с метростанции).
- Те имат сериозна важност за цялостната свързаност на публичните

пространства и интензитета им на използване. Необходимостта от
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подобряване на разбирането относно функционирането и оформлението
на тези ключови алтернативни публични пространства е наложителна.
●

Добре е да се установи практика събрани и картирани данни от обществени
дизайн конкурси за публични пространства да бъдат събирани, след като се
проверява тяхната достоверност.
- Много от тези проекти включват детайлни анализи и картиране на

важни елементи от публичните пространства. Между тях са видове
настилки, тяхното състояние, разположение на преместваеми обекти,
функциите на приземните етажи на прилежащите сгради и подробно
описание на елементите на градската среда. Подобен тип анализи и
информация са много важни и са идентифицирани като основни
показатели, измерващи начина на ползване и качеството на градския
дизайн.
●

Всяка дирекция на Столична община, отговаряща за стопанисването на
определени публични пространства, има свой регистър за инвестициите
относно ремонт и трансформация на конкретни локации. Това би затруднило
създаване на общ регистър за мониторинг на инвестициите в публичните
пространства.
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5. Необходимост от изследвания
На база направените анализи на стратегически и планови документи и получени данни
по темата за публични пространства, смятаме, че има нужда от следните
изследвания:
1. Анализ на пешеходната свързаност на мрежата от публични пространства на
територията на Столична община.

●

●

Цел:
Създаване на солидна база данни, която е геореферирана и отворена за ползване
от други изследователи, професионалисти и общински направления;
Дейност:
Обработване и форматиране на съществуващата база данни относно
пешеходните зони (вкл. тротоари, алеи и пътеки) в София, като освен това
амбицията е в определени зони (квартали) да се събере и навърже информация за
всеки конкретен пешеходен сегмент относно:
○ Параметри (широчина / височина на бордюри);
○ Настилки (вид / състояние);
○ Наличие на бариери и препятствия;
○ Активност на фасадите на приземния етаж на прилежащите сгради;
○ Безопасност (ограничение от непосредствен трафик, както и

количеството на такъв)

●

●

Методология:
Проучването ще бъде извършено чрез два основни начина за събиране на
информация (ГИС обработка на съществуваща информация / проучване на
терен). Впоследствие данните ще бъдат синтезирани и анализирани чрез ГИС
Network Analysis и Space Syntax, както и публично споделени за евентуално
доразвиване чрез Crowdsourcing.
Мотивация:
Предоставя конкретни резултати, както и осигурява ключова база за много поширок набор от следващи проучвания, които да биват извършвани от който и
да е друг изследовател или (общинска) структура;
- Подобно проучване е осъществимо в определения времеви диапазон и

създава ключова база за по-нататъшни изследвания и възможности
(детайлно количествено изследване на пешеходната свързаност чрез
Space Syntax, детайлаен Network Analysis, количествени параметри на
ползвателите и др.), но освен това би дало и конкретни резултати
(карта на широчината на пешеходните пространства в кварталите, за
които детайлно събиране на данни на София е осъществено,
процентната
активност
на
приземните
етажи,
тяхната
атрактивност, достъпност, проблеми и др.);
●

Добър Тест Case;
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-

●

Освен казаното по-горе, подобни проучвания биха могли да се развият и
за други квартали в София, като при определено наслагване с друга
информация (ползваемост на териториите, разположение на спирки на
МГТ, социална инфраструктура, РЗП и т.н.) може да се разработват
Walkability Index и Walk Score за отделните квартали на София и града
като цяло. Подобен вид знания биха могли да оптимизират планирането
на София и промотират пешеходното движение и местни общности;

Ключова база за бъдещ стратегически Crowdsourcing и Crowdmonitoring
- Когато подобна база е разработена и отворена, тя може да бъде

използвана ефективно чрез crowdsourcing техники за анализиране на
информация в реално време (поведение на пешеходци в градската среда,
тяхното мнение за пешеходните пространства, сигнализиране на
технически проблеми и неправомерно използване на пешеходните
пространства).
2. Детайлен анализ, картиране и създаване на цялостна база данни за подлезните
пространства на територията на Столична община.

●

●

●

●

Цел:
Да се подобрят разбиранията относно начина, по който подлезните
пространства функционират като елементи на мрежата от публични
пространства, като същевременно се създаде солидна база данни, която е
геореферирана и отворена за ползване от други изследователи,
професионалисти и общински направления;
Дейност:
Проучването ще има за цел да направи дълбочинен анализ на тези конкретни
структури, като заснеме основна информация за тях, оцени ги по важност и
качество на средата, както и да акумулира базисни данни относно пешеходните
и велосипедните потоци.
Методология:
Проучването ще бъде извършено чрез два основни начина на събиране на
информация (ГИС обработка на съществуваща информация / проучване на
терен), синтезирана в ГИС система и споделена чрез специално разработена
отворена / онлайн система или използване на съществуваща такава (Carto).
Идеята е обаче информацията да е публично достъпна;
Мотивация:
От направения анализ на данните и стратегическите документи за Столична
община бе констатирано, че липсват почти всякакви данни, както
структурирани, така и детайлни анализи относно подземните публични
пространства - пешеходни подлези (който често са обвързани с
метростанции). А те имат сериозна важност за цялостната свързаност на
публичните пространства и интензитета им на използване. Необходимостта
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от подобряване на разбирането относно функционирането и оформлението на
тези ключови алтернативни публични пространства е наложителна.
3. Детайлен анализ, картиране и създаване на цялостна база данни
междублоковите пространства на територията на Столична община.

●

●

●

●

за

Цел:
Да се структурира съществуващата пространствена / нормативна база
относно този тип публични пространства и да се подобрят детайлните
разбирания относно тяхната функционалност. В дългосрочен план подобен вид
база данни може да бъде като инструмент за идентифициране необходимостта
от обновяване / трансформация на дадено пространство и дори за
crowdsourcing и crowdmonitoring относно качеството на публичната среда;
Методология:
Проучването ще бъде извършено чрез три основни начина на събиране на
информация - ГИС обработка на съществуваща информация, проучване на терен
и анкетни проучвания. Важно е събраната количествена и качествена
информация да бъде структурирано синтезирана в ГИС система и публично
споделена;
Мотивация:
От направения анализ на данните и стратегическите документи за Столична
община бе констатирано, че липсват почти всякакви данни, както
структурирани, така и детайлни анализи относно тези типове публични
пространства. Те имат своята сериозна стойност за качеството на живот в
жилищните квартали и комплекси. Следователно необходимостта от
подобряване на разбирането относно функционирането и оформлението на
тези публични пространства е наложителна;
Допълнителна мотивация е фактът, че според предложените промени в ЗУЗСО
междублоковите пространства ще бъдат типологично и нормативно
обосновани. Това ще подобри възможностите за тяхното картиране,
организиране на база данни, проучване и евентуално облагородяване.

4. Изготвяне на (сравнителни) анализи относно актуалната обезпеченост от
гледна точка на публична среда в различните райони / населени места на
Столична община.

●

Цел:
Да се организират наличните ГИС бази данни относно публичните
пространства и да се анализират на районен принцип, за да се съпостави
обезпечеността на кварталите от гледна точка на публични пространства и
инвестициите в тях;
Методология
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●

Структуриране, обработка и събиране на допълнителни ГИС данни, както и
тяхното визуализиране по различен начин;
Мотивация:
На този етап характеристиките на отделните квартали относно публичните
пространства (% свободна площ и % озеленяване) са само нормативно
предписани в съответните ОУП и ПУП. Добре е да се направи реална съпоставка
и сравнение на тези данни на база на ГИС (сравнителен) анализ. Резултатите от
подобен анализ за територията на целия град сами по себе си могат да
създадат предпоставки за много становища и последващи насоки за проучване /
интервенция.

5. Изследвания относно стойността на сградния фонд в близост до публичните
пространства и взаимната обвързаност между инвестиции за подобрения в
публичното пространство и цена на имот.

●

●

Цел:
Да се подобри разбирането и проследи въздействието на реализираните
проекти в публичното пространство и инфраструктурата върху
привличането на допълнителни инвестиции, промяната на интереса и
престижа на съседните територии и повишаването на инвестиционната
активност в съседни имоти и т.н.;
Методология
Хедонични методи за оценка на имотите;

Мотивация:
Подобни изследвания на зависимостите между инвестициите в публичните
пространства и прилежащите жилищни квартали и пазара на имоти могат да
подпомогнат процеса на стратегическо планиране. Освен това, те могат и да дадат
ценни насоки за подобряване на оперативното управление чрез включване на
качеството и ранга на публичното пространство при определяне на данъчните
ставки за недвижимите имоти на принципа на микро-районирането, за формиране на
политики за привличане на инвеститори и създаване на ефективни партньорства за
градска среда.
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IV. ГРАДСКИ ДИЗАЙН И ЕСТЕТИКА

1. Описание
Тази тема разглежда действащите (нормативни) дизайн разпоредби, осъществените
проучвания и отношението на съществуващите стратегически планове относно
физическото оформление и естетика на територията на Столична община.
Най-общо казано, градският дизайн се фокусира върху физическото оформление и
дизайна на публичната градска среда. Но освен своите ‘типични’ морфологични
(пространствено) и визуални измерения, вкл. естетика, визуални елементи и
характеристики, градският дизайн има силно влияние върху други аспекти на
градската среда. Други измерения на градския дизайн, които трябва да се вземат
предвид, са неговите:
- сетивно измерение (социокултурното конструиране на пространството);
- социално измерение (общественият живот, връзката между хора и
пространство);
- функционално измерение (движение и дейности, функционална взаимовръзка
между сгради и градската среда).
Вземането под внимание на всички тези аспекти на градския дизайн определя неговата
комплексност и до голяма степен предизвикателен характер за балансиране на всички
компоненти за постигане на добър градски дизайн и естетика. Наръчникът за градски
дизайн на Сан Франциско (2017) дава много точно определение за добър градски дизайн и
ключовата нагласа за неговото постигане.

“Смислено аранжиране на сгради, ландшафт, отворено пространство и улици.
Такива композиции са резултат от използването на фундаментални принципи,
както и от дълбокото разбиране и рефлектиране върху конкретните
контекстуални условия.” - стр. 4
Поради субективния си характер темата за градския дизайн е популярен обект на
разработки за измерване на неговото качество по обективни и систематизирани
методи. Поради практични и обясними причини (създадена обвързаност и първоначален
контакт с местната администрация) структурата на темата в този доклад стъпва
на базата на основните 12 критерия за качество на градската среда, дефинирани от
Jan Gehl в неговия академичен труд - Life between Buildings (1971) и Cities for People (2010).
В допълнение те са пречупени през призмата и допълнени от разработения през 2017 г.
проект на Съюза на урбанистите в България (СУБ) относно “Създаване на стандарт за
оценка и мониторинг на качеството на градската среда”, разработен специално за
контекста на България и София.
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Дванадесетте критерия за качество представляват инструмент за оценка и насърчаване на
качеството на градските пространства. За да създадем добре функциониращо пространство,
трябва да отчетем и оценим всеки от критериите (Gehl Architects, СО и партньори, 2017:79)

На тази база темата “Градски дизайн и естетика” е структурирана в 3 подтеми: (1)
защита и сигурност, (2) комфорт, (3) дизайн и визуална идентичност.
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1.1. Подтема “Защита и сигурност”
В подтема “Защита и сигурност” се разглеждат основополагащите характеристики
относно дизайна на градската среда, позволяващи хората да я използват. Те са
разделени в три раздела: (1) сигурно придвижване и достъп, (2) социална сигурност
(премахване на заплахата от престъпления и насилие) и (3) защита срещу
неблагоприятни климатични условия. Важно е да се отбележи, че въпреки, че индикира
важността относно раздел (1), той е разгледан още по-детайлно в направление
“Транспорт” (тема “Пешеходна свързаност”). В направление “Градска среда“ са
разгледани теми, имащи отношение към пешеходната сигурност и дизайн
концепцията за споделени пространства. За повече информация относно тази
тематика е необходимо да се разгледа частта от доклада . Имайки това предвид, като
част от тази подтема бяха извършени следните задачи:
○ Проучване на налични анализи относно социалната сигурност за различните
квартали на София;
○ Преглед и оценка на наличната база данни за изоставени обекти и сгради;
○ Проучване, оценка и мониторинг на съществуваща база данни относно
уличното осветление в София;
○ Преглед и оценка на наличната база за местоположение, брой и категория на
регистрираните престъпления в София;
○ Проверка за налични разработки и препоръки относно създаване и поддържане
на благоприятен микроклимат в градските публични пространства.
Изпълнението на горните задачи цели създаването на база данни, спомагаща оценяване
на социалната сигурност в (различните квартали на) София и обвързването на този
компонент с качеството на градската среда. В допълнение, то също така се стреми да
подпомогне актуалния мониторинг на микроклимата в София и подобряване дизайна на
градската среда.

1.2. Подтема “Комфорт”
В подтема “Комфорт” се разглеждат две основни характеристики на градската среда
- (1) нейните пространствени & дизайн условия, от една страна, и (2) санитарнохигиенни, от друга. С други думи подтемата се фокусира върху актуалните
функционални дадености на средата (дизайн елементи и пространствено оформление)
и нейната поддръжка. За анализиране на тези характеристики като част от тази
подтема бяха извършени следните задачи:
○ Проучване на съществуващи разработки относно дизайн елементите и
оформлението на публичните пространства във връзка с тяхната
функционалност и предпоставките, които те предразполагат (възможности за
стоене, сядане, наблюдение, културни и физически дейности);
○ Проверка и оценка на наличната база данни относно разположението и
поддръжката на контейнерите за отпадъци и обществените тоалетни на
територията на Столична община;
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○

○

Проучване на разработки, свързани с качеството на атмосферния въздух
(топлинни острови, наличие на ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и шумово натоварване
(източници и нива);
Проверка на налични проучвания относно концентрацията на бездомни животни
в София.

Една от основните цели на тези дейности е да създаде единна представа относно
наличните разработки, анализиращи пространственото оформление и дизайн на
публичната среда в София. Другата основна цел за извършването на тези задачи е да се
оцени наличната база данни и анализира санитарно-хигиенното състояние на
градската среда в София и възможностите за неговия мониторинг.

1.3. Подтема “Дизайн и визуална идентичност”
Подтема “дизайн и визуална идентичност” се фокусира върху визуалното (естетика,
детайли, качество на елементи) и сетивното (социалното конструиране на
пространството, идентичност) измерение на градската среда. Като част от тази
подтема бяха извършени следните задачи:
○ Проверка на наличната информация, насоки и мониторинг относно състоянието
на физическата среда - настилки, осветителни тела, градско обзавеждане и
други;
○ Оценяване на наличната информация и регистри относно сгради или/и
паметници с културноисторическо значение, тяхното разположение и
състояние;
○ Проучване относно наличната информация и нормативни разпоредби за
рекламните елементи и естетически изисквания към тях;
○ Проверка на съществуващите нормативни разпоредби и/или на насоки, касаещи
визуалните качества на средата;
○ Проучване относно налични разпоредби и насоки за оформлението, визуалните
качества и поддръжка на фасадите на сградния фонд в София;
○ Проверка на налична информация относно функции и етажност на сградния фонд
на територията в Столична община.
С изпълнението на горните задачи се цели да се създаде актуална представа за
състоянието на физическата среда и културноисторическите паметници в града. От
друга страна, се цели да се направи анализ на съществуващите нормативни
разпоредби и насоки за оформлението и поддръжката на градски облик в София.
Постигането на тези цели би подобрило актуалния мониторинг, контрол на градския
облик и планиране на необходимия общински бюджет за поддръжката на публичната
среда и определяне най-належащите обекти / пространства за обновяване.
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2. Източници на информация
2.1.



















Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Наредба на Столичен общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната
дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО)
Закон за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО);
Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването
на Столична община;
Наредба №7 (към ЗУТ) за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони;
Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството,
безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в
увеселителни обекти;
Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и
безопасността на площадките за игра;
Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси;
Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична
община;
Наредба за организация на движението на територията на Столична община;
Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии (от 29 юни 2004);
Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне,
преместване и премахване на паметници и художествени елементи на
територията на Столична община (Загл. изм. Решение №365 по Протокол №84
от 25.06.2015 г.);
Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, включително за хората с увреждания (В сила от 14.07.2009 г.,
издадена
от
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството, Обн. ДВ. бр.54 от 14 юли 2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 15 юли
2011 г./;
Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на
територията на Столична община.

2.2.



Нормативни документи

Стратегически документи

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 20142020 (Обединение София XXI, октомври 2013);
София, публични пространства и обществен живот - доклад (Gehl Architects,
Столична община & партньори, 2017);
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Генерален план за организация на движението на територията на Столична
община (Мотт МакДоналд ЛТД, юни 2011);
Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на
Столична община 2016-2019 (Столична община, 2015);
Програма за опазване на околната среда на Столична община 2010-2020
(Лаборекс ЕАД - МЗ, 2009);
Програмата на кмета на Столична община - "Програма 2015 – 2019 Йорданка
Фандъкова" (Предизборна кампания, 2015);
Стратегия за сигурност на Столична община 2014-2020 (Столична община,
2014);
Общ устройствен план с хоризонт 2030, (Софпроект, 2009) и допълнителни
схеми към него;
План за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична
община 2012-2017 (Център за градска мобилност, 2011).

2.3.









Регистър “Разрешение за поставяне” на НАГ за поставяне на преместваеми
обекти на територията на Столична община;
Потоци от хора преминаващи през публичното пространство, проучване,
извършено при изготвяне на доклада София, публични пространства и
обществен живот - доклад (Gehl Architects, Столична община & партньори,
2017);
Информация за видовете дейности в публичните пространства, проучване,
извършено при изготвяне на доклада София, публични пространства и
обществен живот - доклад (Gehl Architects, Столична община & партньори,
2017);
Разположение на чешми в София, неофициална инициатива на граждански
организации;
Осветителни тела за Столична община в .dwg файл от ГИС София, в т.ч. Улично
и парково осветление
Улично осветление за Столична община в .shp файл от Дирекция “Транспортна
инфраструктура”, в т.ч. oтделни слоеве за: осветителни стълбове,
осветителни тела, табла, подземни и надземни кабели и шахти.

2.4.


Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии

Заключително събитие относно проект “Създаване на стандарт за оценка и
мониторинг на качеството на градската среда” (октомври 2017, СУБ),

2.5.



Данни

Други

Наръчник за градски дизайн на Сан Франциско (2017);
Life between Buildings (Jan Gehl, 1971);
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Cities for People (Jan Gehl, 2010);
Изследване на публичните пространства и публичния живот | София (Place.make,
Април 2017);
Let us introduce you Sofia (Place.make, 2017);
Обяснителна записка на Ескизния проект относно Зона 2, обхващаща ул. “Граф
Игнатиев” от ул. “Алабин” до Канала, вкл. площад “Джузепе Гарибалди”, ул. “Цар
Шишман” между ул. “Граф Игнатиев” и пл. “Народно събрание”, ул. “6 септември”
между ул. “Граф Игнатиев” и ул. “Аксаков” и ул. “Солунска” между бул. “Витоша” и
ул. “Граф Игнатиев” (А.Д.А. Архитектурно-дизайнерска агенция ООД, март 2015);
Обяснителна записка на Ескизния проект относно Зона 4, заключена между бул.
“Цар Освободител”, улиците “Г. С. Раковски” и “Московска” и бул. “Васил Левски”
(А.Д.А. Архитектурно-дизайнерска агенция ООД, март 2015);
Преброяване на велосипедистите в София (Сдружение “Велоеволюция”, проект
„Еволюция сега – велосипедисти в действие”, октомври 2012);
Преброяване на велосипедистите в София (Сдружение “Велоеволюция”, Проект
“Велоданни за София”, 2015);
Списък на ремонтите на публичните пространства от Зелена София;
Списък на ремонтите на улици и тротоари от дирекция “Транспортна
инфраструктура” на Столична община (от януари 2014 до юли 2017).
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3. Оценка на информацията
Потоци от хора, преминаващи през публичното пространство, и информация за
видовете дейности в публичните пространства.
- Тази бази данни е събрана по време на теренните проучвания, извършени при изготвяне
на доклада София, публични пространства и обществен живот - доклад (Gehl Architects,
Столична община & партньори, 2017).
Проучването осъществява емпирични наблюдения относно начина на ползваемост на
публичните пространства в ЦГЧ на София на база на 5 пункта за обследване на
стационарни дейности и 15 пункта за обследване на видове транспорт / преминаващи
ползватели. Събраната информация представлява рядка и интересна база данни за
София, която може да бъде използвана за обективно оценяване на качеството на
градския дизайн. То обаче е осъществено само за два дни (един делничен и един
празничен). Това, както и обхватът на фокусирана територия (само ЦГЧ) за съжаление
лимитира съществуващата емпиричната база данни относно функционалността и
качеството на градския дизайн в София. Необходими са доста повече проучвания
(периодични и обхващащи други територии) за градската среда в София, за да може да
се оптимизира дизайнът на градската среда спрямо събиране на подобни данни.
Друго приложение на подобен тип проучвания е, че при сравнително замерване (преди /
след дадена интервенция) събраните данни могат да предоставят обективни
доказателства за въздействието на дадената интервенция или събитие. За
постигането на оптимални резултати в извършването на подобни проучвания е
основополагащо те да бъдат въвеждани в координирана база данни, за да бъдат
коректно геореферирани, сравнявани и анализирани.
Въпреки че събраната база данни на този етап може да се приеме за крайно
недостатъчна, тя и методологията, по която е събрана, могат да бъдат възприети
като чудесно case study, който може да служи за положителен пример.
Регистър Разрешение за поставяне” на НАГ за поставяне на преместваеми обекти на
територията на Столична община.
Информацията относно издадените разрешения за поставяне на преместваеми
обекти е публично достъпна на специално разработена онлайн платформа.
Регистърът изглежда актуално обновяван и съдържа информация за издадени
разрешения от януари 1997 г., което е впечатляващо. Освен това регистърът
съдържа подробна информация относно тип / описание на обекта, дата на
разрешението, район и адрес (не във всички случаи е посочена конкретика) и
местоположение на обекта по КККР. Допълнителна информация, която се съдържа, е
издател (гл. арх.), ищец, входящ номер на молба и сканирана версия на подписаното
разрешение. Подробността на регистъра е допълнена и от интерактивна навигация,
която позволява селектирането на специфична информация на база на което и да е
поле. Пример: тип обект - павилион.
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Този регистър е един чудесен пример за структуриране и открито споделяне на
подобен тип данни. Добре е да се провери дали пълнотата на данните е коректна.
Разположение на чешми в София
Базата данни е частична, организирана и публично достъпна като слой в my maps на
Google Maps. Тя е резултат от неофициална инициатива на граждански организации за
картиране на чешмите в цяла България. Трябва да се отчете, че освен геолокациите (не
е гарантирана коректност) на отделните чешми базата данни не съдържа никакви
детайли за тях. Въпреки че е ограничена база данни, разработването на подобен вид
crowdsourcing кампании трябва да бъдат вземани на сериозно като страхотен метод
за акумулиране на данни. Този метод изглежда изключително подходящ за елементи на
градския дизайн, понеже те са лесни за заснемане и оценяване.
Осветителни тела за Столична община в .dwg файл от ГИС София, в т.ч. Улично и
парково осветление
Предоставеният .dwg файл съдържа местоположението на всички осветителни тела в
рамките на Столична община. Във файла, освен уличните лампи, има и парково
осветление. В допълнение, в зависимост от символа, използван за означение на
лампите, е маркирано дали лампата е отляво, отдясно или по средата на дадения път
или алея. Слоят изглежда доста подробен, но няма информация към коя дата е актуален
и е в различна от БГС 2005 координатна система. Въпреки това, при определена
обработка и трансформация, може да послужи за анализ при комбинация с другата
налична информация по темата на осветлението, описана по-долу.
Улично осветление за Столична община в .shp файл от Дирекция “Транспортна
инфраструктура”, в т.ч. oтделни слоеве за: осветителни стълбове, осветителни
тела, табла, подземни и надземни кабели и шахти.
Предоставена е подробна информация относно уличното и парковото осветление в
Столична община под формата на различните точкови и линейни шейпфайлове.
• Точков слой BUDELEC_E_UGSTREETLIGHTFUSEBOX съдържа информация
относно местоположението на електрическите табла на територията
на СО. В слоя се съдържа информация относно типа (всички са
захранващи), състоянието (отлично, добро, лошо, много лошо) и вида на
материала, от който е изградена кутията. Освен това всеки обект си
има уникален номер (ID), което улеснява бъдещо привързване на
информация. В предоставения ни файл има и друга информация, която е
доста пълна, относно адрес, входящи и изходящи линии, наличие на
фотоклетка, ръчно и радиоуправление, брой електромери, напрежение,
входящ предпазител, предоставена и инсталирана мощност.
• Точков слой BUDELEC_E_STREETLIGHTPOLE съдържа информация относно
местоположението на всички осветителни стълбове на територията
на СО заедно с тяхната височина, собственик, състояние, материал и
допълнителни съоръжение. Всеки стълб има и уникален номер (POLEID).
Информацията е пълна за всички изброени категории.
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•

•

•

•

Точков слой BUDELEC_E_STREETLIGHTBANK означава местоположението
на всички осветителни тела на територията на СО. Донякъде той се
припокрива със слоя за стълбовете, но и го допълва, тъй като някои
лампи са фиксирани по специфичен начин. Отново има уникален номер на
означение, а начинът на поставяне е описан за всяко осветително тяло,
като класификациите са: аксиално, в тунел, парков стълб, пеш.
прожектор, стълб, фасадно, неопределен начин и няма данни. В
допълнение в слоя е описано състоянието (отлично, добро, лошо, много
лошо, много добро) на тялото, видът на монтирано осветление натриеви лампи високо налягане или LED, напрежението и мощността. За
много малък брой (около 40) няма данни по този показател. Има и
информация относно броя на светлинни източници и дали даденото
светлинно тяло работи или не. Налични са данни за всички
характеристики, изброени по-горе.
Точков слой BUDELEC_E_UGSTREETLIGHTPIT дава местоположението на
шахти с техния номер, размер, състояние и брой на капацитет, габарит
и собственик на шахтата. От изброените показатели реално има
информация единствено относно състоянието и броя на капаците.
Линейният слой BUDELEC_E_OHSTREETLIGHT съдържа информация
относно надземните кабели. В това число се включват: напрежение, брой
кабели и фази, вид на проводниците и тяхната дължина. Има данни за
всички от изредените характеристики.
Слоят BUDELEC_E_UGSTREETLIGHT също е линеен и съдържа данни
относно местоположението и различните характеристики на
подземните кабели. Има информация за начина на инсталация,
напрежението, вида на проводниците, броя кабели и фази, дължината,
дати на монтаж и демонтаж и дали кабелът е разположен в тръбопровод.
В слоя се съдържат данни по всички изброени показатели.

Относно предоставената информация, свързана с осветлението на територията на
СО, може да се констатира, че тя е доста подробна. Комбинацията на по-горе
описаните два файла предоставя пълна и актуална картина на уличното и парковото
осветление, с местоположение, вид и моментно състояние. Важно е да уточним, че
няма детайлна информация, която да описва различните комбинации на осветително
тяло със стълб или вида на лампите, с оглед на тяхната естетическа стойност за
средата. Трябва да се помисли върху този елемент на данните и да се изработят
типологии на осветителните тела, които са подходящи за отделните квартали с
оглед тяхната специфична градска среда.
Като изключим споменатите по-горе бази данни относно други елементи и
съоръжения, свързани с темата на градския дизайн (споменати на долните редове),
няма информация. От НАГ бе поискана информация за:
● Градско обзавеждане (вкл. брой пейки, осветителни тела, кошчета и т.н.) на
отделните (ключови) публични пространства
● Оценка на физическото състояние на публичните пространства и отделните
елементи
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●
●

Данни относно местоположение, състояние и поддръжка на публични фонтани,
шадравани и чешми (геолокирани)
Състояние на физическата среда - настилки, осветителни тела, градски
мебели, фасади и др.

Координирано събиране на информация относно тези елементи / аспекти на градския
дизайн за съжаление липсва. Тези данни са от съществена важност за анализирането и
мониторинга на градската среда и е препоръчително да се разработят актуални бази
данни. Както бе споменато в тема “Публични пространства”, интересно е да се
отбележи, че при подготовката / разработката на дизайн проекти за градска среда
данни относно тези елементи се събират като база за анализ и мотивиране на
съответното дизайн предложение. Пример за това са обяснителните записки на
Ескизните проекти на А.Д.А. Архитектурно-дизайнерска агенция ООД (март 2015)
относно Зони 2 и 4 за трансформация в ЦГЧ. В обяснителните записки на тези проекти
е направен детайлен анализ и картиране на видовете настилки, тяхното състояние,
разположението на преместваемите обекти в зоната, функциите на приземните
етажи на прилежащите сгради и подробно описание на елементите на градската среда.
Добра идея е да се установи практика на агрегиране на подобни данни в общ ресурс от
Столична община, след като се провери тяхната достоверност.
Може да се обобщи, че наличната база данни относно темата “Градски дизайн и
естетика” е крайно недостатъчна. Това се констатира с условието, че не сме пускали
запитване за тези данни към районните администрации. Дори обаче там да имат
информация, то е нужно тя да бъде обединена и поддържана за в бъдеще от Централна
дирекция към Столична община. Препоръчително е да се стимулира събирането на
информация относно тази тематика.
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4. Оценка на състоянието
4.1.

Параметри и показатели
a) Защита и сигурност
(1) Сигурно придвижване и достъп
 обособени и защитени трасета за пешеходците и
велосипедистите;
 наличие на конфликтни точки (между потоци) и
обособяване на безопасни места за тяхното пресичане;
 регистрирани пътни инциденти.
(2) Социална сигурност (премахване на заплахата от

престъпения и насилие)






“очи на улицата”, възможности за пасивно наблюдение;
оживеност по време на цялото денонощие;
наличие на изоставени обекти и сгради;
добро осветление;
регистрирани престъпления.

(3) Защита срещу неблагоприятни климатични условия
 благоприятен микроклимат;
 естествена светлина и количество слънчеви часове;
 наличие на съоръжения за прикриване от неприятни
климатични условия (навеси, чадъри, ниши и др.).

b) Комфорт
(1) Пространствени & дизайн условия на средата
 възможности за стоене и краткосрочно ползване на
пространството;
 наличие на дизайн елементи, предоставящи възможности
за сядане (в различни конфигурации);
 възможности за наблюдение / интересни гледки;
 възможности за игра, физическа активност и креативни
дейности.
(2) Санитарно-хигиенни условия на средата
 наличие, обезпеченост и поддръжка на контейнерите за
отпадъци (битови отпадъци, разделно събиране, отпадъци
от домашни любимци), както и вписването им в
изградената градска среда;
 качество на атмосферния въздух (топлинни острови,
наличие на ФПЧ10 и ФПЧ2.5);
 шумово натоварване (източници и нива);
 наличие на обществени тоалетни;
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наличие на бездомни животни;
снегопочистване (през зимните месеци).

c) Дизайн и визуална идентичност






4.2.

качество, състояние и естетическо съгласуване на
елементите на градския пейзаж (вкл. осветление,
настилки, стълбове, търговски табели, рекламни
елементи и други);
наличие на сгради или/и паметници с културноисторическо
значение - забележителности;
етажност и функции на прилежащия сграден фонд;
качество и детайли на фасадите на прилежащите сгради

Анализ

4.2.1. Подтема “Защита и сигурност”
Сигурно придвижване и достъп
Спецификата на тази част от подтемата е детайлно анализирана в направление
“Транспорт”.
Тук
фокусът
попада
върху
дизайн
аспектите,
които
подобряват/влошават сигурността на придвижване и достъпност (главно на
пешеходците и велосипедистите). Няколко стратегически документа докосват тази
специфика под една или друга форма.
Обособените пешеходни пространства и ключовите маршрути в ЦГЧ са картирани и
анализирани от Gehl Architects (2017), като се отбелязва, че въпреки наличието на някои
обособени пешеходни пространства има огромен потенциал за подобрение, като
предизвикателствата включват липса на обособени връзки между пешеходните зони,
както и наличието на конфликтни точки с автомобилите по определени маршрути. В
ИПГВР София 2014-2020 (2013) преодоляването на тези конфликтни точки между
пешеходното и автомобилното движение също се идентифицират като ключово
предизвикателство.
- Конфликтните точки на сблъсък между пешеходните потоци и автомобилния трафик
определят качеството на обществените пространства. За осигуряване на
спокойствие, сигурност и удобство на преминаване са нужни иновативни подходи,
известни по света: по-специална настилка, нов тип „зони“ за преминаване, спиране на
автомобилния трафик във всички посоки, споделени пространства и др. „Отвоюването”
на обществените пространства от автомобилите е само по себе си цел, елемент от
Визията на ИПГВР.”
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Пешеходна мрежа – вкл. съществуващите и планираните ключови пешеходни маршрути и техните
взаимоотношения с публичните пространства и зелените зони в градския център (Gehl Architects,
2017:38)

Обединение София XXI (2013) определя и основните търговски улици, които могат да
бъдат организирани като пешеходни зони без автомобилно движение или като
споделени пространства за движение: улиците „Пиротска”, „Граф Игнатиев”,
„Шишман”, „Солунска” и „Раковски” (от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Московска”),
както и булевардите “Витоша” и “Цар Освободител”.
В интерес на истината някои от тези трансформации вече са осъществени или са
планирани да бъдат реализирани през 2018 г. След като това са сериозни инвестиции и
съответно трансформации на градската среда, е добре да се организират
специализирани и детайлни изследвания относно тяхното въздействие. Те може да
засегнат всеобхватни аспекти на градската среда и със сигурност биха дали ключова
информация за оптимизирането на тези трансформации в контекста на София. Това в
пълна степен, и дори още по-наложително, е необходимо за експериментирането с
иновативния подход “споделено пространство”. Както е заложено в ИПГВР София, този
подход може да подобри практиките на дизайна на пешеходната / велосипедната среда
в България, но непопулярността му като концепция налага задълбочен анализ на
въздействие и дизайн.
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На база направените проучвания на главните пешеходни направления в центъра на
София в своя “Генерален план за организация на движението на територията на
Столична община” (2011) експертният екип на Мотт МакДоналд ЛТД констатира, че от
гледна точка на дизайн пешеходната среда има следните проблеми:
● Наличие на препятствия по тротоарите.
● Недостатъчна ширина на тротоарите
● Лошо състояние на настилките
● Неподдържани подлези
В ИПГВР София 2014-2020 (2013) и София, публични пространства и обществен живот доклад (2017), техните автори допълват становищата относно предизвикателните
характеристики и сигурност на пешеходните пространства в ЦГЧ на София.
Поради тази причина те препоръчват и залагат приоритети за подобряване
сигурността,
- “Качеството на настилките, ниските бордюри, съоръженията за пресичане на нивото
на улицата, ниските скорости на превозните средства и ясното обозначение на
улиците са все елементи, които улесняват придвижването на хората, нуждаещи се от
допълнителни грижи.” (Gehl Architects, 2017:39)
Gehl Architects и техните партньори (2017) допълнително също констатират
наличието на множество ненужни елементи в градския пейзаж, които пречат на
пешеходните и велосипедните потоци и затрудняват достъпността /
подвижността на хора със специални потребности, като хора в инвалидни колички и
семейства с детски колички. В доклада също така се записват и препоръки за
подобряване на сигурността и комфорта на пешеходците в градската среда.
- Трябва да се работи по-настойчиво спрямо подобряването на настилките за пешеходци
и тяхната достъпност и удобство (вкл. скосени бордюри, пресичане на нивото на
улицата, отстраняване на физическите препятствия/бариери, намаляване скоростта
на превозните средства и др.
Прави впечатление, че подобни предложения са конкретно фокусирани върху
аспектите на градския дизайн. Другите стратегически планове (ИПГВР София 20142020, от 2013 и Генерален план за организация на движението на територията на
Столична община, от 2011), които конструират препоръки за подобряване на средата,
дефинират по-скоро структурни насоки като:
“Специфична цел С 1.5: Регламентиране и обезопасяване на пешеходното и велосипедното
движение.
- С 1.5.1. Подходящо оборудване на специално обособени пространства, ползвани от
пешеходци и велосипедисти, с цел гарантиране на сигурността им.
- С 1.5.2. Обособяване на платна за движение на МОПТ и смесени за МОПТ и велосипедисти,
според пътната обстановка.
- С 1.5.3. Приоритетно изграждане на нов тип пешеходни пътеки, в близост до обекти на
образователната и здравната инфраструктура и публични пространства, с
концентрация на обекти за публични услуги.” - ИПГВР София 2014-2020
За да се извлече максимална полза от подобни препоръки, е добре да се обмисли
изготвянето на цялостен наръчник за оформяне и дизайн на пешеходните
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пространства на територията на Столична община. Нещо, което е загатнато и от
доклада на Мотт МакДоналд ЛТД (2011). Подобен дизайн наръчник би позволил
структурните препоръки и приоритети да бъдат ефективно приложени и на ниво
градски дизайн. В момента има две наредби, които основно адресират тази тематика:
● Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии (от 29 юни 2004);
● Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, включително за хората с увреждания (В сила от 14.07.2009 г.,
издадена
от
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството, Обн. ДВ. бр. 54 от 14 юли 2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 15 юли
2011 г.).
Те детайлно (особено втората) определят някои основни правила за изграждането на
дизайн елементи, спомагащи оформянето на ефективно функционираща пешеходна
среда. Както е отбелязано и в тема “Достъпност и равнопоставеност” обаче,
прилагането на дефинираните правила в реалната градска среда изглежда амбициозно.
Един цялостен наръчник за оформяне и дизайн на пешеходните пространства в София
може да спомогне за ‘превеждането’ на заложените правила и дефинираните
стратегически приоритети и спомогне тяхната реализация в реалната градска среда.
Една от забележките, констатирани в доклада на Gehl Architects (2017), също индикира
необходимост от работа в тази насока.
-

“Дизайн, ориентиран към пътния трафик - Качеството на публичното пространство,
включително около историческите сгради, силно се влошава от решенията,
ориентирани към трафика и потребностите на автомобилите, а не на хората –
колчета, грамадни пътни табели и маркировки на паркингите (Gehl Architects 2017:80).”

Социална сигурност и защита от неблагоприятни климатични условия
Темата за социална сигурност и дискутиране на заплахите от престъпления и насилие
в градската среда не е особено популярна тема в стратегическите документи
относно Столична община. Това изглежда парадоксално поради две основни причини:
● Качеството на градската среда и нейната използваемост е пряко зависимо от
осигурена добра социална сигурност за нейните ползватели;
● Дизайнът на градската среда и неговото качество могат да имат ключово
въздействие относно изграждането на по-безопасна среда от гледна точка на
социалната сигурност. Джейн Джейкъбс (The death and life of great American cities,
1961), Оскар Нюман (Creating defensible space, 1996) и Майк Дейвис (Ecology of Fear:
Los Angeles and the Imagination of Disaster, 1999) са само някои от
изследователите, които очертават ясната връзка между градски дизайн и
социална сигурност.
Стратегията за сигурност на Столична община 2014-2020 г. е основен документ,
разглеждащ тази конкретна тематика. Прави впечатление, че основният елемент,
върху който се акцентира с отношение към градския дизайн, е изграждането на
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система от видеонаблюдения в публичните пространства. При изграждането на
системата логично е отделено повече внимание на градските паркове и градини,
подлези, пешеходни зони и пространствата около паметниците на културата. Освен
изброяване на напредъка от изграждането на тази система стратегията не навлиза в
детайли относно конкретното въздействие с обективни резултати и комбиниране на
системата с останалите елементи на градския дизайн за оптимизиране позитивния
ефект за социалната сигурност.
В ИПГВР София 2014-2020 авторите засягат темата, като я обвързват с
приоритетите за (до)изграждане и реновиране на системата от улично осветление (в
жилищните комплекси и квартали). Трябва да се добави, че СУБ (2017) в тяхното
проектно предложение “Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството
на градската среда” дефинират ‘Риск от престъпления’ като един от двата
тематични фокуса на тематична област ‘Сигурна среда’.
От гледна точка на извършени аналитични проучвания, макар и не задълбочено, Gehl
Architects (2017) добавят повече комплексност и обвързаност между темите за
социална сигурност и градски дизайн. Освен отделяне внимание на уличното
осветление докладът обвързва тематиката с динамиката на използваемост на
публичното пространство през цялото денонощие. Като препоръки се вписват
промотиране на активни приземни етажи, светлинни ефекти, както и изготвянето на
стратегия за провеждането на вариативни събития в публичното пространство на
София, която да окуражава такива през зимните месеци. Посоката на анализ,
демонстрирана от Gehl Architects (2017), предоставя един добър пример как темата за
социалната сигурност и градския дизайн може да е комплексно и детайлно анализирана.
По-детайлни проучвания на база подобни разсъждения и емпирична конкретика могат
да дадат резултат в развитието на по-комплексна стратегия за сигурността на
градската среда в София.
Друга тематика, която е слабо застъпена в стратегическите документи относно
градския дизайн, е тази за защитата срещу неблагоприятни климатични условия.
Аспектите, свързани с анализирането на градския микроклимат, са слабо застъпени, с
изключение на тематиката за качеството на въздуха, което е популярна тема. Тя е
разгледана по-детайлно в направление “Околна среда”. Фокусът в тази тема е относно
данни и проучвания за взаимовръзката между елементите на градската среда и
тяхното въздействие за микроклимата на средата.
С изключение на генерални препоръки от рода, че е необходимо засаждане на дървета за
подобряване на цялостния микроклимат на София, няма разработки, които да
разглеждат елементите на градския дизайн в контекста на влиянието им върху
микроклимата на конкретните публични пространства. Докладът Gehl Architects (2017)
е изключение, като документът отделя внимание на този аспект, макар и не особено
детайлно. Авторите определят, че в момента градският дизайн в ЦГЧ на София не
взема под сериозно внимание аспектите за подобряването на микроклимата и уюта на
ползвателите. Отчетено е, че проблемът с влошеното качество на микроклимата е
по-сериозен в големите публични пространства, които са разположени в близост до
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пътни артерии (примери - площадите “Батенберг” и “Независимост”). Анализът стига
до препоръките от необходимост за засаждане на нови улични дървета на конкретни
места, които да осигурят по-добър микроклимат, и разработване на дизайн елемент за
защита от слънце, дъжд и вятър.
Извод 2.1.1: В последните години, а и през предстоящите множество подобрения на
пешеходната среда са заложени като приоритет. След като това са сериозни
инвестиции и съответно трансформации на градската среда, е добре да се организират
специализирани и детайлни изследвания относно тяхното въздействие. Това в пълна
степен, и дори още по-наложително, е необходимо за експериментирането с
иновативния дизайн подход “споделено пространство”.
Извод 2.1.2: От анализа на действащите стратегически документи става ясно, че
изграждането на привлекателна пешеходна среда е водещ приоритет. Прави
впечатление, че много от заложените препоръки са по-скоро формулирани на
структурно ниво, а не на детайлно дизайн ниво. От друга гледна точка действащите
нормативни разпоредби относно тематиката също не се явяват ефективен
инструмент на този етап, за да ‘преведат’ ясно дефинираните правила в реалност.
Поради тези причини е добре да се обмисли вариантът за изготвяне на наръчник за
оформяне и дизайн на пешеходните пространства на територията на Столична
община. Той би имал за цел да синхронизира стратегическите приоритети и заложените
правила в практични реализации.
Извод 2.1.3: Липсват формални (общински) детайлни изследователски разработки, които
обвързват тематиките на градския дизайн с тази на социалната сигурност. Това не
изглежда логично при положение, че заплахите от престъпления и насилие силно се
въздействат от дизайна на градската среда и неговото качество. Това е дефинирано
от ред световни изследователи в сферата на урбанизма, като Джейн Джейкъбс (1961),
Оскар Нюман (1996), Майк Дейвис (1999). Структурни изследвания в тази посока за
подобряване на този компонент изглеждат още по-наложителни, имайки предвид, че
качеството на градската среда и нейната използваемост е пряко зависимо от
осигурена добра социална сигурност за нейните ползватели.

4.2.2. Подтема “Комфорт”
Тази подтема се фокусира върху цялостния комфорт и уют в градската среда, създаден
от дизайна на мястото и неговата поддръжка. Два основни аспекта са отбелязани: (1)
пространствени & дизайн условия на среда и (2) санитарно-хигиенни условия на
средата.
За измерването и разбирането на първата група от теми трябва изцяло да се
фокусираме върху обществения живот на едно публично пространство. Това е найдобрият индикатор, за да се оценят даденостите на дизайн възможностите, които
той предоставя за:
● Стоене и краткосрочно ползване;
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●
●
●

Сядане (в различни конфигурации и разнообразно количество от хора);
Съзерцаване на обществения живот и наблюдение на интересни гледки;
Игра, физическа активност и креативна дейност.
“Качеството на публичното пространство се определя не само от оформлението, но и
от цялостната му използваемост. Част от софийските пространства се използват
гъвкаво и разнообразно, но има и такива, които тепърва предстои да бъдат
разработени, особено зоните, използвани като паркинги (Gehl Architects, 2017:80).”

Докладът “София, публични пространства и обществен живот” на Gehl Architects,
Столична община и партньори (2017) е един от много малкото материали, които
разглеждат детайлно темите за публичните пространства, градски дизайн и
естетика в градската среда на София. Един от разделите в доклада - ‘Обществен
живот’ (стр. 56-73) анализира детайлно аспектите, заложени в тази подтема. Екипът,
разработил документа, прави добър опит за практично оценяване на обществения
живот чрез дефиниране на конкретни параметри/показатели и емпирични изследвания.
Изследователите използват 15 отделни пункта, разположени в емблематични
пространства в ЦГЧ на София, за да маркират различните видове дейности,
извършвани в конкретните пространства, вкл. колко хора ги извършват. Освен това
ползвателите на пространството са отбелязвани по пол и възраст. Замерваните
дейности са:
● стоене;
● чакане на градски транспорт;
● седене на пейка;
● седене в кафене;
● друг вид седене;
● лежане;
● играещи деца;
● търговска дейност;
● културна дейност;
● физическа дейност.
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Фокус пространства и пунктове за измерване на обществения живот и транзитните потоци в
приложение 4 (Place.make, 2017:2) към доклада на Gehl Architects, (2017)

В приложение 4 на доклада извършването на проучванията и резултатите от тях за
всички 15 пункта са описани в детайл. Изследването демонстрира един страхотен
пример как обективно могат да се измерят видовете функции, извършвани в едно
публично пространство, и това да бъде използвано за оценяване на комфорта и
качеството на градския дизайн.
На база на получените резултати някои интересни становища (споделени по-долу) са
констатирани. По-важното е обаче, че те са направени на базата на обективна
емпирична обосновка.
● “Огромна част от рекреационните дейности включват престой (стоене и седене) около
градските пейки. На второ място е престоят в кафенета на открито (Gehl Architects
2017:60).”
● “Оживените пазари и неформалната търговия формират важна част от градския
живот. В публичните пространства играят малко деца, а проучването показа твърде
малко физически и културни дейности (Gehl Architects 2017:60).”
● “Някои от публичните пространства в София се използват гъвкаво и за разнообразни
цели. Пример в това отношение е площад „Св. Александър Невски“ – през повечето
време се използва като паркинг, но също и като терен за различни събития: църковни
служби, културни дейности, ресторанти на открито, търговски дейности и
политически мероприятия (Gehl Architects 2017:80).”
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Карта на проучените дейности в публичните пространства (Gehl Architects, 2017:60)

Все пак трябва да се спомене, че проучването е осъществено само за два дена (един
делничен и един празничен). Това, както и обхватът на фокусирана територия (само
ЦГЧ) за съжаление лимитира съществуващата емпиричната база данни относно
обществения живот и качеството на градския дизайн в София. Необходими са доста
повече проучвания (периодични и обхващащи други територии) на този принцип в
София, за да може да се подобри разбирането относно обществения живот и неговата
обвързаност с градския дизайн и естетика. Това обаче е една страхотна база и пример.
Втората група от теми относно комфорта и уюта на градския дизайн се фокусира
върху аспектите за управление на отпадъците, вредните физични фактори
(атмосферно и шумово замърсяване), наличие на концентрации/третиране на бездомни
животни и обезпеченост от публични тоалетни. Тези аспекти са отбелязани като
част от тематичната област “Здравословна среда” в проектно предложение
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“Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда” на
СУБ (2017) и са интегрирани като важни аспекти за качеството на градската среда.
Аспектите на отпадъците и вредните физични фактори са разгледани по-детайлно
от направление “Околна среда”, но е важно да се спомене, че информация за тях се
събира регулярно, но броят пунктове може да се отчете като недостатъчен - РЗИСофия разполага с 49 пункта за шумовото замърсяване в градска среда и 13 пункта за
атмосферното замърсяване. Важно е да се отбележи, че не съществува актуална база
данни за състоянието на обществените тоалетни, а това е ресурс, който е
необходим за създаване на допълнителни удобства в градската среда.
Извод 2.2.1: Липсва практиката на събиране на емпирични бази данни за дейностите,
които се извършват в градската среда и съставят обществения живот. Подобна
информация е необходима за обективното анализиране комфорта и качеството на
градски дизайн.

4.2.3. Подтема “Дизайн и визуална идентичност”
Тази подтема дискутира доста комплексен набор от аспекти, свързани както с
дизайна на градската среда, така и с обвързаността на прилежащите сгради (тяхното
визуално и функционално въздействие).
Качество на елементите на градския дизайн и естетическо съгласуване
Може да се констатира, че в последните години се забелязва прогрес от гледна точка
на развитието на нормативните разпоредби и естетическо съгласуване градския
дизайн на територията на Столична община. Наредбата за преместваемите обекти,
за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), която
влиза в сила през 2014 г., е начална стъпка в тази насока. Тя се фокусира главно върху
условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и
на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, като налага
определени стандарти относно визията и дизайна на тези структури.
Въпреки това е необходимо да се положат още много усилия за да се подобри визуалноестетическото съгласуване на средата. Само за ЦГЧ екипът на Gehl Architects (2017)
отбелязва няколко отличителни проблеми / препоръки в тази връзка:
● Уличните настилки са визуално и материално несинхронизирани, което е в
разрез с постигането на съгласувана визуална идентичност и възприятието за
свързана публична мрежа;
● Необходимост от контролиране естетическите визуални качества на
сградите (вкл. оформяне на фасади, цветове, осветление, материали, витрини и
разположението на допълнителни елемент като климатици) с помощта на
регулации и разпоредби;
● Наличие на визуално замърсяване под формата на рекламни табели.
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За да се постигне напредък в тази насока, се работи върху създаването на наредба за
градската среда с правила и нормативи за облика на градските пространства,
сградите и ансамблите. Тя ще цели да детайлизира изискванията към цялостната
визия на градските пространства. Една подобна наредба би била изключително полезна
и е препоръчително да се изготви, за да бъдат интервенциите в градската среда
нормативно конкретизирани, синхронизирани и контролирани. За да се оптимизира
ползата от тази наредба, е добре към нея да бъде изготвен и конкретен дизайн
наръчник за синхронизиране на визията на градската среда. Три чудесни примера са
изготвените подобни документи за Белград, Ротердам и Сан Франциско. Те са обяснени
по-детайлно в графата ‘Добри примери’.
Културно-историческо наследство и идентичност
София е град с изключително богата история и концентрация на огромно количество
сгради, паметници и забележителности с културноисторическо значение. Това
становище, дори и при положение, че не е анализирано в почти всеки стратегически
документ, е взето под внимание.
- “Голяма част от публичното пространство в София е организирано около важни сгради
паметници на културата и административни сгради, а понякога дори около статуи.
Тяхното присъствие определя характера на пространството (Gehl Architects 2017:80).”
- “Публичните пространства в София имат своя собствена идентичност благодарение
на заобикалящите ги емблематични сгради. Разнообразни са, с различни пропорции и
отличителна атмосфера и предоставят добра основа за разнообразен, удовлетворяващ
и вдъхновяващ обществен живот (Gehl Architects 2017:75).”
Неслучайно един от основните приоритети на ИПГВР София 2014-2020 е ПРИОРИТЕТ 3:
(П3) Запазване на автентичността и повишаване на жизнеността на градския център.
Освен това темата за идентичност на публичните пространства е отчетена като
основополагаща за целия план, засегната е за всички зони на въздействие и съответно
е интегрирана част от цялостния план.
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Обекти и пространства на културноисторическото наследство в ЦГЧ, картирани детайлно от Place.make
(2017:13)

С цел да отчете и запази специалният характер на публичните пространства с
културноисторическа стойност, според НПОРИМДЕРДТСО не се допускат
преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи за провеждане на акционни
събития в следните публични градски пространства:
● Докторска градина (кв. 545а, м. „Зона Г-12”);
● Градина пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” с прилежащите към
нея тротоарни площи (кв. 545, м. „Г-12”);
● Градина с паметника на „Св. Климент Охридски”;
● Градина с Руската църква, (УПИ II и III, кв. 494, м. „Зона А-юг);
● Площадно пространство около паметника на „Св. Патриарх Евтимий”, вкл. и сградата на
Нотариата (УПИ X, кв. 420, м. „ГГЦ -Зони Г-8,10);
● Пл. „Св. Неделя”.
Освен териториите в ЦГЧ е необходимо да се подчертава специалната идентичност
на всяко публично пространство. За да бъде постигнато това, е важно да се работи
целенасочено към изграждане на ясна идентичност и структура, които да отразяват
местния контекст, за всяко пространство. Това е заложено като приоритет и за
зоните на влияние извън ЦГЧ в ИПГВР София 2014-2020, а и също така е отбелязано от
Gehl Architects (2017).
- “Нека културната идентичност на града и отделните негови квартали да намери израз
чрез публичните пространства: скейт-паркове, спортни дейности, пазари и т.н. При
работата с индивидуалните публични пространства е важно те да бъдат обособявани
посредством отличително улично обзавеждане, което улеснява общуването и оживения
обществен живот. Все пак е важно определеното обзавеждане да бъде координирано с
цялостна визия за града / квартала и да спазва установени насоки (Gehl Architects,
2017:89)”.
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Влияние на сградите върху визуалното оформления и функционалност на градския дизайн
Трябва да се отбележи, че няма практика на стратегически проучвания, свързани с
влиянието на сградата върху публичните пространства чрез техния визуален (фасади)
или функционален (приземен етаж) характер. Относно визуалния характер планове,
свързани с НКИН, адресират темата до чисто визуалното и техническото състояние
на фасадите. Все пак Gehl Architects (2017) адресират важността на тази тема.
- “Оформлението на фасадите на приземните етажи оказва огромно влияние върху
привлекателността на публичното пространство. Фасадите представляват точката
на взаимодействие между сградите и градската среда и същевременно ни позволяват да
надникнем навън, да „подушим“ и да участваме в многообразната палитра от градски
дейности. Близкият контакт с града се осъществява на нивото на приземните етажи и
на нивото на очите (Gehl Architects, 2017:83).”
На база на направените наблюдения и експертна оценка изследователите
констатират:
- “В София качеството на фасадите е смесено. Има множество активни приземни етажи,
особено по протежение на търговските улици, но същевременно фасадите край
натоварените улици като цяло са неактивни (Gehl Architects, 2017:83).”
В доклада също така фасадите около ключовите публични пространства са картирани
и оценени според тяхната активност.
“Публичното пространство не отразява функциите на сградите
● Макар в града да има множество обществени сгради с интересни функции, дейностите,
извършвани в тях, не преливат в заобикалящото ги публично пространство. Сградите
не взаимодействат с публичното пространство и не успяват да го активират до
степента, до която биха могли (Gehl Architects, 2017:80).”
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Активност на сградните фасади в ЦГЧ (Gehl Architects, 2017:83)

Друг интересен проблем, който отскоро нашумя в медийното пространство, относно
нахлуването на частния интерес и “присвояване” на публичното пространство също е
констатиран от Gehl Architects (2017). Разрастващите се „зимни градини“ на
ресторанти и кафенета, които превземат публичното пространство, а в някои случаи
дори изтласкват обществените места за сядане, е проблем, който трябва да се вземе
под внимание и обоснове чрез нормативно становище от Столична община.
Извод 2.3.1: Освен създаването на наредба за градската среда с правила и нормативи за
облика на градските пространства, сградите и ансамблите (каквато е предвидена в
законопроекта на ЗУЗСО) е добре да се помисли и върху изработването на подробен
дизайн наръчник. По този начин наредбата може да бъде допълнена с документ, който
определя ясен дизайн език за цялата община. Само тогава може да се осигурят
качествени елементи на градския дизайн, които са определени с насоки за гарантиране
на качеството и естетическото съгласуване в контекста на градския пейзаж (вкл.
осветление, настилки, търговски табели и фасади);
Извод 2.3.2: Няма наличен общ регистър относно елементите на градския дизайн, техния
производител, материали, цвят, състояние и т.н. При желанието за въвеждане на общ
стандарт за градското обзавеждане е необходимо такъв регистър да се разработи и е
препоръчително той да е публичен.
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Извод 2.3.3: Нахлуването на частния интерес и “присвояване” на публичното
пространство е актуален проблем, който е констатиран (Gehl Architects, 2017) и трябва
да се адресира. Препоръчително е въпросите относно разрастващите се „зимни
градини“ на ресторантите и кафенетата, които превземат публичното пространство,
а в някои случаи дори изтласкват обществените места за сядане да се обоснове чрез
нормативно становище / регулация от Столична община.

Връзки с други теми
Темата е пряко свързана с темите “Публични пространства”, “Сгради”, “Достъпност и
равнопоставеност” и “Природни ресурси”, както и с елементи от направленията
“Транспорт” и “Околна среда”.

Сравнителен анализ с други градове
Стандартизирането на градския дизайн има много примери на градски администрации
(и не само), които са разработили и използват определени дизайн наръчници за
синхронизиране естетиката и визията на градската среда. Един от добрите примери,
когато става дума за контекста и размерите на София, е Белград и разработеният от
тях публично достъпен Каталог за градско обзавеждане. Документът предоставя
широк набор от дизайн решения и насоки за стандартизиране, но също предоставяйки
и вариативност за структурите в градската среда.
Наръчникът за градски дизайн на Сан Франциско, разработен през 2017, е един чудесен
пример за цялостен документ, който да ръководи дизайн визията за публичната среда
в един град. Документът се определя по три различни насоки за разработване на
специални препоръки: (1) при дизайн на ПУП, (2) при дизайн на сгради и (3) при дизайн на
публични пространства.

Връзки с други теми
Темата е пряко свързана с темите “Публични пространства”, “Сгради”, “Достъпност и
равнопоставеност” и “Природни ресурси”, както и с елементи от направленията
“Транспорт” и “Околна среда”.

Добри примери
Стандартизирането на градския дизайн има много примери на градски администрации
(и не само), които са разработили и използват определени дизайн наръчници за
синхронизиране естетиката и визията на градската среда. Един от добрите примери,
когато става дума за контекста и размерите на София, е Белград и разработеният от
тях публично достъпен Каталог за градско обзавеждане. Документът предоставя
широк набор от дизайн решения и насоки за стандартизиране, но също предоставяйки
и вариативност за структурите в градската среда.
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Наръчникът за градски дизайн на Сан Франциско, разработен през 2017 г., е един
чудесен пример за цялостен документ, който да ръководи дизайн визията за
публичната среда в един град. Документът се определя по три различни насоки за
разработване на специални препоръки: (1) при дизайн на ПУП, (2) при дизайн на сгради и
(3) при дизайн на публични пространства.
Друг позитивен пример от практиката е инструментариумът към дизайн насоките за
публичното пространство на Ротердам от 2012 г. Вече световноизвестният
установен стил на градски дизайн на Ротердам е постигнат чрез този
инструментариум. Освен богатия набор от добре съобразени дизайн решения за
елементите на градското обзавеждане документът впечатлява и с включването на
определен набор от материали за абсолютно всички настилки и елементи в градската
среда. Това обяснимо цели естетическо синхронизиране на абсолютно всеки елемент
от градския дизайн.

4.3.

Заключение

Заключенията и препоръките по темата могат да бъдат разделени на 2 основни групи:
Градски дизайн и естетика в планови и стратегически документи и Дигитални данни и
информация относно градския дизайн и естетика.
Градски дизайн и естетика в планови и стратегически документи
●

В последните години, а и през предстоящите множество подобрения на
пешеходната среда са заложени като приоритет. След като това са сериозни
инвестиции и съответно трансформации на градската среда, е добре да се
организират специализирани и детайлни изследвания относно тяхното
въздействие. Това в пълна степен, и дори още по-наложително, е необходимо за
експериментирането с иновативния дизайн подход “споделено пространство”.

●

От анализа на действащите стратегически документи става ясно, че
изграждането на привлекателна пешеходна среда е водещ приоритет. Прави
впечатление, че много от заложените препоръки са по-скоро формулирани на
структурно ниво, а не на детайлно дизайн ниво. От друга гледна точка,
действащите нормативни разпоредби относно тематиката също не се явяват
ефективен инструмент на този етап, за да ‘преведат’ ясно дефинираните
правила в реалност.
- Поради тези причини е добре да се обмисли вариантът за изготвяне на

наръчник за оформяне и дизайн на пешеходните пространства на
територията на Столична община. Той би имал за цел да синхронизира
стратегическите приоритети и заложените правила в практични
реализации.
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●

Липсват формални (общински) детайлни изследователски разработки, които
обвързват тематиките на градския дизайн с тази на социалната сигурност.
Това не изглежда логично при положение, че заплахите от престъпления и
насилие силно се въздействат от дизайна на градската среда и неговото
качество. Това е дефинирано от ред световни изследователи в сферата на
урбанизма, като Джейн Джейкъбс (1961), Оскар Нюман (1996), Майк Дейвис (1999).
Структурни изследвания в тази посока за подобряване на този компонент
изглеждат още по-наложителни, имайки предвид, че качеството на градската
среда и нейната използваемост е пряко зависимо от осигурена добра социална
сигурност за нейните ползватели.

●

Освен създаването на наредба за градската среда с правила и нормативи за
облика на градските пространства, сградите и ансамблите (каквато е
планирана в законопроект на ЗУЗСО) е добре да се помисли и върху
изработването и на подробен дизайн наръчник. По този начин наредбата може
да бъде допълнена с документ, който определя ясен дизайн език за цялата
община. Само тогава може да се осигурят качествени елементи на градския
дизайн, които са определени с насоки за гарантиране на качеството и
естетическото съгласуване в контекста на градския пейзаж (вкл. осветление,
настилки, търговски табели и фасади).

●

Много е важно да се уточни, че освен оскъдна наличната информацията и
осъществените анализи относно тази тема са главно фокусирани върху ЦГЧ на
София. Това естествено ограничава до известна степен валидността им. Добра
идея е да се направят допълнителни разработки и детайлни разработки
относно НКИН и идентичността на публичните пространства за цялостната
територия на Столична община или поне на някои определени типове райони,
различни от ЦГЧ. По този начин ще се придобие по-цялостна представа
относно темата “Градски дизайн и естетика”.

●

Нахлуването на частния интерес и “присвояване” на публичното пространство
е актуален проблем, който е констатиран (Gehl Architects, 2017) и трябва да се
адресира. Препоръчително е въпросите относно разрастващите се „зимни
градини“ на ресторантите и кафенетата, които превземат публичното
пространство, а в някои случаи дори изтласкват обществените места за
сядане да се обоснове чрез нормативно становище / регулация от Столична
община.

Дигитални данни и информация относно градския дизайн и естетика
●

Няма налична база данни за почти нито един от елементите на градския дизайн,
с изключение на уличното осветление (наличие на пълна и официална база данни)
и градските чешми (само частична и неофициална база данни);

●

Липсва практиката на събиране на емпирични бази данни за дейностите, които
се извършват в градската среда и съставят обществения живот. Подобна
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информация е необходима за обективното анализиране на комфорта и
качеството на градския дизайн.
●

Няма наличен общ регистър относно елементите на градския дизайн, техния
производител, материали, цвят, състояние и т.н. При желанието за въвеждане
на общ стандарт за градското обзавеждане е необходимо такъв регистър да се
разработи и е препоръчително той да е публичен.
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5. Необходимост от изследвания
Изготвяне на (сравнителни) анализи относно обществения живот и качеството на
градската среда в различните райони на Столична община.
Цел:
● Да се създаде ясна представа относно начина, по който публичните
пространства от районно и квартално значение функционират, какво е
качеството на средата и как може да се подобри;
Методология
● Комбинация от проучване на терен (структурирани преброявания методологията на Геел), ГИС обработка и анкетни проучвания;
- За постигането на оптимални резултати в извършването на подобни

проучвания е основополагащо те да бъдат въвеждани в координирана
база данни, за да бъдат коректно геореферирани, сравнявани и
анализирани. За съжаление на този етап пешеходната мрежа на София
(вкл. тротоари, алеи и пътеки) не е коректно картирана и такава база
данни не съществува.
Мотивация:
● Проучването, извършено от Gehl Architects и техните партньори (2017) за ЦГЧ,
демонстрира един страхотен пример върху това как анализи относно
преходните потоци в града, както и стационарните дейности може да бъдат
използвани за оценяване на качеството на публичните пространства. Подобни
детайлни проучвания обаче на този етап не са извършвани за териториите
извън ЦГЧ, а има достатъчно вторични и районни центрове на територията на
Столична община, които имат нужда от по-добро разбиране относно тяхното
оформление и функционалност.
Анализ на влиянието на градския дизайн върху чувството за социална сигурност и
безопасност в контекста на Столична община
Цел:
● Изработката на по-детайлни проучвания и събиране на информация, базирана на
по-комплексна обвързаност между темите за социална сигурност (заплаха от
престъпления и насилие) и градски дизайн.
Методология
● Проучване на терен, интервюта, анкети и ГИС обработка на данни;
- За ефективно разработване на емпирични резултати и становища е

необходимо да се комбинират количествени и качествени бази данни.
Мотивация:
● Липсват формални (общински) детайлни изследователски разработки, които
обвързват тематиките на градския дизайн с тази на социалната сигурност.
- Това не изглежда логично при положение, че заплахите от престъпления и

насилие силно се въздействат от дизайна на градската среда и неговото
качество. Това е дефинирано от ред световни изследователи в сферата
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-

на урбанизма, като Джейн Джейкъбс (1961), Оскар Нюман (1996), Майк
Дейвис (1999).
Структурни изследвания в тази посока за подобряване на този
компонент изглеждат още по-наложителни, имайки предвид, че
качеството на градската среда и нейната използваемост е пряко
зависимо от осигурена добра социална сигурност за нейните ползватели.

Разработване на база данни за различните дизайн елементи от градската среда, вкл.
пейки, кошчета, чешми, шадравани и др.
Цел:
● Да се създаде ясна представа относно местоположението и състоянието на
елементите на градския ландшафт и обзавеждане;
Методология
● Създаване на основна база в ГИС платформа ясен интерфейс и детайлно
разработване на типология на елементите на градското обзавеждане;
- Когато това е постигнато, може да се експериментира набирането на

информация да се осъществява чрез crowdsourcing кампании. Това би
улеснило и направило по-ефективно събирането на данни.
Мотивация:
● Липсват почти всякакви данни за елементите на градския ландшафт и
обзавеждане. Това изглежда недопустимо за град като София. Създаването на
подобна база данни би имало голяма полза за управлението и обновяването на
градската среда. Желателно е една подобна база данни да е публична, за да може
да се използва за активна crowdmonitoring дейност.
Разработване на обща база данни относно влиянието на сградния фонд върху
обществения живот в градската среда
Цел:
● Да се създаде ясна представа относно начина, по който сградният фонд влияе
на обществения живот чрез визуалния си облик, влиянието върху микроклимата,
функциите на приземния етаж и на самата сграда;
Методология
● Проучване на терен, визуално заснемане на фасадите, ГИС геореферирани;
- Необходимо е методологията да се тества за ключови публични

пространства, като целта е тя да се адаптира с цел оптимизиране на
резултатите от едно подобно проучване / събиране на данни.
Мотивация:
● Сградите имат потенциала да постигнат осезаемо влияние върху публичната
среда, особено техните приземни етажи. Поради тази причина е желателно да
се създаде база данни относно тяхното състояние и дизайн. Това би спомогнало
и създаването на планираната наредбата за градската среда с правила и
нормативи за облика на градските пространства, сградите и ансамблите.
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V. ГРАДСКИ ЗОНИ И СВЪРЗАНОСТ

1. Описание
Темата разглежда градските зони и по-конкретно различните видове зони в града,
съгласно многообразието от категории, изведени в различните стратегически и
планови документи, нормативни актове и други източници на информация.
Темата е изключително комплексна, тъй като разглежда основни методи на зониране,
принципи, закономерности и взаимодействия между различните зони в градската
територия, връзките между тях и тяхното развитие на територията на Столична
община.
Темата за градските зони е свързана с разпределението на дейностите в градската
територия, оптимизирането на функциите, свързването на дейностите,
елементите, пространственото разстилане, рационалния подход към града.
Основен акцент се поставя върху идентифицирането на проблемните зони и
търсенето на адекватни модели за интегрирано и балансирано развитие.
Принципната постановка на подхода на „зониране” на градската територия се съдържа
във фрагментирането на града на отделни структурни части с относително еднакви
параметри, характеристики, функции или режими. По този начин се създава поопростен, по-ясен и по-лесен за възприемане модел. Теорията разглежда няколко вида
зониране:
●
●
●
●

Нормативно - идентифициране и разделяне на зони с цел определяне
нормативните показатели и режими, които трябва да се спазват
Функционално – идентифициране и разделяне на зони на база различни функции
Аналитично – идентифициране и разделяне на зони по типологичен или някакъв
друг признак, с което да може да бъде извършен анализ на състоянието им и
извеждане на параметрите на изследвания проблем или планираните решения
Оперативно - идентифициране и разделяне на зони, в които се предвиждат и
планират определени действия/интервенции

С цел ефективен анализ на градските зони са формулирани следните подтеми:
Пространствено развитие, Тематични зони, Физически бариери и ключови връзки,
които според експертния екип най-точно систематизират същността и моделите на
еволюция, разграничаване и синергия между градските зони
и различните
ограничители и стимулатори за тяхното бъдещо развитие.

1.1. Подтема “Пространствено развитие”
Подтемата представя проучване на наличната информация относно нарастването на
града през годините - териториално и функционално. Основната задача е преглед на
стари карти, показващи структурата на града през годините, и анализ на планове,
оказвали влияние върху неговото пространствено развитие. Устройствените
документи отразяват конкретните нужди на града през различните епохи.
Градоустройствени и архитектурни разбирания в синхрон с действащите
политически убеждения са били основните фактори, влияещи върху оформянето на
голяма част от градската структура – такава, каквато я познаваме в днешни дни.
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Проследяване на влиянието на тези фактори през годините ни помага по-лесно да
разберем сегашното състояние на града и да анализираме неговите проблеми и техния
произход, който обикновено е продиктуван от различни разбирания и норми, актуални
за изминал период.

1.2. Подтема “Тематични зони”
Подтемата анализира зонирането на града според различните планови и
стратегически документи. Подобно проучване е важно, за да се акцентира върху
действащите тенденции и зониране на територията според документите, указващи
и влияещи най-много върху нейното бъдещо развитие. За различните цели градът
също така е разделен по административно-териториален, аналитичен и оперативен
признак. Изследвани са данни и разработки в тази връзка с цел да се изведат изводи за
бъдещото оптимизиране на функционирането на града като сложна съвкупност от
елементи и зони, синхронизирани помежду си. Извършени са следните задачи, свързани
с подтемата:
● проучване на зонирането на територията според действащия ОУП;
● проучване на зоните за въздействие, определени от ИПГВР;
● анализ на останалите видове зониране на територията по различни
признаци;
● извеждане на актуални изводи и препоръки, свързани с различни
тематични зони.

1.3. Подтема “Физически бариери, ключови връзки, ‘изолирани’ и
‘изоставени’ градски зони”
Подтемата изследва разработки относно градските зони и тяхната различна степен
на свързаност с градската структура. Анализирани са документи и налични данни
относно различните видове естествени и антропогенни бариери и ключови за града
връзки. Това цели набелязване на най-’изолираните’ градски части и дефиниране на найключовите за тях и другите части от града комуникации. Проучени са разработки
свързани с ‘изоставените’ зони в градската среда. Като част от тази подтема бяха
извършени следните задачи:
● проучване наличието на разработки и данни за природни/естествени
физически бариери; дефиниране на ‘изолирани’ зони и ключови връзки;
● проучване на наличието на разработки и данни за инфраструктурни
физически бариери; дефиниране на ‘изолирани’ зони и ключови връзки;
● изследване на разработки свързани с ‘изоставените’ зони в градската
среда и използването на техните потенциали;
● проучване на налични разработки, касаещи гетата и комплексите от
затворен тип.
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2. Източници на информация
2.1.











Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
Закона за териториалното деление на Столична община и големите градове;
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО);
Закон за изменение и допълнение на закона за устройството и застрояването на
Столична община;
Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони;
Закон за одобрение и приложение на Общия градоустройствен план на София;
Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на Общия
градоустройствен план на София;
Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
планове;
Наредба за организация на движението на територията на Столична община.

2.2.








Стратегически документи

Общ устройствен план с хоризонт 2030 и Тематични схеми към него (ОП Софпроект
- ОГП, декември 2009 г.)
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 2014-2020
(Обединение София XXI, октомври 2013);
Актуализация на Областна стратегия за развитие на област София-град 20152020, февруари 2015);
Общински план за развитие на Столична община 2014-2020, от 2014 г. (ОП
Софпроект - ОГП, 2014 г.);
План за дейността по устройството и развитието на територията на Столична
община за 2015-2019 г.

2.3.








Нормативни документи

Данни

Административни райони в .shp формат от Софпроект;
Контролни райони в .shp формат от Софпроект;
Транспортни райони в .shp формат от Софпроект;
Граница на Столична община в .shp формат от Софпроект;
Преброителни участъци в .shp формат от Софпроект;
Строителни граници град София в .shp формат от Софпроект;
Строителни граници на населените места в СО освен София в .shp формат от
Софпроект;
Квартали и население места в .shp формат от Софпроект;
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ЗОНИ ОУП УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ в .shp формат от Софпроект, актуални към
2009;
ЗОНИ ОУП УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ в .shp
формат от Софпроект, актуални към 2009;
Планове за регулация от Софпроект в .dwg формат по райони и квартали;
Регламентирани пресичания - видове от Дирекция Управление и анализ на трафика, в
табличен вид;
Проучване на съществуващото положение и възможностите за развитие на
четири групи производствено-складови зони на територията на Столична община
и около нея, от НАГ в текстови формат, актуално към 2017 г.;
Карта на офис и производствените площи в София в дигитален формат от
Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, достъпна на:
http://investsofia.com/office-and-industrial-map-sofia/;
НСИ данни за население по териториални единици от Urban Atlas в .shp формат от
Център за научни изследвания УАСГ, актуални към 2012 г.;
Територии с особена териториално-устройствена защита и концентрация на НКЦ
от ОУП във формат .shp от Софпроект, актуални към 2009 г.;
Актуализиран перспективен генерален план на Възел София в .dwg формат, от
НКЖИ, актуален към 2016 г.;
Kaдастрална карта в .shp и .dwg формати от ГИС София. Съдържа слой за имоти и
слой за сгради. Актуална към 06.2017 г.

2.4.













Други

Sofia Intro Presentation, Place.make, 2017г.;
Атлас “София и софийската агломерация”, 1993 г.;
„Гъвкаво ползване на нефункциониращи градски пространства” /НГП/, магистърска
дипломна работа на урбанист Христина Ковачева;
Сайт на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община
(www.sofia-agk.com);
„Историческо развитие на урбанистичното планиране на гр. София през
последните 20 години”, арх. урб. Жана Стоянова Стойчева;
„Инфраструктурните бариери – случаят с квартал „Христо Ботев“ в София”, Павел
Янчев;
„Теория на урбанизма”, проф. Александър Александров;
http://www.euronews.com/2016/05/10/the-cost-of-parking-across-europe-a-euronewsinvestigation - статия относно цените на паркиране в ЦГЧ на 32 европейски града;
“Проект за градско обновяване с младежко участие – СМЕН”;
http://www.culturemap.bg/bg/karta.html;
https://eria-bg.com & http://stara-sofia.com/karti.html - Устройствени планове на
София;
Атинската харта от 1933 г.
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3. Оценка на информацията
Административни райони в .shp формат от Софпроект
Слоят илюстрира границите на 24-те административни района в Столична община.
Обектите са площни, като освен индикация за тяхното име има административен код
и номера на всеки район. Прието е номерацията да се определя спрямо приетата
подредба на районите, налична по-долу. На нея е показано условно разделение на
районите, който са част от град София, и тези, които обхващат околоградските
територии. Файлът е в координатна система WGS_84.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Средец
Красно село
Възраждане
Оборище
Сердика
Подуяне
Слатина
Изгрев
Лозенец
Триадица
Красна поляна
Илинден
Надежда
Искър
Младост
Студентски

--------------------------------------17. Витоша
18. Овча купел
19. Люлин
20. Връбница
21. Нови Искър
22. Кремиковци
23. Панчарево
24. Банкя
Квартали и населени места в .shp формат от Софпроект
Площният слой може да се разглежда на 2 основни части: информация за квартали и
информация за населени места. Това е така, понеже границите на населените места са
доста относителни и се разминават с тези от описания в предишната точка слой.
Обаче за сметка акуратността на геометрията, в разглеждания тук слой, има
информация относно имената както на населените места, така и на махалите.
Границите на кварталите в гр. София са доста по-коректни, като би следвало да са
официални. Те са 145, като е твърде възможно това да са границите на
градоустройствените единици, използвани в ИПГВР. Освен имената, в слоя има и тип
квартал / населено място според това дали е село, град, квартал, жилищен комплекс,
вилна зона или махала. За някои от обектите липсва тази информация, с оглед на
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тяхната специфика. Има и полета за уникален номер и код на споменатата
класификация на кварталите. Данните са в координатна система WGS_84.
Преброителни участъци в .shp формат от Софпроект
В този слой с площни обекти са показани границите, които обхваща всеки 1
преброителен участък в Столична община. Районите са общо 6103 на брой.
Информацията, която съдържа атрибутната таблица, е: в кой контролен и
административен район попада даденият преброителен участък, ЕКАТТЕ на
населеното място, уникален номер (ID) и номер на административен район. Има и още
един показател, категоризиран с числа от 1-9 (колона PR_U), за който не бе определено
какво индикира. Координатната система е WGS_84.
Контролни райони в .shp формат от Софпроект
Териториите, които обхващат контролните райони, съвпадат с тези на
преброителните такива. Разликата е, че контролните са по-генерализирани, тоест в
1 контролен район влизат по няколко преброителни. Общият им брой е 1612. И тук има
индикация относно в кой административен район попада контролният и кой е
уникалният му номер / код. За разлика от файла за преброителните райони, в този има
конкретна информация от преброяването на населението и жилищата през 2011
(предположение за годината). Относно населението има: общ брой за контролния район
и разделение според следните възрастови групи: 0-3 г., 4-12 г., 13-18 г., 0-14 г. (под
трудоспособна), 15-64 г. (в трудоспособна), 65+ г. (над трудоспособна). В допълнение, за
всеки район има и общ брой на жилищата в него. Прави впечатление, че границите на
контролните райони съвпадат с границите на кварталите, което улеснява направата
на бъдещи анализи с оглед наличието на горните данни. Координатната система е
WGS_84.
Транспортни райони в .shp формат от Софпроект
Транспортните райони са изобразени с площни обекти, като техните граници се
различават напълно от тези на останалите зони - административни квартали и
райони, преброителни райони. Общо са 225 на брой, а в атрибутната им таблица има
много полета (над 100), съдържащи различна информация относно население, училища,
културни обекти, данни за транспортирани пътници през различни години и много
други. Не е ясно какво точно индикират тези данни, колко са актуални и на каква база са
определени границите на транспортните райони. Нужно е тази информация да бъде
разшифрована от човек, който е работил със слоя и е запознат с данните.
Координатната система е WGS 84.
Граница на Столична община в .shp формат от Софпроект
Границата представлява площен слой в координатна система WGS_84. Обиколката ѝ е
288 424 метра, а в слоя няма друга налична информация.
Строителни граници град София в .shp формат от Софпроект
Строителните граници на град София също са в полигонов слой, като донякъде
съвпадат с границите на жилищните квартали на града. Видно е, че границата е
детайлно изчертавана по отделни УПИ, което обуславя ‘начупената’ ѝ форма. Слоят е в
координатна система WGS_84 и не съдържа друга информация.
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Строителни граници на населените места в СО освен София в .shp формат от
Софпроект
В този площен слой са индикирани границите на останалите населени места (освен гр.
София) на територията на Столична община. Не е налична никаква информация, като
дори липсва името на населеното място. Координатната система отново е WGS_84.
ЗОНИ ОУП УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ в .shp формат от Софпроект, актуални към 2009
Зоните са предоставени в дигитален .shp формат и са в координатна система WGS_84.
Те покриват цялата територия на Столична община, какъвто е пълният обхват на
ОУП, и показват териториално неговите предвиждания според дефинираните в Закон
за устройството и застрояване на Столична община групи устройствени зони:
В околоградския район се обособяват следните групи устройствени зони, територии и
самостоятелни терени:
1. група жилищни устройствени зони (Ж);
2. група устройствени зони за общественообслужващи дейности (О);
3. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);
4. група производствени устройствени зони (П);
5. група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване (З);
6. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);
7. група земеделски устройствени зони (С);
8. група горски устройствени зони (Г);
9. група защитени територии:
а) група територии за защита на културноисторическото наследство;
б) група територии за природна защита (Р);
в) охранителни зони на водоизточници и на курорти;
10. обособени терени за специфични нужди (Т);
11. резервни терени за далекоперспективно развитие ( Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д).
В градския район се обособяват следните групи територии, устройствени зони и
самостоятелни терени:
1. група централни устройствени зони (Ц);
2. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);
3. група жилищни устройствени зони (Ж);
4. група устройствени зони за общественообслужващи дейности (О);
5. група производствени устройствени зони (П);
6. група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване (З);
7. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);
8. обособени терени за специфични нужди (Т);
9. група защитени територии:
а) група територии за защита на културноисторическото наследство;
б) група територии за природна защита (Р);
в) охранителни зони на водоизточници и на курорти.
Всяка от зоните има своите разновидности, определени в същия закон заедно с
устройственото и функционалното предназначение, правилата и нормативите за
устройство и застрояване и ограниченията при застрояването на видовете
територии, устройствените зони и самостоятелните терени.
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В наличната прогноза има 12 306 записа за отделни устройствени зони, разделени в 49
различни предназначения, следващи горната структура. Има информация за името
(примерно: зона за обществено обслужване, терени на локални градини и озеленяване,
централна устройствена зона 1 и т.н.) и означението на зоната (примерно: Оо, Тг, Ц1 и
т.н.). Друга полезна информация е наличието на изчислена площ за всяка зона в декари
(дка), което улеснява направата на баланс на територията по отделните показатели.
С оглед на факта, че тази прогноза на ОУП е от 2009 г. (преди 8 години), следва тя да
бъде ревизирана, ако се използва за анализи, тъй като е силно вероятно да има доста
промени, породени от динамичното развитие на Столична община за този период.
ЗОНИ ОУП УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ в .shp формат
от Софпроект, актуални към 2009
Тези зони надхвърлят времевия хоризонт на ОУП и предвиждат развитието на
определени терени след 2030 г. Данните са площни, в .shp формат в координатна
система WSG_84. Предвижданията са за територии почти изцяло извън обхвата на
град София, основно в северните (и донякъде източни и западни) части от
околоградския район. Предвижданията на тези зони варират от СМФ, през зони за
спорт, атракции, паркове и градини, до жилищни и обслужващи зони. В слоя има
информация за вида и кода на зоната. Към настоящия момент тези предвиждания не
изглеждат достатъчно добре обосновани, а с оглед на големия времеви интервал до
тяхното изпълнение и актуалните амбиции ОУП да се превърне в документ, отразяващ
реалното състояние на града, то е твърде вероятно предвижданията на тези зони да
отпаднат.
Планове за регулация от Софпроект в .dwg формат по райони и квартали
Налични са планове за регулация за цялата Столична община. Информацията е
представена в .dwg формат, по административни райони. За всеки район плановете за
регулация са различно раздробени - за някои райони има по 2-3 файла, а за други (найвече околоградските зони) - между 30 и 40. Чертежите съдържат информация за
регулацията на улици и имоти без режим на застрояване. Режимите на застрояване и
друга по-подробна информация могат да бъдат намерени на сайта на НАГ, в който има
публичен електронен регистър на влезлите в сила Подробни устройствени планове и
техните изменения. В разглежданата тук информация освен регулационните линии на
улици и имоти има още: номера и конкретното отреждане на УПИ, номер на
регулационен квартал, осеви линии и осеви точки и техните номера. Съществува и
индикация в коя зона от ОУП попада даденият регулационен квартал. В допълнение, към
всеки отделен план за регулация има описано кога, с коя заповед и дали изобщо е влязъл в
сила - както целият план, така и частите от него. Някои имотни граници са в съда и не
са одобрени.
Наличието на дигитален вариант на плановете за регулация и яснотата относно
тяхната актуалност е нужната и необходима основа за устройственото планиране на
територията. Може да се помисли за вариант в бъдеще плановете да се окрупнят по
райони и да се интегрират в ГИС, заедно с останалите градски данни.
Регламентирани пресичания - видове от Дирекция Управление и анализ на трафика, в
табличен вид
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Горните данни са получени под формата на списъци, съдържащи информация относно
местоположение на повдигнатите пешеходни пътеки и всички подлези без тези
стопанисвани от Метрополитен.
Пешеходните пътеки тип ‘зебра’ на територията на Столична община са 785, като
286 от тях са повдигнати с цел намаляване на травматизма в случай на ПТП с участие
на пешеходци. Приложен е списък на повдигнатите пътеки. Записите съдържат името
на улицата, на която се намира пътеката, и при коя друга (явно пресечна) улица е
точното ѝ местоположение. Цялата тази информация не върши друга освен
осведомителна работа във вида, в който е в момента. Задължително е
пространственото ѝ привързване към КК (или друга подходяща основа) с цел
визуализация и придобиване на ясна представа за локацията и концентрацията на
пешеходни пътеки. Това е належащо за всички 785, а не само за повдигнатите.
Естествено, добре е при създаване на база данни да се включи информация относно:
вид, ширина, състояние и др. свързани и полезни данни. Същото важи и за пешеходните
подлези, за които горното може да стане доста бързо и лесно с оглед на малкия им брой
и възможността за локализация по сателитно изображение. Направата на такава
карта и интегрирането ѝ с обектите, описани в чл. 8., ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № РД-0220-10 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО
ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА
СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ ще даде ясна представа къде има
нужда от нови пешеходни пътеки и пресичания. В допълнение, при визуализация на
същата карта на естествените и антропогенните физически бариери в градската
среда ще се придобие ясна представа кои са ключовите връзки и ще могат да се
предприемат мерки по подобряване на тези връзки.
Проучване на съществуващото положение и възможностите за развитие на четири
групи производствено-складови зони на територията на Столична община и около нея,
от НАГ в текстови формат, актуално към 2017 г.
Обекти на проучването са четири групи производствено-складови зони, които са
разположени в територии с различно административно-териториално устройство и
управление.
● Икономическа зона ‘София - Божурище’ - разположена извън
границите на СО
● Производствено - складова зона ‘Север’ - разположена в райони
‘Надежда’ и ‘Сердика’
● Производствено - складова зона ‘Изток’ - разположена в райони
‘Слатина ’ и ‘Искър’
● Производствени и складови зони около бившия ЗСК ‘Кремиковци’ разположена в район ‘Кремиковци’
В документа се разглеждат предназначенията и ограниченията по ОУП и ЗУЗСО към
горните зони и се правят заключения (показани в долната таблица) относно
характеристиките на териториите, попадащи в производствени устройствени зони
и на терените за специфични производства.
Устро

Преобладаващ

Допустими

Разположение

Интензивно

Наличие

Размер

на

Присъствие
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Източник: Проучване на съществуващото положение и възможностите за развитие на четири групи
производствено-складови зони на територията на Столична община и около нея, 2017 г.

За икономическа зона ‘София - Божурище’ предназначенията и ограниченията са
въведени с ПУП, тъй като за община Божурище няма изготвен ОУП.
В разработката детайлно са описани транспортните (автомобилни и жп) връзки на
зоните и обезпечеността на териториите с ПУП. Изводът е, че за по-голямата част
от производствените зони са одобрени ПУП преди влизането в сила на ЗУТ, ОУП и
ЗУЗСО. По този начин се стига до моментната ситуация, в която предвижданията на
ПУП са в противоречие с действащите нормативни документи, което затруднява
администрацията да ги прилага, а също така възпрепятства собствениците на
имоти в обхвата им да реализират инвестиционните си намерения. В тази връзка за
някои от зоните предстои изработка на проекти на ПУП, а за район ‘Слатина’ - КККР. За
всички останали части от зоните има влязла в сила КККР, която е необходимата основа
за изработка или изменение на ПУП.
Спрямо зоните за въздействие, дефинирани от ИПГВР, групата производственоскладова зона ‘Север’ попада в обхвата на И2 (зона с потенциал за икономическо
развитие ‘Север’), а производствено-складова зона ‘Изток’ попада в зона за
въздействие И1 (зона с потенциал за икономическо развитие ‘Изток’). За зона И1 има
разработени индикативни проекти, но не и за зона И2. Зоните около бившия ЗСК
‘Кремиковци’ не попадат в обхвата на ИПГВР.
В ОПР е определен пакет от мерки, в който е предвидена реализация за обекти в горе
упоменатата зона И2 и на територията на района ‘Кремиковци’.
В заключение може да кажем, че проучването поставя основата за устройственото
развитие в упоменатите 3 зони (без зона ‘София - Божурище’). Анализът разглежда
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само характеристики на по-високо ниво (осигуреност с планове и транспортни
връзки), но не навлиза в детайлен анализ и прогноза за развитието на зоните.
НСИ данни за население по териториални единици от Urban Atlas в .shp формат от
Център за научни изследвания УАСГ, актуални към 2012 г.
Представената информация е във формат .shp и чрез площни обекти показва
гъстотата на населението на територията на Столична община на база официалното
преброяване на НСИ от 2011г. Следва да отбележим, че информацията относно
населението е привързана или към регулационни квартали, или към генерализирана
форма на преброителните райони, описани по-горе. Възможно е за целите на това
изследване да е изработено подобно решение с цел направата на по-коректен анализ,
тъй като преброителните райони са изключително надребнени. Основната
класификация, спрямо гъстотата на населението е разделена в 5 категории: над 80%,
50-80%, 30-50%, 10-30% и по 10%. Останалите категории са помощни, като
визуализират обекти, които нямат население, като: пътища, земеделски земи,
летища, гори и т.н. В слоя има графа, която индикира, че проучването е направено през
2015 г. Ето и официалната карта от направения анализ, източникът е Зелена София.

Карта на офис и производствените площи в София в дигитален формат от Столичната
общинска
агенция
за
приватизация
и
инвестиции,
достъпна
на:
http://investsofia.com/office-and-industrial-map-sofia/
На посочения интернет адрес има данни относно РЗП на клас офиси А и Б, площта на
модерни складови и логистични площи в София, новите индустриални и офис площи и
средния наем за двата вида терени. В допълнение към тези стойности има 2 дигитални
карти: 1) илюстрираща пространственото разположение на индустриални зони,
логистични центрове, офис площи - клас А и Б, планираните такива и
производствените обекти и 2) илюстрираща концентрацията на заетите лица.
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Горните неща са дело на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
но не е цитиран източник на използваните данни, което подлага под въпрос тяхната
достоверност.
Територии с особена териториално-устройствена защита и концентрация на НКЦ от
ОУП във формат .shp от Софпроект, актуални към 2009 г.
Първият слой (KIN_reservat) визуализира териториите, които представляват
обособени терени за специфични нужди, които трябва да бъдат контролирани и
управлявани чрез специфични режими за опазване на културно-историческия ресурс на
територията. Според ОУП се определят следните 8 вида защитени територии за
опазване на културно-историческото наследство:
● Територии с особена териториалноустройствена защита - Териториите
притежават специален режим за опазване – резерват. В тази група влизат: ИАР
“Сердика-Средец”, “Борисова градина” и “Боянска църква”;
● Територии с превантивна устройствена защита - Териториите притежават
статут на охранителни територии на съответните резервати;
● Територии на групови обекти на недвижимото културноисторическо наследство
и техните охранителни зони, без режим на резерват
● Територии на паметници на парковото и градинското изкуство, без режим на
резерват
● Охранителни територии на единични извънселищни археологически обекти
● Охранителни територии около групи концентрирани извънселищни
археологически обекти
● Обособени територии в границите на населените места, съдържащи
урегулирани имоти с паметници на културата
● Територии с характерни селищни структури - Териториите притежават
културноисторическа идентичност (архитектурна, урбанистична, пейзажна,
историческа) – например периферните територии на Компактния град, някои
селищни структури извън него)
Горните осем вида територии за паметници на културно-историческото наследство
са регламентирани от действащото законодателство като ценни среди, чиято
културна стойност трябва да бъде юридически и устройствено защитена. Наред с
тях, ОУП насочва вниманието и върху още три вида ценности: селищни пространства
с ценни структурни качества, културни пейзажи и културни маршрути. Поради това
се предлага включването на допълнителни три вида територии:
● Територии на селищни пространства с ценни структурни качества – мащаб,
отношение към околната природна среда, силует и др., които трябва да бъдат
опазени. В Концепцията се предлага принципно съблюдаване на характера и
границите на селищните структури.
● Територии на културни пейзажи без статут на паметници на парковото и
градинското изкуство, посочени в концепциите на система “Отдих” и Зелена
система като ”тематични паркове”.
● Територии на културни маршрути – направленията по радиалните исторически
пътища, чиято жизненост не е прекъсвала през вековете.
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От всичките категории, с удебелен шрифт, са маркирани тези, за които има
информация в разглеждания слой. Трябва да се уточни, че той е в различна координатна
система от КК и се разминава леко с нея. Въпреки това дава представа за поспецифичните територии в обхвата на Столична община. В шейпфайла има и една
допълнителна категория, която не е засегната според горната категоризация на НКЦ
според ОУП. Това е: усвояване на нови селищни територии за обитаване, съобразено с
режима на територии с КИН. Това са територии предвидени за нови жилищни зони
според ОУП, които са съобразени с горното условие относно НКЦ.
Тази информация, с отделните категории територии, може да бъде използвана при
направа на разнородни изследвания, свързани с анализа на състоянието и
концентрацията на различните видове НКЦ. Трябва обаче да се вземе предвид
актуалността на данните, тъй като датират от 2009 г. и е твърде възможно
границите на тези зони да са се променили.
Вторият слой (Teritoria_concentrKIN) представя границите на зоните с концентрация
на КИН, както са дефинирани в ОУП. Може би обаче тази визуализация не е особено
коректна или поне не за отразяване на концентрация, а за отразяване на зони със
значими НКЦ.
Актуализиран перспективен генерален план на Възел София в .dwg формат, от НКЖИ,
актуален към 2016 г.
Във файла линейно са отразени всички жп трасета и реки в Столична община. Това са
едни от основните естествени и антропогенни бариери в града. Освен това има
информация относно гарите и всички подлези и прелези (регламентирани пресичания).
Последните са изключително важната информация относно ключови връзки, тъй като
маркират формалните такива. Със сигурност, в зависимост от нуждите на хората,
има и много неформални връзки между отделни градски зони. Този файл способства за
визуализиране на част от линейните бариери в града, които следва да бъдат
анализирани.
Kaдастрална карта в .shp и .dwg формати от ГИС София. Съдържа слой за имоти и слой за
сгради. Актуална към 06.2017 г.
Информацията е предоставена в два формата - .dwg и .shp. По-надолу е оценен
шейпфайлът, който обединява информацията за цялата Столична община
Разгледан е единствено шейпфайлът за имотите (без този за сгради), които са
визуализирани като площни/полигонови обекти в координатна система БГС 2005.
Слоят е непълен, като в него липсват районите Лозенец и Слатина, части от районите
Панчарево (предимно южни и централни части) и Витоша (в района на Владая). За жк
Студентски град липсват имотите, които са предмет на жалба на областния
управител. Забелязани са, макар и много редки, единични липси на геометрия на
поземлени имоти.
Атрибутната таблица на слоя за имотите съдържа доста информация, както следва:
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●
●

●
●
●

●

всеки имот е записан с уникален идентификационен номер (ID), като в
допълнение има и номера на имота според КК;
колона съдържаща адрес на имотите - много от данните липсват или са
непълни, а там, където ги има - адресите са записани в различни формати,
което усложнява работата с тях;
има отделни колони маркиращи в коя местност, населено място попадат
имотите;
налична е информация относно вида собственост на имотите, имената на
техните собственици и броя собственици за всеки имот;
за някои имоти има определена категория на земята, като в повечето случаи
това се отнася за селскостопански земи и съответно за класа на земеделска
земя;
направена е класификация на имотите както по начина на трайно
предназначение на територията (населени места, горско или селско
стопанство и транспорт ), така и по начин на трайно ползване (НТП) на
имотите - според старата и според новата и валидна класификация.
Информацията я има като текст и като код от класификацията в НАРЕДБА №

РД-02-20-5
от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Колоната с

●

информация за НТП е тази, която класифицира имотите в Столична община
според тяхното предназначение. Налични са повече от 160 различни
предназначения за СО;
има изчислена площта на имотите както в квадратни метри, така и в декари.

Съществуващите конкретни предназначения могат да се използват за дефиниране на
площни бариери в градската среда. Това могат да бъдат: гета, затворени комплекси
(жилищни, паркови - Военна академия и др., със специален статут - Духовна семинария и
др.), други територии за инфраструктура, частни терени и др. В допълнение, могат да
бъдат определени и главните пътища, които с оглед на техните габарити и
специфичен режим на пресичане, също се явяват физически бариери, ограничаващи
достъпа и връзки между отделни градски зони (пример: Околовръстен път, Цариградско
шосе и др.). Наслагването на отделните бариери от този и горния слой, заедно с
визуализиране на съществуващите жилищни зони, ще дадат реалната картина на
свързаността и ‘изолираността’ на различните градски части.
Освен получената информация по горните точки сме поискали и следните данни, за
които още не сме получили отговор:
● Граници на зони на въздействие на ИПГВР в .shp формат от НЦТР
● Оценка на градоустройствени единици по характерни показатели,
използвана за избора на зони за въздействие, включени в ИПГВР в .shp
или .xls формат от НЦТР
● 145 градоустройствени единици (ГЕ) от ИПГВР в .shp формат от НЦТР
Интересно и важно е да се анализират зоните от ИПГВР и да се проучат специфичните
и комплексни оценки, направени по градоустройствени единици, тъй като те дават
един по-задълбочен поглед върху избраните градски зони. Надяваме се, че
информацията ще бъде предоставена и анализирана на бъдещ етап.
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С оглед описанието на наличните към момента данни, може да направим следните
изводи и заключения:
●

●

●

●

За различни цели са определени зони с различен териториален обхват транспортни, контролни (преброителни) и административни райони и жилищни
квартали. Проблемът произлиза от това, че за всяка от тях се събира
информация, но различният им териториален обхват прави невъзможно
синхронизирането и анализирането на отделните данни с цел направа на пълен и
комплексен анализ. За някои от зоните все пак информацията е приложима и на
други места - информацията от преброяването на населението по контролни
райони е съобразено с границите на жилищните квартали и райони и може да се
използва за анализи след определена обработка. Въпреки този добър пример се
препоръчва да се помисли за уеднаквяване, приспособяване и съобразяване на
териториалните граници на отделните райони и зони с цел оптимизация на
процеса по събиране и поддръжка на данни.
Наличието на дигитална информация относно предназначенията от
кадастралната карта, предвижданията на ОУП и одобрените планове за
регулация са прекрасна основа за анализ на устройственото планиране и
открояване на тенденции в Столична община. Би било изключително полезно да
се направи сравнение между съществуващото положение (предназначение на
имотите към 2017 г.) и предвижданията на ОУП от 2009 г. Това би дало реална
картина относно каква част от прогнозите са изпълнени, а също така дали те
изглеждат релевантни и задоволяват настоящите социално-икономически и
екологични нужди на Столична община. Комбинацията от трите (КК, ПР и ОУП)
може да бъде разгледана подробно на: http://www.isofmap.bg/. Като изключително
добър пример за посока, в която да се развива тази платформа, е:
http://propertymap.sfplanning.org/, което е подобна платформа за Сан Франциско,
интегрираща данни относно собственост, сгради, имоти, зониране,
разрешителни за строеж и доста други;
Кадастралната карта в комбинация с данните относно реки, жп трасета,
подлези, прелези и пешеходни пътеки дава нужната основа за изработка на
анализи относно фрагментацията на градската среда. Подобен анализ би
илюстрирал реалната ситуация в града и би помогнал на администрацията да
приоритизира намеси в най-нуждаещите се зони. Анализът е подробно описан в
точка 5 Необходимост от изследвания;
Кадастралната карта индикира начина на трайно ползване/предназначение на
територията за всеки един имот. С оглед комплексния характер на градската
среда, в днешно време голяма част от имотите съчетават повече от една
функция. Това е повод за размисъл дали да не се направи преосмисляне на
категориите на НТП и да се въведе ‘смесена функция’. По този начин ще се
отразява реалното положение, а не преобладаващата функция, както е в
момента.

Съществуващата информация (проучването на НАГ и данните от Столична общинска
агенция за приватизация и инвестиции) относно производствени зони в СО и
комбинирането ѝ с картна основа (или КК), би дало добра база за подробен анализ и
инвентаризация на индустриалните зони в общината. Това, в комбинация с опис на
съществуващата устройствена база и съществуващия капацитет на транспортна и
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инженерна инфраструктура, би дало тласък за развитието и предлагането на
конкретни терени, които могат да задоволят специфичните нужди на търсенето.
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4. Оценка на състоянието
4.1.

Параметри и показатели
a) Пространствено развитие





Година на изграждане и установяване на определена градска
зона;
Площ на новосъздадени територии причислени към
определена градска зона;
Площ и процентно съотношение на нарастване на
определена градска зона в контекста на Столична община;
Процентно съотношение на неусвоени площи в определена
градска зона.

b) Тематични зони






Площ на различните тематични зони (жилища, озеленяване,
обслужване и т.н.) - съществуващо положение;
Процентно съотношение на различните тематични зони
(жилища, озеленяване, обслужване и т.н.) - съществуващо
положение в контекста на Столична община;
Площ на различните тематични зони според предвиждания
на ОУП;
Процентно съотношение на различните тематични зони
според предвиждания на ОУП в контекста на Столична
община;

c) Физически бариери, ключови връзки, ‘изолирани’ и
‘изоставени’ градски зони
(1) Пространствено измерение








местоположение и характеристики (дължина / дълбочина)
на линейни естествени физически бариери в градската
среда - речни дерета, височинни препятствия и др.;
местоположение и характеристики (дължина / дълбочина)
на линейни антропогенни физически бариери в градската
среда - мащабни инфраструктурни обекти;
местоположение, брой и размери на концентрични
(естествени и антропогенни) физически бариери - ‘градски
празнини’ - топографски възвишения, затворени
територии, неизползвани територии и др.;
местоположение и размер на ‘изоставени територии’ кафеви зони, неизползвана инфраструктура, разрушени
сгради и др.
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(2) Функционално въздействие и преодоляване на
физическите бариери





4.2.

Местоположение, брой и размери на фрагментирани
публични градски пространства като резултат от
определена физическа бариера;
Брой живущи в ‘изолирани’ територии;
Брой, местоположение, гъстота и качество на
регламентираните (и нерегламентираните) точки / връзки
за преодоляване на физическите бариерите.

Анализ

4.2.1. Подтема “Пространствено развитие”
За пръв път концепцията за функционално зонирания град е изложена в проекта на Тони
Гарние за индустриален град (1903 г.), който предлага ясно разчленяване на града на
отделни функционални зони – за обитаване, за труд, за отдих, за образование, за
придвижване, разделяне на автомобилното от пешеходното движение, организация на
непрекъсната зелена система, свързана с училищата и множество спортни площадки,
е предвестник на развитието на градоустройствените идеи на XX век. Като основен,
класически документ на концепциите за функционално зониране. на градовете се явява
Атинската харта, приета на ІV интернационален конгрес за новата архитектура (CIAM
– група, обединяваща много от водещите архитекти по това време, начело с
Корбюзие), през 1933 г. в Атина. В нея са формулирани принципите на функционалното
зониране. като теоретична база на съвременното градоустройство и като негова
своеобразна “азбука” (Х.Л. Серта). Основната постановка на Атинската харта е
определянето на четирите функции – обитаване, труд, отдих и транспорт – като
“ключови” градски функции. Правилното взаимно разположение на зоните,
предназначени за тези функции, и доброто им свързване са в основата на добро и
хигиенично планиране на града.
През 2003 е приета нова версия на Атинската харта. В нея се отразяват актуалните
към момента тенденции за смесване на функциите и ‘нарушаване’ на строгото
зониране описано във версията от 1933 г. С този документ се посочва нов модел за
развитие на градовете в Европа. Те трябва да са иновативни, продуктивни и
креативни в сфери като наука, култура и производство, в унисон с осигуряване на
високо качество на живот и удачни условия за работа. Посочени са 10 различни
перспективи за развитие на градовете, всяка използваща силните страни на
градовете.
Според Общия устройствен план на Столична община историята на устройственото
развитие на София като столица може да се раздели на четири ясно дефинирани
периода:
● I период – от Освобождението до войните от 1912–1919 г., включващ:
○ предхождащ планирането етап - до 1879 г.
○ два основни етапа на планиране – 1880 - 1902 и 1902 - 1914 г.
● II период – между двете световни войни (1919–1939/45 г.), включващ:
○ първи етап на планиране - 1919-1928 г.
○ втори етап на планиране - 1928-1934 г.
○ трети етап на планиране - 1934-1938 г.
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●

●

III период – от 1945 г. до 1989 г., включващ
○ първи етап на планиране - 1945 – 1961 г.
○ втори етап на планиране - 1961 – 1972 г.
○ трети етап на планиране - 1972 – 1979 г.
○ четвърти етап на планиране - 1979 – 1989 г.
IV период – след 1989 г.

В Общия устройствен план (страници: 2-6) може да се намери пълният текст, описващ
подробно историческото развитие на столицата. В допълнение, трябва да кажем, че на
сайта на Направление ‘Архитектура и градоустройство’ е достъпен Атлас София и
софийска агломерация. В разработката детайлно, с много карти и илюстрации се
проследява развитието на Столична община през различните периоди. Атласът е една
изключително ценна разработка, която за жалост няма аналог в днешно време. Макар и
данните в него да не са актуални, той трябва да бъде даден като изключително добър
пример за методология, анализ и визуализация на данни, обединени в единна географска
система.
Развитието на града от Освобождението до днес се е определяло на базата
устройствени планове. Във връзка с темата е направена селекция на планове от
различните епохи, които проследяват развитието на градските зони и структура.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

План на София 1878 г., източник: https://eria-bg.com
Първият градоустройствен план 1880 г., източник: Атлас София, 1993
Градоустройствен план от 1892 г., Източник: Атлас София, 1993 г.
Градоустройствен план от 1914 г., Източник: Атлас София, 1993 г.
Градоустройствен план от 1919 г., Източник: https://eria-bg.com
Градоустройствен план от 1924 г., Източник: http://stara-sofia.com/karti.html
Градоустройствен план от 1928 г., Източник: http://stara-sofia.com/karti.html
План от 1934 г. - строителни зони, Източник: http://stara-sofia.com/karti.html
Градоустройствен план от 1938 г., Източник: Атлас София, 1993 г.
Общ градоустройствен план от 1945 г., Източник: Атлас София, 1993 г.
План на София от 1947 г., Източник: Атлас София, 1993 г.
Общ градоустройствен план от 1961 г., Източник: Атлас София, 1993 г.
Териториално устройствен и Генерален план от 1979 г., Източник: Атлас София,
1993 г.

Основните моменти и изводи от развитието на различните видове зони от
Освобождението до днес са следните:
●
●
●
●
●
●

Ортогоналната структура на ЦГЧ е определена с първия градоустройствен
план от 1880 г.;
Тогава се поставя и началото на изграждане на система от площадни
пространства (пешеходни зони);
През далечната 1892 г. днешната ЦГЧ придобива (голяма част от) основната си
структура и характерните пространства, които познаваме и днес;
Започва характерно разделяне на града на зони спрямо обхвата на полицейските
участъци;
Към 1914 г. в града вече са се появили и нови видове зони – като Александровска
болница на югозапад и жп линията и гробищният парк на север;
През 1924 г. се издава Строително-полицейски правилник и за първи път София
се разделя на четири зони по начин на застрояване, допустима височина на
застройката, гъстота на обитаване - централно ядро и първа, втора и трета
зона;
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●

●
●

●

●

През 1933 г. е приета Атинската харта. В нея се лансира идеята за строго
разделяне на селищната територия на отделни зони - жилищна зона,
производствена зона, зона за отдих. Това със сигурност оказва влияние на
зонирането на столицата през този период.
Почти по същото време (1934 г.) е приет първият Закон за застрояване на
столица София, който има да изиграе важна роля върху бъдещето устройство и
зониране на града;
В плана Мусман от 1938 г. градът за първи път е разделен на вътрешна и
външна част, като вътрешната е разпределена в шест жилищни и няколко
функционално обособени зони: индустриална, търговска, административна и др.
Те са определени в прецизни граници, дефинирани са по функционалното си
съдържание, определени са режимите на застрояване към тях, а даже и
социалната им категория. Всяка една от зоните носи елементи от функциите
на другите до степен да задоволи собствените си потребности, като не се
следва изцяло модернистичният подход, характерен за този период;
жилищните зони нарастват постепенно, като по-висока интензивност на
строителството има между 1914 и 1922 г.; между 1928-1934 се ражда за идеята
за колективния тип жилище, което води до преструктуриране на част от
жилищния фонд в града; след Втората световна война (1945 г.) с повишаване на
механичния прираст заради развиващата се индустриализация, нараства и
обемът на жилищните зони, като са построени първите жилищни комплекси,
използвайки индустриални методи; генералният план от 1960 г. дефинира
жилищните територии да се структурират на жилищни микрорайони с малки
обслужващи центрове. По това време микрорайоните са основна структурна
единица с население от 15-20 хил. жители със затворен цикъл на обслужване, в
който главен структуриращ критерий е наличието на училище. Микрорайонът
се дели на жилищни групи с население от 3 до 5 хил. жители, в който
структуриращ критерий е наличието на детска градина. Доста по-късно - в
седемдесетте години, тази система се доразвива чрез по-горните нива жилищен район (40-50 хил. жители с наличие на поликлиника, кинотеатър и др.),
планировъчен район (100- 200 хил. жители с наличие на болница, театър и
епизодично и периодично обслужващи комплекси и сгради), макроструктурни
единици с вторични градски центрове. През 1979 г. с генералния план са
предвидени нови територии за интензивно строителство, в обход на
планината Витоша, без да се излиза от рамките на Околовръстния път. През
1980 г. правителството решава да даде нови територии за жилищно
строителство на свободни терени - Дружба 2, Овча купел 2, Левски.Г, Обеля 2,
Младост 1а, Малинова долина и Горубляне 2. Повечето от тези територии са
предвидени за съответно жилищно застрояване в новия генплан, но някои, макар
и без съществени последици, трябва да променят предназначението си; след
1989 г. започва бурно строителство в южните части от града, а други, поцентрални жилищни зони в града, биват ‘уплътнени’ с ново строителство,
което съществено понижава качествата на жилищната среда.
началото на изграждането на зелената система в града се дава още с плана от
1892 г.; през 1938 г. с плана ‘Мусман’ се доразвива понятието зелена система на
града, с конкретна идея: природата да навлиза клинообразно в тъканта на града,
достигайки границата на втората централна зона. В допълнение се обръща
внимание на реките и хълмовете. С плановете от 1960 г. Мусмановите идеи за
зелените клинове се запазват и доразвиват. И в двата проекта гръбнак на
обемно-пространствената композиция е тогавашната идея за „плавателен
канал". Независимо че тази идея бива отречена, благодарение на
дългогодишното опазване на южните територии някои от предвижданията на
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●

двата плана (3оопарка, Ботаническата градина и др.) са реализирани; същите
виждания за развитие на зелените зони се следват и в плана от 1972 г. След 1989
г. настъпват сериозни проблеми с реституцията на земи в паркови зони, като в
резултат части от парковете се застрояват; друг проблем, който възниква, е
бурното строителство в Подвитошката яка, което унищожава замислените с
години зелени клинове между планината Витоша и града;
В плана ‘Мусман’ от 1938 г. се появява понятието: индустриални зони. В него те
са разпределени в две основни групи – с "обременителен" и с "необременителен"
характер, като първата е структурирана в автономна зона, а индустриите с
"необременителен" характер са дисперсирани във всички останали зони; след
1945 г. започва бурното развитие на индустриалните зони; С плана от 1960 г.
съществуващите съсредоточия на предприятия се развиват в шест
промишлено-складови района. По-късно с плана от 1979 г. подробно се
проектира териториалното разположение на производствените дейности при
съчетаване на производството, науката и обслужващите и складови
стопанства, които са групирани в 11 научно-производствени зони с различна
специализация. След 1989 г. индустрията се формира в 4 индустриални зони:
Северна в т.ч. Нови Искър и Кремиковци, Източна - Гара Искър, Югозападна по жп
линията за Перник и Югоизточна между Младост и Горубляне.

В таблицата по-долу са посочени дейностите, свързани с ОУП, законови документи и
броя на възложените устройствени планове и проучвания от СО по различните видове
зони за периода от 1989 г. до 2010 г. Прави впечатление, че най-много планове са
направени за жилищни зони (212 бр.), за озеленени зони 62, а за индустриалните зони едва 26 разработки за посочения период от 20 години. Тази извадка донякъде очертава
и тенденциите, които се обуславят в изграждане на най-много нови жилищни зони,
следвани от озеленени пространства и на последно място - производства.
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Таблица с дейности по ОУП, законови документи и устройствени планове. Източник:
„Историческо развитие на урбанистичното планиране на гр. София през последните 20 години”,
арх. урб. Жана Стоянова Стойчева

Основни изводи по подтемата:
●

●
●
●
●
●

●
●

●

Зонирането на територията датира от далечната 1892 г., като от тогава до
днес територията на града винаги е била разделяна на зони поради разнородни
управленски или планови принципи. До един момент зоните се определяли според
полицейските участъци, впоследствие са районните кметства, строителни
зони, след тях тематични зони, за да се стигне до приетите към момента
устройствени зони;
Пространственото развитие на столицата винаги е ставало с ‘отворена’
структура, предполагаща бъдещото нарастване на града;
Жилищните зони са се развивали постепенно, с различен интензитет в
зависимост от нуждите на града през дадената епоха;
Началото на изграждане на зелената система е поставено през 1892 г., а през
1938 г. се появява идеята за зелени клинове;
Индустриалните зони стават част от градоустройственото планиране през
1938 г., а през 1979 г. подробно се проектира териториалното разположение на
производствените и научните дейности;
София има дългогодишни традиции в устройственото планиране, които са
оставили своя безспорен отпечатък и са поставили основите на постоянно
променящия се и нарастващ столичен град. Естествено, има и изключения, в
които политическо решение не се съобразява с градоустройствения план. Наймащабното е през 1980 г., когато правителството решава да даде нови
територии за масово жилищно строителство на свободни терени.
Резултатите са: Дружба 2, Овча купел 2, Левски Г., Обеля 2, Младост 1а, Малинова
долина и Горубляне 2;
Заради тези традиции, още през далечната 1893 г., днешната ЦГЧ придобива
голяма част от основната си структура и пространства, които познаваме и до
днес;
Трябва да се уважава оригиналният замисъл и стойността на всяка сграда и
пространство. Естествено, за да отговарят на съвременните изисквания,
доста от зоните (жилищни, индустриални, озеленени и др.) се нуждаят от
обновяване и преструктуриране. Това обаче трябва да става съобразно
разбиране на културно-историческите ценности, които те носят;
На картата по-долу са показани основните периоди на изграждане на
столицата, илюстриращи нагледно наслояването на история и ценности от
Освобождението до днес.
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Историческo развитие на градските зони през годините, Източник: Place.make (2017)

4.2.2. Подтема “Тематични зони”
Подкрепено от историческия контекст, зонирането на града може да бъде доста
разнообразно и с различна цел. В тази подтема ще анализираме зонирането на града
такова, каквото е в действащите нормативни и стратегически документи.
В различните нормативни актове определението и обхватът на зоните варира. Това е
така, тъй като законовите документи регламентират различни дейности, свързани с
градската среда. По-долу са описани някои видове зони в зависимост от тяхното
предназначение.
Съгласно Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове
територията на общината е разделена на 24 административни района. Имената на
районите, заедно с тяхната номерация, са описани по-горе при анализа на данни.
Цялата структура на Столична община е организирана около тези 24 района,
определени през 1995 г.. За всеки от тях си има кмет и местна администрация,
отговаряща за неговото управление. Чисто териториално това разделение води след
себе си някои поводи за дискусия, но с оглед тежките процедури по преструктуриране
на досега приетия ред и законови процедури, изменение на обхвата на районите или
цялостното деление на Столична община не изглежда никак оправдано. Въпреки това в
предложените промени в ЗУЗСО се предлага и промяна на Закона за териториалното
деление на Столична община, и по-точно границите на районите: Витоша, Овча купел,
Люлин, Панчарево и Банкя.
Законът за Устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба 7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони дават подробни
предписания, параметри и правила, които имат нормативен характер за съответните
зони. В него са описани видовете зони според тяхното функционално предназначение,
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както и количествените и метричните показатели, които параметрират всяка
отделна зона. На практика това са основните нормативни документи и най-важната
компонента на устройствените планове.
Казусът на София е по-различен и затова в сферата на устройственото планиране има
отделен закон - Закон за устройството и застрояването на Столична община. В
момента до известна степен са валидни и твърденията на Закон за изменение и
допълнение на Закона за устройството и застрояването на столичната община, макар
и те да не са одобрени. В законопроекта има дефиниция на следните зони:
●
●

●

„Градски район“ е територията в строителната граници на гр. София.
„Околоградски район“ е територията между строителните граници на гр. София
и административно-териториалните граници на Столична община, включваща
населените места: Балша, Банкя, Бистрица, Ботунец, Бусманци, Бухово, Владая,
Войняговци, Волуяк, Герман, Горни Богров, Доброславци, Долни Богров, Долни
Пасарел, Драгалевци, Железница, Желява, Житен, Иваняне, Казичене, Клисура,
Кремиковци, Кривина, Кокаляне, Кубратово, Кътина, Лозен, Локорско, Мало
Бучино, Мировяне, Мрамор, Мърчаево, Негован, Нови Искър, Панчарево, Плана,
Подгумер, Световрачене, Сеславци, Челопечене, Чепинци и Яна заедно с техните
землища, както и землищата на заличените населени места с. Калково,
с. Шишманово и с. Горни Пасарел,.
„Централната градска част“ на гр. София включва територията в обхват: от
предгаровия площад на Централна гара на запад по бул. „Мария-Луиза“ до
ул. „Опълченска“, по ул. „Опълченска“ на юг до бул. „Сливница“, по бул. „Сливница“
на запад до бул. „Инж. Иван Иванов“, по бул. „Инж. Иван Иванов“ на юг до
ул. „Пиротска“, по ул. „Пиротска“ на запад до бул. „Константин Величков“, по
бул. „Константин Величков“ на юг до бул. „Възкресение“, по бул. „Акад. Иван Евст.
Гешов“ на юг до бул. „България“, по бул. „България“ на изток до бул. „Евлоги и
Христо Георгиеви“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ на изток, североизток и
север до бул. „Генерал Данаил Николаев“, по бул. „Генерал Данаил Николаев“
(съществуващо и проектно трасе) на запад до предгаровия площад на
Централна гара.“

Горните дефиниции са полезни с оглед факта, че в ЗУЗСО групите устройствени зони
са разделени на същия принцип:
● Околоградски район
1. група жилищни устройствени зони (Ж);
2. група устройствени зони за общественообслужващи дейности (О);
3. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);
4. група производствени устройствени зони (П);
5. група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване (З);
6. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);
7. група земеделски устройствени зони (С);
8. група горски устройствени зони (Г);
9. група защитени територии:
а) група територии за защита на културно-историческото наследство;
б) група територии за природна защита (Р);
в) охранителни зони на водоизточници и на курорти;
10. обособени терени за специфични нужди (Т);
11. резервни терени за далекоперспективно развитие ( Ж-д, О-д, Смф-д,
П-д, З-д, Са-д).
●

Градски район
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1. група централни устройствени зони (Ц);
2. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);
3. група жилищни устройствени зони (Ж);
4. група устройствени зони за общественообслужващи дейности (О);
5. група производствени устройствени зони (П);
6. група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване (З);
7. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);
8. обособени терени за специфични нужди (Т);
9. група защитени територии:
а) група територии за защита на културно-историческото наследство;
б) група територии за природна защита (Р);
в) охранителни зони на водоизточници и на курорти.
Това са основните устройствени зони, описани в ЗУЗСО, като за всяка от тях са
възможни вариации според конкретното предназначение на територията. В закона има
подробно разписано устройството на ЦГЧ, зелената система и техническата
инфраструктура. В приложение към закона са описани: името и индексът на
устройствената категория, предназначението, основни и допълващи функции и
ограничения, максималната плътност, кота корниз и Кинт и минималния % озеленена
площ. В допълнение, има описани изискванията към цветовото изобразяване на зоните
в ОУП. Трябва да кажем, че до известна степен всички зони са смесени, тъй като
тяхното наименование идва от преобладаващото предназначение.
С промените в ЗУЗСО се въвежда понятие за територии за много високо
строителство, в които параметрите плътност и интензивност на застрояване се
определят с подробен устройствен план (ПУП). Зоните за разполагане на сгради, чиято
височина не се ограничава при спазване на изискванията за разстояния по Закона за
устройство на територията (ЗУТ), са следните: двустранно на Софийски
околовръстен път при .к „Люлин“; двустранно на бул. „Цариградско шосе“ от
кръстовището на 7-ми километър до р. Искър; при Централна жп гара.
Въвежда се и понятие за и защита на междублоковите пространства, като те
задължително се урегулират за широко обществено ползване. Урегулирани по такъв
начин, тези зони не могат да променят предназначението си, защото стават част от
зелената система на СО. Това е едно доста удачно решение на проблема със
застрояването на междублокови пространства, актуален за последните няколко
години.
В заключение може да кажем, че ЗУЗСО (в т.ч. и законопроектът за изменението му) е
основният нормативен акт, който определя устройствените зони и техните
параметри за територията на Столична община. Законът е доста подробно
разработен, а с новите неща (ако бъдат приети) ще се попълнят важни липсващи
парчета, които да урегулират територията по начин, отговарящ на съвременните
изисквания.
В Наредба за организация на движението на територията на Столична община на
територията на Столична община /СО/ се определят две зони: център и първа. За
техния обхват важат специфични ограничения и правила, свързани с достъпа на
строителни машини, автобуси и учебни автомобили.
В същата наредба е определен режимът на почасово платено паркиране, който е
обособен в две зони: ”Синя зона” и „Зелена зона”. Te са едно добро решение за
ограничаване на автомобилите в ЦГЧ, но в разглеждания контекст системата
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функционира малко по-различно. Това може би се дължи на ниските цени за зоните (2
лв./синя и 1 лв./зелена на час). За сравнение, средната цена за час, на база проучване на
32 европейки града от euronews, е 3 евро, или 6 лева на час, а в градове като Лондон и
Стокхолм таксата е близо 8 евро (16 лв.). Това сравнение е направено с оглед на факта,
че ако се повишат таксите и в София, то тогава би имало осезаем ефект върху
намаляването на колите в ЦГЧ. Необходимо е да се изследва как подобно повишение би
повлияло икономическите приходи, които зоните генерират. Наскоро бе разширена
зелената зона с 5000 места в районите ‘Лозенец’ и ‘Средец’. Това води след себе си
доста последствия, като например промяната на гражданство и регистрацията на
автомобила с цел получаване талон за зелената зона. Друг проблем, свързан със зоните,
е масовото поставяне на антипаркинг елементи - действия, противоположни на
препоръките от доклада София, публични пространства и обществен живот (Gehl
Architects, Столична община & партньори, 2017) за премахване на тези елементи от
улиците и ‘връщане’ пространството на пешеходците. Необходимо е да се разгледат и
други варианти, като Park&ride и буферни паркинги, които да облекчат максимално
синята и зелената зона и да намалят притока на автомобили към централните градски
зони.

Източник: euronews, 2016 г.

Общият устройствен план от 2009 г. е документът, който регулира устройството на
територията на Столична община. С него се указват устройственото и
функционалното предназначение, ограниченията при застрояването и показателите
за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и
самостоятелни терени. Видовете територии, устройствените зони и
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самостоятелните терени са съвкупност от индивидуални имоти (УПИ) всеки, от
които освен показателите на дадената устройствена зона, в която попада, трябва да
спазва конкретното отреждане и неговите показатели (предназначение), определени с
Подробен устройствен план (ПУП, ако съществува такъв).
ОУП разглежда града като работеща система от 6 макро-пространствени структурни
единици – една централна и пет, разположени по основните радиални направления.
Според ОУП макро-пространствените единици са оптималните териториални
структури за управление на градоустройствените процеси и пространственото
развитие на града. Като допълнение към горното, с плана се цели преход от силно
моноцентрична към йерархическа система от центрове.
Горното условно възприето разделение на територията на макроструктури с
йерархическа система от обслужващи центрове представлява един концептуален
начин за разглеждане на градската територия. Няма визуализация и обосновка на
обхвата на различните макроструктури, което затруднява техния анализ. Налични са
2 схеми относно системата от различни обслужващи центрове, но те са доста
концептуални и не дават ясни и конкретни изводи относно зоните с концентрация на
общественообслужващи обекти.
Устройствените зони, дефинирани от ЗУЗСО, на практика се прилагат на
територията на Столична община от ОУП. Често устройственият документ
използва думата ‘система’ като обобщителна за зоните и свързаните им
характеристики. ОУП анализира различните системи и прогнозира тяхното развитие,
като на тази база са изведени ключови точки и изводи за отделните зони. Следва да
отбележим, че това разделение и структуриране на плана е остаряло и има нужда в
бъдещи разработки да се помисли за използване на различен подход.
Система “Обитаване и жилищен фонд”
На база направения анализ и диагноза на жилищния сектор, в ОУП са изведени следните
по-важни изводи:
● В близките 20 години София ще разчита основно на съществуващия фонд;
● Панелните комплекси не могат да се разрушават – те трябва да бъдат
преструктурирани и обновени;
● Териториалните диспропорции и рискова неравномерност в усвояването на
региона и съставните му зони (включително околоградския район), продължават
да бъдат тревожно изявени;
● Преурбанизирането на централните и южните зони, както и деградирането на
природната среда в тях вече са факт, въпреки предупрежденията и
предлаганите мерки;
● Необходимостта
от
преодоляване
на
противоречието
между
привлекателността за обитаване в периферни селища и лоша инфраструктура
(вкл. транспортна достъпност) е още по-актуална;
Част от тези изводи звучат актуални и към днешна дата, но други трябва да бъдат
преосмислени с оглед промяната на доста фактори за периода 2009 до 2017 г. Все пак
очертават главни твърдения, свързани с жилищните зони, като нуждата от
обновяване на панелните комплекси, преурбанизирането на централните и южните
зони и лошата инфраструктура в периферните населени места.
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За решаване на идентифицираните проблеми ОУП дава препоръки, разделени на 4 зони
(ЦГЧ, централни територии, периферия и крайградски територии). Обобщено:
● за ЦГЧ се препоръчва съхраняване и обновяване на жилищния фонд с изграждане
на подземно/многоетажно паркиране (възстановяване)
● за централните територии - пазарно развитие, без мащабна устройствена
намеса (оптимизиране);
● за периферията - оптимизиране на градската структура и постигане на
равностойност на жилищните зони и стандарти, преструктуриране на
жилищни комплекси със запазване на сегашните параметри на застрояване,
ревитализиране (регулация, благоустрояване и др.) на необлагодетелствани
квартали (гета), развитие на селата със запазване характера на застрояване и
недопускане на презастрояване на южните територии (структуриране);
● за крайградските територии - осигуряване с инфраструктура и дефиниране на
специфични правила и нормативи за застрояване (активизиране).
Предлагат се мерки, съобразени със специфичните културни дадености на всяка зона,
които имат за цел да използват силните страни и да надградят над тях с оглед
постигане на по-високо качество на обитаване. Препоръките са актуални и днес, като
част от тях се изпълняват, а други са в процес.
Целият анализ и диагноза за развитие на жилищните зони е базиран върху следната
типологизация:
● Зониране по локализация (ЦГЧ, пет сектора: еверозападен, северен,
североизточен, югоизточен и югозападен);
● Зониране по тип застрояване (това е отражение на типа застрояване
(височина и разположение на сградите) спрямо съществуващото положение);
● Зониране според състоянието и предписаните устройствени мерки.
В прогнозния модел за развитие на жилищните зони се залагат песимистична,
реалистична и оптимистична прогноза, максимален капацитет и неусвоен резерв на
жилищни територии. На база различните сценарии са изведени изводи, някои от които
звучат актуално и към настоящия момент:
● Градът се нуждае от нови жилищни територии извън компактния град, за да се
разтовари от прекомерния инвестиционен натиск и да осигури нови пазари за
еднофамилно обитаване - това твърдение е относително, тъй като не

изглежда добре обосновано излишното разстилане на града в околоградската
територия. Има поводи за размисъл за подобно съждение, но то трябва да бъде
подкрепено от конкретни изследвания.

●

И при най-оптимистична прогноза за темповете на жилищно строителство, в
близките двадесет години прогнозираните статистически жилищни дефицити
няма да могат да бъдат неутрализирани - в тази връзка е нужно да се помисли

върху използване на съществуващите необитаеми жилища във вече
изградените жилищни зони и ЦГЧ. Това е най-добре да стане чрез промяна
ролята на държавата в жилищния сектор и изработване на стратегическа
жилищна политика за СО;
●

Най-голямо строителство при оптимистичната прогноза ще се реализира в
макроструктурите: югозападна (около 30 000 жил.), югоизточна (около 26 000) и
северозападна (11 500); при своевременно изпълнение на предписаните мерки
(ПУП и инфраструктура), в северната и североизточната макроструктури ще
се изградят около 11 000 нови жилища - това е в сила и в момента, не само по

тези прогнози, а и на практика продължава дисбалансираното развитие северюг спрямо жилищните зони;
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●

Около 70 000 панелни жилища от комплексите трябва да се обновят до 2027 г. определената бройка от 70 000 обновени панелни жилища до 2027 г. изглежда

нереално към момента, с оглед актуалната информация, че по Националната
програма за енергийна ефективност за Столична община са започнати
процедури за 169 сгради.
●

Инвестициите в инфраструктура са определящ фактор за реализиране на
прогнозата - в Западна Европа първо се изгражда инфраструктурата, а след

това жилищните зони, докато при нас почти навсякъде все още е точно
обратното. Това е породено от нуждата за високи инвестиции за
инфраструктура и често създава трагикомични ситуации в новите жилищни
зони.
●

Провеждането на цялостна национална и общинска жилищна политика е
необходимо условие за реализиране на реалистичните прогнози - изводът е

силно актуален и трябва жилищната политика да бъде приоритетна за
държавата и СО.
Устройствените жилищни зони, определени с ОУП, са:
● Жг - жилищна устройствена зона с високоетажно застрояване
● Жк - жилищна устройствена зона с комплексно застрояване
● Жс - жилищна устройствена зона със средноетажно застрояване
● Жм - жилищна устройствена зона с малкоет. застрояване
● Жм1 - жилищна устройствена зона с малкоетажно застрояване в природна
среда
● Жм2 - жилищна устройствена зона с малкоетажно застрояване със специфични
изисквания към параметрите
● Жв - вилни зони
● Жм3 - жилищна устройствена зона с ниско етажно застрояване

Към тях може да добавим и смесените зони за обитаване и обслужване. Тези зони
оказват много силно значение за общия жилищен потенциал. Зоните нямат стриктно
разпределение на жилищни и нежилищни функции, което означава, че при увеличени
нужди от жилища, тези нужди могат да бъдат обезпечени.
● Ц1 - централна устройствена зона 1
● Ц2 - централна устройствена зона 2
● Ц3 - централна устройствена зона 3
● Смф - смесена многофункционална зона
● Смф1 - смесена многофункционална зона 1
● Смф2 - смесена многофункционална зона 2
На картата по-долу могат да бъдат разгледани всички упоменати устройствени зони.
Конкретното им значение и параметри на застрояване пък най-лесно могат да бъдат
разгледани в ЗУЗСО. Прави впечатление дисбалансът в жилищните зони в северната и
южната част от столицата.
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Система Обитаване, Източник: ОУП, 2009 г.

Система “Труд (вторичен и третичен сектор)”
През периода от 50-та до края на осемдесетте години на територията на София се
развиват и обособяват голям брой пространствени съсредоточия на
производствено-складова инфраструктура и на обслужващи дейности:
● 26 производствени зони, локализирани около железопътните ареали и входноизходните магистрали. Независимо от настъпилите промени в продуктовата
структура и стагнацията на производството, те продължават да
съществуват като сграден фонд и изградена инфраструктура;
● Транспортно-комуникационни зони: летищен комплекс; 6 по-големи жп гарови
комплекса; 8 автогарови комплекса.
● Зони на концентрация на обслужващи дейности в сферата на висшето
образование (Студентски град), научноизследователската дейност (Комплекс
на БАН – ІV километър), здравеопазването (Комплекс на Медицинска академия),
зона с концентрация на финансово-кредитни, делови и управленски структури
(Идеален център на столицата) и други.
Направени са следните основни твърдения и изводи, които звучат дори по-актуално
към настоящия момент и не трябва да бъда пренебрегвани.
●
●
●
●

В компактния град съществува значителен дял производствени територии
(близо 20% срещу средно между 10% - 12% в развитите европейски столици);
Усвояването на територията на производствените зони е неефективно.
Повечето функционират при натоварване на мощностите в рамките на 4060% и значително намален брой заети лица;
Една малка част от зоните разполагат с резерв за усвояване на нови терени;
Преобладаващата част от зоните се нуждаят от мащабна рехабилитация и
реконструкция. Инфраструктурната съоръженост е остаряла, независимо че
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●
●
●
●
●
●
●

има резерв от основни довеждащи инфраструктурни мрежи и услуги (енергия,
вода, пътища и др.);
Хаотично “обрастване” на града с малки и микропредприятия в резултат на
увеличаване на броя на частните фирми, липсата на ясни правила и контрол и
др., което води до устройствени проблеми;
Съществуват значителни теренни резерви за развитие на малки и средни
производства на териториите на бившите стопански дворове в селищата в
околоградския район;
Въпреки намаляването на дела на производствените територии в
структурата на града, те продължават да заемат значителна част от
територията;
Значителният скок в цените на земята и изчерпването на подходящите
терени за ново строителство направиха икономически обосновано
рециклирането и преструктурирането на тези територии
Започналите процеси на преструктуриране на подобни територии трябва да се
стимулират, тъй като градът няма нужда от западнали и неефективно
използвани територии
Преструктурирането и по-интензивното използване на тези зони, обезпечени
с инфраструктура, е напълно в съзвучие с европейските принципи на устойчиво
градско развитие
Територията на МК ‘Кремиковци’ е както голям проблем, така и огромен
потенциал с оглед близостта до столицата, транспортната и
инфраструктурна обслуженост;

Направените изводи добре описват състоянието и тенденциите в развитието на
производствените зони. Макар и датиращи от 2003 и 2009 г., доста от изводите
звучат актуални, тъй като оттогава досега в много малко предприятия е направено
преструктуриране, обновена е транспортната инфраструктура или пък работят с
пълен капацитет. Това е една сложна материя, изискваща детайлни техникоикономически анализи, които да дефинират потенциалите и възможностите за
развитие за отделните зони.
С изменението на ОУП от 2009 г., производствените територии се разграничават в 3
основни групи в зависимост от модела на бъдещо развитие и устройство:
● Производствени зони за преструктуриране и функционално преотреждане това са производствени зони, разположени в близост до централните градски
части, където не е подходящо развитието на производство; предвижда се
преструктуриране и функционално преотреждане на тези зони в смесени
многофункционални – за развитие на търговия, бизнес, обитаване, зелена
система и др.
● Производствени зони за реконструкция и модернизация - това са територии,
които продължават да функционират като предимно производствени.
Предвижда се запазване на устройствения статут. Необходимо е обновяване
на сградния фонд, инженерната и социална инфраструктура.
● Нови производствено-складови и логистични зони - това са нови зони в
периферията на компактния град, разположени по външния градски ринг и на
основните входно-изходни магистрали. Предвиждат се за развитие предимно на
складово-логистични и обслужващи дейности.
Освен горните групи ОУП анализира наличието на производствени зони в компактния
град и околоградския район. В компактния град са обособени 3 индустриални района:
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●
●
●
●

Северен - образува се от индустриалните подрайони: “Задгаров подрайон”;
“Илиянци – запад”; “Илиянци – изток”; “Военна рампа – изток”; “Военна рампа –
запад”; “Хаджи Димитър - Малашевци” и “Сгуроотвала”.
Югоизточен - обединява подрайони „Хр. Ботев – Слатина”, “Искър-север”,
“Искър-юг”, “Изток” и “Горубляне”.
Западен индустриално-жилищен район - включва подрайони „Захарна фабрика”,
“Орион – Връбница” и “Обеля”.
Няколко дисперсни подрайона - Средец, Витоша, Изгрев, Бояна, Югозапад и
отделни териториални групи.

Производствените зони в околоградския района са:
● Териториите по северната дъга на Околовръстния път –“Северна дъга”;
● Югоизточен и северозападен комплекси за високотехнологични и транспортноскладови и обслужващи функции;
● МК "Кремиковци“
● Бивши стопански дворове
Всички описани производствени зони и предложеното им развитие, в зависимост от
тяхната специфика, е показано на схемата от ОУП по-долу. Основните устройствени
зони на производствено-складовите дейности са:
● Пп - устройствена зона за индустриални производства
● Пс - смесена производствена устройствена зона
● Пмс - устройствена зона за производство в малки и средни предприятия
● Птп - устройствена зона за високотехнологични производства;
● Птп* Тди - терени за добив на полезни изкопаеми.
Маркирани са и зоните според тяхното развитие: Производствени зони за
преструктуриране и функционално преотреждане, Производствени зони за
реконструкция и модернизация, Нови производствено-складови и логистични зони.
Прави впечатление, че в южните територии почти няма производствени зони.
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Функционална система Труд, Източник: ОУП, 2009

Устройството на производствените зони е в основата на тяхното бъдещо развитие.
Конкретният ОУП просто дефинира вече съществуващи индустриални зони и предлага
нови, където и ако това е необходимо. Факт е, че за по-голямата част от
производствените зони са одобрени ПУП преди влизането в сила на ЗУТ, ОУП и ЗУЗСО.
По този начин се стига до моментната ситуация, в която предвижданията на ПУП са в
противоречие с действащите нормативни документи, което затруднява
администрацията да ги прилага, а също така възпрепятства собствениците на
имоти в обхвата им да реализират инвестиционните си намерения. За да се развие
потенциалът на съществуващите зони, задължителна първа стъпка е изготвянето
на нови, съобразени със съвременните нужди и изисквания, ПУП, които да създадат
необходимата устройствена основа за тяхното преструктуриране. Това трябва да
стане, съобразявайки се с предвижданията и предписанията на ОУП и по-специално
тези, които са актуални към настоящия момент.
Зелена система и отдих
Озеленените територии са други характерни и изключително важни градски зони.
Зелената система в ОУП е разгледана като съвкупност от пространствено свързани
градски и крайградски територии за озеленяване. Териториалната организация се
определя от различни по вид и категории зелени площи, гори и горски паркове,
защитени територии, водни площи и др. в Столична община. Зелената система
изпълнява определени функции (урбанистични, екологични, рекреативни, естетически).
Функционалната организация на системата се базира на основния принцип за
интеграция с другите функционални системи. За елементите на зелената система в
обхвата на компактния град, ОУП подробно описва конкретните промени, които
планът предвижда, като по този начин прави достъпна информацията и причината
защо са необходими измененията на границите на парковете и други озеленени площи.
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Отбелязани са и причините за промени елементите на зелената система в
околоградския район. Въпреки подробното обяснение за промените, не е обосновано
дали и защо те са необходими.
Основните устройствени зони на зелената система са доста разнообразни и са както
следва:
Територии за обществено обслужване
● Оз1 - зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване 1
● Оз2 - зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване 2
Територии за озеленяване
● Зп - зона на градски паркове и градини
● Тго - терени на локални градини и озеленяване
● Тзв - терени за зелени връзки и озеленяване на улици, реки и дерета и открити
канали
● Тзсп - терени за специални зелени площи
● Тгп - терени за гробищни паркове
● Тдр - терени за декоративни разсадници
Територии за спорт и развлечения
● Са1 - зона за спорт и атракции 1
● Са1 - зона за спорт и атракции 2
● Тск - терени с конкретно предназначение за спорт и атракции
Реки и открити водни площи
● Трк - терени на реки и други открити водни площи
Земеделски територии
● Ссп - земеделска зона със специфичен режим;
Горски територии
● Гз - защитни гори и земи
● Гр - рекреационни гори и земи – зелена зона
● Глп – лесопаркове
● Глс - държавно ловно стопанство
● Гс - стопански гори
● Тгр - терени на разсадници
Територии за защита на природни обекти
● Рзп - природни резервати
● Рпп - природни паркове
● Рдз – защитени местности, природни забележителности и др.
Tеритории за оздравяване и укрепване на земната основа
● Ссбв - техногенно нарушени терени за биологично възстановяване
● Тдиз - техногенно нарушени терени за техническо укрепване
Множеството различни категории на зелените зони са доказателство за
изключително разнородното богатство, което Столична община притежава. Наред с
редицата големи паркове, локални градини и спортни обекти към зелената система се
включва и планината Витоша, в непосредствена връзка с града. Трябва да се работи
именно в обвързване на озеленените площи в цялостна система, каквато идея
съществува в плановете от 60-те години. Зелените зони имат изключителна
социална, екологична и икономическа полза за града и затова са нужни усилия за
тяхното запазване и бъдещо развитие. За постигане на тази цел би следвало да
допринесе промяната в ЗУЗСО и въвеждане на понятие и защита за междублоковите
пространства. Те следва да се урегулират в отделни имоти за широко обществено
ползване, което не позволява да се променя предназначението им, защото стават
част от зелената система на града. ОУП дефинира развитие в 3 направления, които
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звучат доста добре и актуално, стига да се работи целенасочено за тяхното
постигане.
● едновременно с високото строителство, формиращо „урбанизираната тъкан”
на града, да се изгражда и неговото „зелено съдържание”;
● изпреварващо залесяване на проектните паркови територии „паркове в
чернова” с цел резервиране и съхраняване;
● краткосрочна и дългосрочна общинска политика с конкретни мерки за
изграждане на зелената система.
Пряко свързана със зелената система е системата на отдиха. В приетата с одобрения
и действащ ОУП на СО концепция за устройство и организация на система “Отдих” е
залегнало условието за изграждане на балансирана, качествена и устойчива среда за
отдих чрез опазване, възстановяване и развитие на природните дадености.
Формулираните ѝ основни дейности за отдих и туризъм при използването им като
ресурс или като човешка изява са:
● дейности в природна среда;
● възстановителни и рекреационни дейности, свързани с водите и минералните
водоизточници;
● спортни дейности;
● атракционни дейности
● културно-познавателни дейности;
● научно-познавателни дейности;
● земеделски дейности, свързани с туризма.
Териториално-пространственото развитие на система “Отдих” се основава на
структура за създаване на среди за отдих - Тематични паркове. Описани са промените
в тези зони за отдих, повечето намиращи се в околоградските райони. На схемата подолу могат да се видят всички обекти и тематични зони спрямо горната
класификация.
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Зони на културно-историческото наследство
В ОУП е определена система от територии за паметници на културно-историческото
наследство Тези територии представляват обособени терени за специфични нужди,
които трябва да бъдат контролирани и управлявани чрез специфични режими за
опазване на културно-историческия ресурс на територията. Предлага се следната
систематизация на зоните, отразена в приложените планове.
Защитени територии за опазване на културно-историческото наследство,
определят се следните шест подвида защитени територии:
● Територии с особена териториалноустройствена защита - Териториите
притежават специален режим за опазване – резерват. В тази група влизат: ИАР
“Сердика-Средец”, “Борисова градина” и “Боянска църква”;
● Територии с превантивна устройствена защита - Териториите притежават
статут на охранителни територии на съответните резервати;
● Територии на групови обекти на недвижимото културно-историческо
наследство и техните охранителни зони, без режим на резерват
● Територии на паметници на парковото и градинското изкуство, без режим на
резерват
● Охранителни територии на единични извънселищни археологически обекти
● Охранителни територии около групи концентрирани извънселищни
археологически обекти
● Обособени територии в границите на населените места, съдържащи
урегулирани имоти с паметници на културата
● Територии с характерни селищни структури Териториите притежават
културно-историческа идентичност (архитектурна, урбанистична, пейзажна,
историческа) – например периферните територии на Компактния град, някои
селищни структури извън него).
Горните осем вида територии за паметници на културно-историческото наследство
са регламентирани от действащото законодателство като ценни среди, чиято
културна стойност трябва да бъде юридически и устройствено защитена. Наред с
тях, проектът насочва вниманието и върху още три вида ценности: селищни
пространства с ценни структурни качества, културни пейзажи и културни маршрути.
Поради това се предлага включването на допълнителни три вида територии:
● Територии на селищни пространства с ценни структурни качества – мащаб,
отношение към околната природна среда, силует и др., които трябва да бъдат
опазени. В Концепцията се предлага принципно съблюдаване на характера и
границите на селищните структури.
● Територии на културни пейзажи без статут на паметници на парковото и
градинското изкуство, посочени в концепциите на система “Отдих” и Зелена
система като ”тематични паркове”.
● Територии на културни маршрути – направленията по радиалните исторически
пътища, чиято жизненост не е прекъсвала през вековете.
Тази класификация обхваща всички видове зони на културно-историческото
наследство и съответно определя режимите и правилата за тяхното опазване. Всички
зони и единичните паметници на културата могат да бъдат намерени на схемата подолу.
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В Общия устройствен план са описани още няколко зони, в зависимост от техните
специфични дадености.
С комплексната климатично-ландшафтна оценка на територията са очертани 4 зони,
класифицирани по степен на благоприятност на микроклиматичните характеристики.
За нуждите на отдиха интерес представляват:
● Зона А1 – Най-благоприятна - Обхваща района на Банкя, южните части на Горна
баня, подножието на Люлин, склоновете на Витоша с прилежащите около южния
Околовръстен път квартали – Бояна, Драгалевци, Симеоново, Горубляне от
север и южните части на Бъкстон, Манастирски ливади, Студентски град,
Младост 3, терените около и северно от Лозен, както и населените места в
подножието на Стара планина на север.
● Зона А2 – Благоприятна - Изолиниите на тази зона, от запад на изток обхващат
Суходол, южните части на “Овча купел 1 и 2”, “Красно село”, “Борово”,
“Мотописта”, а също и непосредствено прилежащата територия (от 100 до
300 м) около големите паркови масиви – Южен парк, Ловен парк, Борисовата
градина, Дървеница, Младост 1 и 2.
● Зона А3 – Относително благоприятна - Обхваща териториите на Филиповци,
южните части на жк Люлин, Западен парк, Разсадника, Красна поляна, жк Сердика,
района около НДК – до бул. “Патриарх Евтимий”, южните части на Гео Милев, жк
“Дружба 1 и 2” и на север – зоната на Илиянци, кв. “Бенковски” – Кубратово –
Чепинци.
По отношение на зоните с повишена сеизмичност, най-проявена е ролята на разломноразседните дислокации с главната за котловината ориентация североизток –
югозапад. Най-силно откроен е разломният сноп по линията Симеоново – Драгалевци –
Бояна – Княжево – Горна баня – Банкя. С него са свързани няколко земетръсни огнища и
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естествени прояви на термоминерални води. Другата сеизмогенна линия се очертава
между Коньовица, хидротермалното находище в Овча купел и Лозенец.
Зони с високи нива на подпочвените води, достигащи земната повърхност или
дълбочина до 3 м под нея, са очертани в:
● подножието на Витоша под линията Бистрица – Симеоново – Драгалевци;
● в поречията на реките: Перловска, Драгалевска, Сухата, Слатинска и отчасти
Владайска и Суходолска;
● най-ниските северни части на столичните земи – водоносния хоризонт в
обсега на съвременните и погребани тераси на р. Искър и нейните левобрежни
притоци.
В заключение може да кажем, че ОУП разглежда и указва видовете устройствени зони в
обхвата на Столична община. Съществува доста подробен анализ за отделните
тематични зони, който обаче не навсякъде е използван, за да се обосноват
предвижданията за включване на нови територии към определена зона. Освен това има
множество различни класификации и разделения на зони, в зависимост от
специфичните дадености на разглежданата система. Това на места е ненужно, тъй
като придава сложен и на моменти неразбираем характер на разглежданата материя.
Това е продиктувано и от факта, че в някои случаи границите на зоните се описват, а
не се представят визуално. Трябва да се помисли за бъдещи изменения как ОУП ще се
справи с отделянето на междублоковите пространства в отделни имоти и дали
изобщо те имат своето място в разработка на подобно планировъчно ниво. Също така
и дали е удачно структурата (анализът и прогнозата) да бъде разделена както до
момента на ‘системи’, или трябва да се търси по-комплексен начин за изследване.
Друг важен документ, свързан с устройственото планиране, е План за дейността по
устройството и развитието на територията на Столична община за 2015-2019 г.
Отново по системи, в него са описани конкретни подробни устройствени планове,
които са започнати или предстоят да бъдат изработени.
Относно зелената система се предвиждат следните ПУП:
● ПУП на м. „Борисова градина“;
● ПУП „Източен парк“;
● ПУП „Северен парк“,
● ПУП „Западен парк“ (извън представителната част);
● ПУП Парк „Лозенец”;
● ПУП „Южен парк – IV част“;
● Хидропарк „Искър“;
● ПУП – разширение на Централните гробища;
● ПУП – нов гробищен парк - кв. Република.
За жилищните и смесените зони се цели по-добро управление на териториите на
съществуващи и създаването на нови жилищни квартали. Тъй като през предишните
периоди почти бе решен проблемът на жилищните комплекси, през новия период
приоритетът трябва да се промени към традиционни квартали и планирането на нови
територии с цялостни планове.
Предстоящи задачи по планирането на жилищните територии:
● довършване на процедурите по ПРЗПЖК за жк „Дружба”;
● изработване на ПУП м. „Бул. :Сливница” – Модерно предградие, територии,
граничещи с бул. „Сливница”;
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●
●
●
●
●
●
●

ПРЗПЖК - довършване на преструктурирането на жилищните комплекси – жк
„Красна поляна“, жк „Илинден“; жк „Люлин“ 1 и 6 м.р. и „Люлин – център“, жк
„Яворов“
ПРЗ кв. „Горубляне 2 и 3“;
Нови регулационни планове на населените места в извънградската територия
– с. Локорско, с. Горни Богров, кв. Изгрев – Нови Искър, с. Мърчаево (вкл.
махалите със и без регулация), с. Лозен – разширение и др.
ПРЗ кв. „Филиповци“;
ПРЗ кв. „Христо Смирненски“;
ПРЗ кв. „Левски“;
ПРЗ кв. „Княжево“.

За индустриалните зони се предполага, че очакваното икономическо съживяване ще
засили инвестиционния интерес към усвояване на териториите за бизнес и
индустрия. Задача на администрацията в този процес е да улеснява инвестициите с
цел създаване на работни места и увеличаване на приходите от данъци. Започнала е
интензивна подготовка за възлагане на модерни планове за смесените и
промишлените територии. Събрани са изходни данни и са подготвени заданията.
Очакванията са за поетапно влизане в сила на кадастралната карта за отделните
територии, за да стартират следните планове:
● ПРЗ - СПЗ „Слатина“;
● ПРЗ - НПЗ „Захарна фабрика“;
● ПРЗ - НПЗ „Илиянци - изток“ по чл. 16;
● ПРЗ - НПЗ „Илиянци - запад” – част север;
● ПРЗ - НПЗ Военна рампа - запад” – част 1 и част 2;
● Териториите между Волуяк и Божурище;
● Територии около пътен възел Ботевградско шосе и СОП и др.
С цел по-добро управление, в плана е заложено изработването и на:
● Стратегия за паркирането и проект за Наредба за паркирането на
територията на СО - Анализ и актуализация на планове за оптимизиране на
терените за паркиране;
● Програма за развитие на северните територии - рамкова програма и механизми
за насочване на инвестиционните намерения чрез фискални и административни
облекчения;
Като обобщение може да кажем, че заложените неща в разгледания План са
изключително актуални и нужни за осигуряване на основа за съвременно и устойчиво
развитие на градската среда. В допълнение към крайно необходимите ПУП, трябва да
отбележим и 2-та стратегически документа за управление на паркирането и
неравнопоставеността между северните и южните части на столицата. Това са два
наистина много важни проблема, за който се надяваме, че разработките ще покажат
‘верния’ път за развитие. На схемата по-долу са показани зоните, за които се
предвижда изработването на ПУП.
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Интегрираният план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
(ИПГВР) е основният стратегически документ, фокусиращ се върху развитието на
град София. Важно уточнение е, че той анализира цялата територия на града, но може
да повлияе само върху определени зони за въздействие.
Определянето на зоните за въздействие е изключително важна част от процеса на
изготвяне на плана. Зоните за въздействие представляват пространственото ниво
на интеграция на различните политики, инструменти и планови ресурси за постигане
на определените цели на развитие на града.
Съществуват Методически насоки, според които зони за въздействие са: обособени

градски територии с определено основно функционално предназначение, със сходни
характеристики и състояние на физическата среда, структура на населението,
характер и състояние на сградния фонд.
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Зоните за въздействие се определят в границите на структурно обособени части от
градската територия („структурни единици"), като конкретният им териториален
обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, времеви, технологически и
кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни за реализация на
предвидените инвестиционни проекти. Зоната за въздействие може да обхваща
няколко териториално и функционално свързани „структурни единици” (квартали), при
условие че те са със сходни характеристики.
Зоните за въздействие са три вида:
● Зони с преобладаващ социален характер - градски територии с преобладаващи
жилищни функции, с концентрация на социално–икономически проблеми и лошо
състояние на техническата инфраструктура, сградния фонд и жилищната
среда като цяло;
● Зони с потенциал за икономическо развитие - градски територии с
преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с
функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура,
които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на
съществуващите и на нови икономически дейности;
● Зони на публични функции с висока обществена значимост - централни градски
части, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна
концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост,
зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции,
както и наличие на сгради - недвижими културни ценности.
Методическите насоки подробно описват критериите за оценка и избор на зоните за
въздействие, които може да са най-много три. Това ограничение, макар и обосновано и
необходимо за повечето градове в страната, поставя сериозни проблеми пред
развитието на София с оглед мащаба на града, значението му като столица и
многобройните проблеми, пред които той е изправен.
Определянето на зоните за въздействие на ИПГВР София преминава през три основни
етапа:
● Първоначално са формирани урбанистични зони – 145 броя урбанистични единици
със сходни устройствени, физически и социални характеристики;
● След това тези урбанистични единици са подложени на три етапа на оценка и
селекция въз основа на определени критерии, заложени в Методическите насоки;
● Въз основа на обществените обсъждания, резултатите от представително
социологическо проучване сред населението на гр. София, експертните и
политическите дискусии, както и консултациите с Управляващия орган на ОП
„Регионално развитие“, се определя окончателният списък на зоните за
въздействие.
Всички 145 зони са оценени на базата на съответните критерии за всеки тип зона, с 3степенна скала за оценка. При всички случаи, колкото по-висока оценка получава една
зона по даден критерий, толкова е по-подходяща за зона за въздействие по този
критерий. Като минимално изискване в Методическите насоки е указано, зоните за
въздействие от тип социална да отговарят поне по един от всяка група критерии за
този тип зони, а зоните за икономическо развитие и зоните за публични функции
трябва да удовлетворяват поне 3 от критериите за съответния тип зона.
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145 градоустройствени единици, Източник: ИПГВР, 2013 г.
След направената интегрална оценка са отличени територии, покриващи най-малко
три критерия за различните зони. Впоследствие на база установени критерии за
избор, тези зони са генерализирани и е направено предложение за следните зони за
въздействие, което е мотивирано и от следните фактори:
●
●
●
●

●

Най-важните транспортни проекти на общоградско ниво, предвидени за
реализация през следващия програмен период;
Най-проблемните жилищни комплекси по отношение качеството на жизнената
среда в северните и западните части на града;
Двата най-големи ромски квартала – „Факултета“ и „Христо Ботев“;
Двете най-големи промишлени територии в компактния град – Северния
промишлен район и Източния промишлен район, в които е концентрирана голяма
част от съществуващата индустриална база на града и с най-голям потенциал
за развитие на модерни производства и научноизследователски дейности;
Най-големите градски паркове – Борисова градина, Южен парк, Западен парк,
Северен парк, последните два – неразделна част от средата за обитаване;

136

●

Главния градски център, концентриращ функции и дейности с национално
значение и уникално културно-историческо наследство със световна
значимост.

Предложени зони за въздействие, Източник: ИПГВР, 2013 г.

В крайна сметка се обособяват 6 зони за въздействие - О1, О2, И1, И2, С1 и С2, от които
реално се разписват индикативни проекти и бюджети за 3 от тях: О1 - Зона на
публични функции с висока обществена значимост - Център, И1 - Зона с потенциал за
икономическо развитие – Изток, и С1 - Зона с преобладаващ социален характер северозапад-запад.
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Одобрени зони за въздействие в обхвата на ИПГВР и линейни обекти с общоградско значение,
Източник: ИПГВР, 2013 г.

С определянето на зоните на въздействие на ИПГВР се задават териториалните
рамки, за които могат да се разписват индикативни проекти. Тези проекти са
резултатът от подробен анализ на зоните, обществени обсъждания, фокус групи и
анкетно проучване. За всяка от зоните са изработени цялостна концепция за развитие
и е направено разделение на зоната на подзони (квартали) с цел улеснено локализиране и
разписване на конкретните проекти. По-долу може да видите концепциите за
развитие на всяка зона и кратко описание на ключови характеристики.
Зоната с преобладаващ социален характер (С1) - Северозапад - Запад обхваща 23
жилищни квартала и 2 парка (Западен и Северен). Общо зоната обхваща 2233.71 ха, 83
874 жилища и 189 219 души.

Ляво: Концепция за развитие на зона с преобладаващ социален характер (С1) Северозапад - Запад, дясно: Подзони в концепцията на зона с преобладаващ
социален характер (С1) – Северозапад - Запад, Източник: ИПГВР, 2013

Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие (И1) - Изток е разположена в
източната част на гр. София и включва следните градоустройствени единици:
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●
●
●
●
●

НПЗ Искър (Искър-север и Искър-юг)
СПЗ Слатина (Слатина-север и Слатина-юг)
М. Къро
Цариградско шосе 7– 11 км
БАН – IV км

В рамките на зоната за икономическо развитие има съвсем малко постоянно живеещо
население – около 2000 души, основно в жк Полигона. В зоната работят около 24 000
души, а общата ѝ площ е 1167.78 ха

Ляво: Концепция за развитие на Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие ( И1)
- Изток, дясно: Подзони в концепцията на зона с потенциал за икономическо развитие (И1) –
Изток, Източник: ИПГВР, 2013

Зона на публични функции с висока обществена значимост (О1) - Център - границите на
зоната съвпадат с втория ринг от транспортно-комуникационната схема към ОУП на
гр. София. Площта ѝ е 1623.43 ха, а общият брой население - 77 643. Обхваща 13
градоустройствени единици, в т.ч. Център, 8 жилищни квартала, 3 парка и зоопарк. За
тази зона, с оглед централния ѝ характер, е направен доста подробен анализ.

Ляво: Концепция за развитие на Зона на публични функции с висока обществена значимост Център, дясно: Подзони в концепцията на зона на публични функции с висока обществена
значимост - Център, Източник: ИПГВР, 2013
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Според изискванията на Методическите насоки, за трите зони на ИПГВР са подробно
разписани проекти с индикативна стойност, период на реализация и възможен
източник на финансиране. Общата индикативна стойност е малко на 2 млрд. лева. На
схемата по-долу може да се види пример относно как точно се разписват проектите и
индикират, за коя зона, подзона и конкретна локация се отнасят. Прави впечатление,
че има извадка от ОУП, с цел съобразяване с предвижданията на устройствения
документ.

Разписване на проект за Зона за въздействие и подзона, Източник: ИПГВР 2013

В заключение може да направим следните изводи относно зоните в ИПГВР:
● Зоните са дефинирани на база удачно съчетаване на комплексна оценка, базирана
на конкретна и ясна методика, обществени обсъждания и експертна оценка
относно ‘най-нуждаещи’ се зони в града;
● Стимулиране развитието на града основно в определени зони за въздействие
донякъде е нож с две остриета. Първо, защото стимулирайки тези зони, може
да се създаде неравнопоставеност и, второ, защото градът е комплексна и
динамична структура, чието развитие не може да се ограничи до определени
зони. Добре е за в бъдеще да се помисли за вариант без зони, с логически,
смислено, а ако е нужно и териториално обвързани проекти на територията на
целия град.
● Зоните и заложените проекти напълно се съобразяват с устройството на
територията според ОУП, като доказателство за това е извадката от ОУП към
всяка подзона с проекти;
● Като основен проблем може да се изтъкне липсата на управление, контрол и
мониторинг на процесите, свързани с плана. Няма структура, която пряко да
отговаря за изпълнението на предписанията в стратегически документ,
въпреки че в него има цели раздели, описващи структурата на управление и
партньорствата, публичността и прозрачността на самото му изпълнение.
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4.2.3. Подтема “Физически бариери, ключови връзки, ‘изолирани’
и ‘изоставени’ градски зони”
В своя труд „Теория на урбанизма” покойният проф. Александър Александров отделя
значителен фокус върху темата за градските зони и тяхната свързаност.
Дефинираният урбанизъм на мрежите предполага моделиране на града, при което се
акцентира на комуникационните процеси, които протичат в него. При този принцип
градът се разглежда като множество от елементи – сгради, зони, дейности, хора,
които се свързват в цялостна система посредством разнообразни връзки.
Следователно най-късата формулировка на града, съобразно този подход, може да бъде
“множество от елементи, свързани с разнообразни връзки”.

Урбанизъм на мрежите, Източник: “Теория на урбанизма”, проф. Александър Александров

Посредством тази свързаност градът придобива нови характеристики. Той не е
проста сума от съставните си елементи, а организъм с нови качества, породени от
взаимодействията между различните елементи.
В разработка са анализирани различни типове свързаност, от които се вижда, че найефективната конфигурация на връзките е при преминаването им през центъра и при
осигуряване на възможността в центъра те да се “превключват” от един елемент към
друг. При нарастване на мащабите на населеното място се появява проблемът за
натоварването на центъра и тогава моделът се оптимизира със създаването на
тангенциални връзки.
При планирането на градските мрежи се търсят подобрения, от една страна, на
комуникационната ефективност, а от друга – на тяхната икономичност. Това се
постига чрез различни способи, най-важните от които са:
● Групиране на връзките – връзки, които са разположени в пространствена и
териториална близост, се обединяват в общи трасета с по-голяма
пропускателна способност
● Йерархизация на връзките - при групиране на връзките от един и същи характер
се оформят участъци от мрежата за които е необходима по-голяма
пропускателна способност. При това положение мрежата се организира на
няколко йерархични нива, като на най-ниското ниво са локалните единични
връзки, а на по-високите нива са връзките, осъществяващи по-далечни
кореспонденции между отделните локални общности.
● С развитието на връзките се оформя комуникационна решетка от тип “мрежа”
в по-големите населени места. Тоест комуникационната мрежа на голямото
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●

населено място трябва да осигурява проницаемост във всички посоки, като
облекчава централната зона от неприсъщи за нея транзитни връзки.
Тази комуникационна мрежа – проницаема във всички посоки, се съчетава
оптимално със съвременните концепции за поливалентност на зоните – тоест
зони, в които е възможно групирането на различни функции. Това очертава
контурите на бъдещия град или групи от населени места – мрежа, богата на
връзки и проницаема във всички посоки, с мозаечно развитие на разнообразни
дейности.

Комуникационна мрежа и поливалентност на зоните, Източник: “Теория на урбанизма”, проф.
Александър Александров

Разгледаният теоретичен модел за различните видове връзки и тяхното развитие в
града дава основа за размисъл в контекста на Столична община. Как се обвързват
различните зони с останалата част от градската структура - има ли по-изолирани и
недостъпни квартали, кои са физическите бариери и ключовите връзки - това са
редица въпроси, за които няма бърз и лесен отговор. Интересно е да видим дали София
наистина отговаря на горната дефиниция за групиране на различни функции и
проницаема във всички посоки мрежа. За тази цел са проследени и анализирани
наличните разработки по темата.
Една от тях е статията на арх. Павел Янчев - „Инфраструктурните бариери – случаят
с квартал „Христо Ботев“ в София”. С нея авторът цели през примера на конкретния
квартал да проблематизира липсата на пропускливост в градската среда като
политически инструмент за фрагментиране и разкъсване на социалната структура на
града.
Понятието ‘Инфраструктурните бариери’ е дефинирано като: мащабни (в повечето

случаи) линеарни инфраструктурни обекти в рамките на градските територии, които
не могат да бъдат лесно преодолени от пешеходци. Тази им непропускливост ги
определя като бариери, които разделят кварталите и фрагментират публичното
градско пространство, а съответно и намаляват възможностите на хората за
социално или икономическо действие в града. Това могат да бъдат дву- или
трилентови булеварди, магистрали, жп линии, речни корита.

142

Авторът набляга на двойствена роля на инфраструктурата - едновременно свързващ
и разделящ пространствен фактор в модерния град. И докато свързващата роля е
основополагаща за изграждането ѝ, то разделящата остава в повечето случаи
вторична и скрита, но с много осезаеми и дълготрайни последствия за жителите на
града и физическото им дистанциране. Обосновавайки се с примери от историята
(Париж, Ню Йорк), Янчев споделя, че винаги при мащабни градски реконструкции
потърпевши са по-бедните и непривилегировани жители на града, а новоизградените
инфраструктури ги сегрегират социално и общностно.
В статията се набляга на тезата, че почти винаги по-мащабната инфраструктура се
разглежда основно от функционалната си страна на необходимост за свързване на хора
и места, като се подценява, че в чести случаи се получава точно обратното инфраструктурата разделя хора на дистанция десетки или стотици метри, като се
явява физическа бариера, ограничаваща свободното им движение и социални контакти.
Според автора често се дава приоритет на преноса на стоки, хора и капитали пред
свободното движение на хора, а като потвърждение на думите си посочва
предвижданията на ОУП от 2009 г. за приоритизиране на автомобилния транспорт в
града чрез изграждане на трилентови булеварди, кръстовища на няколко нива,
сегрегация на пешеходния от автомобилния трафик.
Архитект Янчев разглежда обобщените дотук неща в контекста на кв. ‘Христо Ботев’
в София. Това е една зона, разположена в близост и между едни от най-мащабните
инфраструктурни обекти в града. За по-лесна представа са визуализирани мащабни
инфраструктурни обекти, представляващи своеобразни бариери в градската среда в
София.

Инфраструктурни бариери в София, Източник: Павел Янчев
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Изобразени са всички железопътни линии, градски магистрали и водни басейни в част
от Столична община. Визуално може да разделим София на северна и южна част, като
ясно виждаме в северната и североизточната част на града много по-голямо насищане
на територията с тежка инфраструктура. Отбелязването на гореупоменатите
инфраструктури веднага откроява явното разделение на града на северна и южна
част. Насищането на северната част на София с жп линии е резултат от наличието на
индустриални зони назад във времето, много от които с гарантиран жп достъп.
Изпъква и силното присъствие на аерогара София и въздушния трафик като важен
фактор за жилищните условия в северните квартали.
Като резултат от това разделение, арх. Янчев посочва тенденцията от 2000 г. досега
за строителство на нови жилищни терени основно в южните и централните зони. За
северните квартали обобщава, че обществените функции в тях са намалени до найнеобходимото за живеещите, продължава да преобладава индустриалният и
крайградският пейзаж, до и от тези квартали пътуват предимно жителите им, а
между тях и града остават непреодолимите бариери на транспортните решения на
модернизма. Твърдението е, че в мисловната карта на жителите на София тези
квартали отсъстват, тъй като няма за какво да бъдат посещавани.
Очевидна е връзката между наличието на инфраструктурните бариери в града и
факта, че изолираните от тях квартали стават все по-малко привлекателни за
публични инвестиции, следователно и за качествен живот в града.
Навлизайки в детайл, авторът картографира инфраструктурата около квартал
„Христо Ботев“, за да анализирана пространствените ѝ ефекти.

Квартал „Христо Ботев“ – инфраструктурни бариери, Източник: Павел Янчев
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Пример, който илюстрира подробно проблема с фрагментацията, сегрегацията и
маргинализацията на публичното пространство, е квартал „Христо Ботев“ в София.
Намира се в източните покрайнини на София, между редица бариери: коритото на река
Слатинска, Хладилното железопътно депо, жп линията София-Пловдив и аерогара
София.
Позицията на квартала в града, както и обграждането му от практически
непреодолими транспортни артерии и водни обекти правят жителите му
изключително затворени и немобилни в рамките на града.
Авторът описва трите подхода към квартала - все през трудно достъпни (мост, жп
прелез, подлез) и неприятни за пресичане бариери. Въпреки че вече жп линията е
демонтирана, пространството, заемано от нея, не е облагородено, съответно и седи
неизползвано с разделящите характеристики на доскорошната инфраструктурна
бариера.
В разработката е наблегнато и на друг, изключително важен фактор, относно
свързаността - обслужеността от градски транспорт. До квартала стига една
единствена автобусна линия (79), която обаче не осигурява връзка с центъра или
южните квартали.
Разгледан е най-използваният от пешеходци подход към квартала – този към квартал
„Слатина“. Той е видима улица, която минава под два жп надлеза, редом с бетонните
стени на речното корито на р. Слатинска. Тротоарът е с недостатъчна ширина,
което е предпоставка за използване на пътното платно от пешеходците. Пасажът е
използван често, защото води както до градините и парковете на „Слатина“ (поради
липса на такива в Христо Ботев), така и до допълнителни линии на градския
транспорт.
Към мащабните ефекти на транспортната инфраструктура можем да добавим и този
на аерогара София, бетоновото корито на реката и дори най-близкия до квартала
публичен парк Правителствена аерогара, който обаче е заграден с висока метална
ограда с бодлива тел, което го прави абсолютно недостъпен и своеобразна бариера в
пространството около квартала. В допълнение в ОУП е заложен проект за прокарване
на булевард Източна тангента, който би ограничил достъпа към квартала от Запад.
Всички тези наблюдения на практическата изолация на квартал „Христо Ботев“ от
центъра на града и околните квартали потвърждават споменатите от автора в
началото възприятия, че въпреки близостта на квартала до тези мащабни
инфраструктурни обекти, жителите му нямат възможност да използват благата,
които тази инфраструктура предлага. Квартал „Христо Ботев“ е специфичен пример
за социално сегрегирана жилищна зона, която, въпреки близостта си до градските
центрове,
остава
отдалечена
пешеходно
и
транспортно
от
тях.
Инфраструктурното обезпечаване на квартала не само не балансира неравностойното
положение на жителите му, а напротив – засилва вече съществуващите социални
неравенства между софийските квартали.
Предоставянето на възможности за градска мобилност, пропускливост на публичното
пространство, интегрирането на инфраструктурното наследство от модернизма в
градската среда и съответно социалното включване са предимно резултат от
политическа роля, която може да бъде изпълнена на първо място от градската управа
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с инструментите на градското планиране и развитие, но с ясна представа за
проблемите и нуждите на градските общности.
В заключение може да обобщим, че разгледаната статия е доста задълбочена и
теоретически обоснована. Макар и без да навлиза в пределна детайлност, авторът
успява много добре да разгърне и обоснове тезата си относно мащабната
инфраструктура като физическа бариера в града. Разгледаният пример на кв. ‘Христо
Ботев’ е идеален за потвърждаване на връзката между инфраструктурата и
социалната сегрегация. Това е един от възможните начини за анализ на територията с
цел определяне на Зони за въздействие (в случая на ИПГВР) или конкретни проекти,
насочени към ‘най-нуждаещите се’ градски зони. Със сигурност подобни зони трябва да
са приоритет за бъдеща градска политика, тъй като е логично да се работи в посока за
осигуряване на равнопоставеност на жителите на подобни зони чрез подсилване на
връзките им с останалите части от градската структура и подобряване качеството
на публичната среда на квартално ниво.
Според нас към разглежданите от арх. Янчев линейни бариери следва да се добавят и
площни обекти със специален статут (парк ‘Военна академия’, затворени комплекс,
гета и др.) и естествени ландшафти/бариери, които също по един или друг начин
ограничават или затрудняват свободното движение на хората. На картата по-долу са
визуализирани точно естествените ландшафти, чиято надморска височина се
различава от средната за столицата. В допълнение са отбелязани и основните обеми
(не бариери) и пространства (важни улици и открити пространства). Картата е добър
пример от близкото минало за отразяване на свързаност, композиция и фрагментация
на градската среда, а естествените ландшафти е нужно да бъдат отразени и в
бъдещи проучвания по темата.
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Източник: Атлас “София и Софийска агломерация”, 1993 г.

Друг документ с отношение към ‘изоставените’ градски зони е дипломната работа на
урб. Христина Ковачева на тема „Гъвкаво ползване на нефункциониращи градски
пространства” (НГП).
В разработката е изведена следната дефиниция на нефункциониращите градски
пространства (НГП): това са пространства, които нарушават градската тъкан,
оставяйки я непланирана, необлагородена, незавършена и с неизвестна функция. В този
си смисъл понятието съвпада с използвания от нас термин ‘изоставени’ в този раздел
от доклада.
Първоначално е взето решение да се изследват този вид пространства в Зоните на
въздейстие на ИПГВР. След направено проучване е установено, че те са 637 на брой.

637 НГП в обхвата на Зоните за въздействие на ИПГВР, Източник: Христина Ковачева

За по-детайлните цели на разработка авторката избира по-малък обхват, който е
комбинация от територии, попадащи в зони С1 и О1 според ИПГВР. Общият брой
‘изоставени’ пространства в него е 109.
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Обхват на разработката и идентифицирани НГП, Източник: Христина Ковачева

Комплекс от причини пораждат възникването на нефункциониращи градски
пространства - неправилно градско управление, закриване на производства,
неблагоприятна икономическа обстановка, закриване на бизнеси, подмяна на
населението, прокарване на комуникационно-транспортни артерии, отсъствие на
дейности, свързани с градското обновяване. Такива пространства занижават
качеството на градската среда, създават предпоставки за упадък и фрагментират
територията на града.
Дефинираните различни видове НГП са:
● Изоставени и пустеещи терени и сгради;
● Нефункциониращи промишлени територии;
● Свободни терени, които все още нямат никаква функция;
● Безстопанствени имоти и сгради;
● Имоти и терени с неизяснена собственост;
● Културни ценности, които имат нужда от адаптация и социализация;
● Междублокови пространства в лошо състояние;
● Територии, в които са се самонастанили групи хора;
● Територии без функция в близост до транспортни връзки или
инфраструктурни
обекти и други;
● Терени с временни функции, които не са съобразени с нуждите на местната
общност и местния контекст;
● Публични пространства, които са западнали, не привличат хора и се намират в
лошо състояние
Авторката е направила изключително подробен теренен анализ, като за всички 109 НГП
са описани: местоположение, площ, собственост, устройствен режим и зона,
пространствени характеристики и дали има група проекти от ИПГВР. От направения
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сравнителен анализ с тези групи проекти се оказва, че има заложени такива само за 6
от определените НГП в обхвата на разработката.
В зависимост от спецификата на пространствата и направения анализ, горната
класификация на НГП е доразвита, за да отговаря по-точно на разглеждания контекст
на София. Определени са 5 главни категории ‘изоставени’ пространства:
I. Свободни пространства
● Свободни незастроени имоти
II. Лошо стопанисвани имоти или пространства
● Имоти, в които има изоставени строежи
● Имоти, в които има рушащи се сгради или останки от сгради
● Имоти, в които се е обособило нерегламентирано сметище
● Самостоятелни територии, в които са се самонастанили групи от хора
с малцинствен характер
III. Пространства, загубили предишната си функция
● Нефункциониращ промишлен терен
● Нефункциониращ транспортен терен
● Паметници на културата, които се нуждаят от адаптация и
социализация
IV. Необлагородени зелени пространства
● Необлагородено междублоково пространство
● Необлагородена зелена площ
● Необлагородено парково пространство
V. Пространства с временна функция
● Паркинг
Като решение на проблема с нефункциониращите градски пространства, в
разработката е представено временното ползване, което цели достигането на
максимални ползи с минимална инвестиция. Временното ползване е модерен, популярен и
иновативен подход на пространствено планиране. Освен планиране и обновяване
временното планиране промотира бизнес активност, изкуство, образование и др. В
процеса на временно планиране се включват разнообразни групи участници, всяка от
които има своя принос и извлича полза от реализацията на проекти за временно
ползване.
Разработен е институционален модел, който обединява групите главни актьори,
които участват в процеса на временното ползване и са описани възможните дейности
/ функции за петте групи НГП, споменати по-горе. В допълнение към това, има
разработени примерни ‘визитки’ на зоните съдържащи полезна информацията от
анализа (и не само) и детайлни концептуални предложения за различните видове
‘изоставени’ пространства.
Като обобщение може да кажем, че дипломната работа има доста висока стойност с
оглед приложимостта на методологията в практиката. В допълнение, в избрания
обхват е направен доста детайлен анализ по конкретни, важни и смислени
характеристики. И въпреки концептуалността на дипломната работа, тя предоставя
една голяма изчерпателност на ресурси относно разглеждания проблем. Спокойно тези
ресурси могат да бъдат взети предвид при реализиране на политики свързана с
‘изоставените’ пространства в СО.
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Друг проект, който да бъде даден като пример за работа с ‘изоставени’ пространства,
е инициативата “Градско обновяване с младежко участие - СМЕН”. Той протича на
територията на град София. Неговата цел е да изследва територията на столицата и
да идентифицира места в нужда - това са „места, които в момента не работят за

гражданите, които са занемарени, обезлюдени, изоставени, запустели, изпразнени от
или натоварени с отрицателно съдържание.“ Проектът търси места в града, които
въпреки лошото състояние, в което се намират понастоящем, притежават
потенциал да се превърнат обществено активни.

Сканирането за места в нужда (СМЕН) се осъществява посредством теренно
проучване, заснемане, наблюдение, описание на местата, срещи с хора и други.
Обектите, за които се сканира градската среда, са улици, сгради, открити
обществени пространства и други. Направените проучвания от страна на
участниците в проекта цели събирането на необходимата информация, идеи,
предложения и решения, чрез които място в нужда да бъде трансформирано в оживено и
ползотворно място за хората, които го ползват и обитават.
Основните дейности, които проектът следва да изпълни, са:
● Развиване капацитета на екипа;
● Подготовка за сканирането на места в нужда;
● Проучване СМЕН - сканиране на места в нужда;
● Творчески работилници на терен;
● Граждански форум;
● Публичност и визуализация на проекта;
● Конференция «Градско обновяване и младежко участие»
Примерът на СМЕН е повратна точка в идентифицирането на нефункциониращи
градски пространства в българската практика. Събраните резултати от
участниците в проекта повдигат въпроса за функционалността на градската среда и
потенциалните възможности на такъв тип пространства да се превърнат в приятни
и полезни за обитателите и ползвателите си. Създадената интернет платформа
улеснява достъпа до събраните данни и позволява тяхното широко разпространение.
Гражданската активност е основен аспект в изпълнението на проекта и спомага за
събирането на идеи за бъдещото ползотворно трансформиране на местата в нужда.
Горният проект е добрият пример как силата на хората може да бъде използвана при
инициативи, свързани с градската среда, а в конкретния случай - с набелязването и
картирането на ‘изоставени’ градски пространства. Създадената от проекта онлайн
платформа е удачен пример, тъй като съчетава доста информация по различни
категории. Най-уникалното обаче е, че по-голяма част от нея не може да бъде намерена
другаде. Тази база данни би била полезна и за редица други теми като: “Публични
пространства”, “Инженерна инфраструктура” и т.н. Има специална категория
‘потенциален’, в която са маркирани всички ‘изоставени’ места с потенциал.
Изводи по подтемата Физически бариери, ключови връзки, ‘изолирани’ и ‘изоставени’
градски зони:
● Разработките и изследвания по темата са няколко на брой, инициирани от
специалисти или организации; липсва отношение и проучвания по темата от
страна на местната власт;
● Всички разгледани разработки могат да послужат като добри примери, основно
с използваната от тях методология: подходът на Павел Янчев може да бъде
доразвит и обогатен с цел изследване на ключови връзки, физически бариери и
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●

●
●

‘изолирани’ градски зони; методологията на Христина Ковачева може да бъде
приложена и/или тествана в реални градски условия, а подходът на проект СМЕН
е добра практика за активизиране на граждани и повишаване тяхната
заинтересованост, осъзнаване и отбелязване на потенциалите в градската
среда;
Наложително е да бъде направено подробно проучване на фрагментираните
градски зони, което да бъде обединено с анализ на достъпността; това би
предоставило доста отговори относно ключови въпроси за свързаността на
територията и нейната равнопоставеност; при изследването на
инфраструктурните бариери е добре да се помисли и за включване на площни
обекти и елементи от естествения ландшафт;
Необходимо е детайлно проучване на ‘изоставените’ градски пространства и
изработване на цялостна политика свързана с тях; с оглед големия им брой - те
са страхотен потенциал, за развитие на градската среда;
Добре е да се помисли за административен/законов начин за уреждане на
въпроса с ползването и собствеността на НГП; необходимо е да се
регламентира отношението на собствениците към имотите и те да се
задължават да поемат отговорност относно техния вид, поддръжка и
използване било то чрез санкции, стимули за ‘съживяване’ или дори отнемане на
собствеността.

Връзки с други теми
Темата е пряко свързана с “Достъпност и равнопоставеност”, “Публични
пространства”, “Сгради”, “Градски дизайн и естетика”, “Инженерна инфраструктура”,
“Регионална свързаност”, както и с елементи от направленията “Транспорт” и “Околна
среда”.

Добри примери
В последните десетилетия, с оглед на динамичните промени в социално-икономически
и технологичен план, се наблюдава тенденция за повишаване на комплексността на
градската среда по отношение на строгото ѝ функциониране, характерно за миналото.
Днес се очертават тенденции за все по-голямо миксиране на зони и функции и тясно
обвързване на стратегическото с устройственото планиране с цел отговаряне на
съвременните изисквания за качествена градска среда. В тази връзка като добри
примери могат да бъдат дадени: Планът за градско развитие на Виена, който обвързва
4 стратегически цели с конкретни територии и зони.
Друга тенденция, която се наблюдава при опитите за устойчиво градско развитие, е
включването на хората в процеса на изработка на стратегически и планови
документи. Характерен пример е планът за Бостън, който набляга на факта, че е
изработен на база 15 000 мнения на граждани. В допълнение, той отново отразява и
синтезира информацията под формата на зониране на територията спрямо
различните приоритети.
Друг град, с подобен план, е Ню Йорк. Той е посочен като добър пример заради начина на
управление на плана - изключително важен фактор за успешната му реализация. За
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тази цел ежегодно се изготвят подробни доклади с напредъка на плана по отделните
приоритети и показатели, а в допълнение към плана се изготвят и отделните
стратегии относно най-належащите проблеми.
Относно мястото на зоните в устройственото планиране, като пример може да се
даде генералният план на Сан Франциско. В елементите на плана има информация,
доста често под формата на отделни документи, както за самите устройствени
зони, така и отделни тематични като например зелена система. По-важното в случая
е, че при анализа на тези зони са направени различни видове проучвания, на чиято база
впоследствие да се базират прогнозите на плана. Нещо изключително важно и
необходимо за българския контекст.
Относно инфраструктурните бариери и ‘изолирани’ и ‘изоставени’ зони може да дадем
следните 2 страхотни примера: Ревитализацията на парка High Line в Ню Йорк и
ревитализацията на бивша бизнес зона, наречена впоследствие ZOHO. И двата примера
показват нагледно как може да бъде оползотворен потенциалът на инфраструктурна
бариера (High line) и ‘изоставена’ зона (ZOHO).

4.3.

Заключение

Според направения анализ са изведени следните изводи относно: Дигитални данни и
Стратегически и планови документи, нормативна уредба и други разработки:

Дигитални данни
●

Административното деление на Столична община е на няколко нива, за всички
от които има дигитални данни: административни райони (24 броя), жилищни
квартали (145) и населени места и махали (165); съществуват и регулационни
квартали (обикновено между 4 улици), индикирани в предоставените
регулационни планове за 24-те района; в допълнение има и слоеве за границата
на Столична община и строителните граници на град София и населените
места в общината;

●

Други видове данни, индикиращи граници на зона, са: транспортни и контролни
райони, преброителни участъци. Границите на транспортните райони не
съвпадат с никои други, докато контролните включват в себе си
преброителните участъци и са съобразени с границите на жилищните
квартали; с оглед наличната информация за брой жители и жилища, това
позволява направата на различни анализи; най-вероятно по тази информация
има направен анализ на гъстотата на населението от Център за научни
изследвания УАСГ;

●

За нуждите на бъдещи проучвания е добре да се помисли кои от различните
граници на зоните могат да бъдат приравнени към други с цел единен обхват на
събираната информация; това би улеснило нейната поддръжка и анализ;
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●

Налични са дигитални версии на актуалната КК (с конкретните предназначение
на имотите) от 2017 г. и на устройствените зони от ОУП 2009, което
позволява направата на сравнителен анализ между текущото състояние на
територията и прогнозите от 2009;

●

Съществуват дигитални планове за регулация (и непълна КК,) за всички 24
района; това е нужната и необходима основа за провеждане на успешни
политики по устройство на територията;

●

Кадастралната карта индикира начина на трайно ползване/предназначение на
територията за всеки един имот. С оглед комплексния характер на градската
среда в днешно време голяма част от имотите съчетават повече от една
функция. Това е повод за размисъл дали да не се направи преосмисляне на
категориите на НТП и да се въведе ‘смесена функция’. По този начин ще се
отразява реалното положение, а не преобладаващата функция, както е в
момента;

●

На http://www.isofmap.bg/ са достъпни за разглеждане: КК, ПР и предвижданията
на ОУП; това е едно добро начало за дигитално представяне на данни, което
може да се развие по подобие на: http://propertymap.sfplanning.org/, което е
подобна платформа за Сан Франциско, интегрираща данни относно
собственост, сгради, имоти, зониране, разрешителни за строеж и доста други;

●

Съществуващите данни създават една добра база, върху която да се надгражда
и развива бъдещото зониране, устройствено и стратегическо развитие на
общината; някой от тях (прогнозата и зоните на НКЦ от ОУП) не са актуални
(2009г.), но пък предоставят възможност за сравнителен анализ и направа на
конкретни изводи относно развитието на територията през този период;

●

Данните са в различни координатни системи и се съхраняват на различни
места; това са основни проблеми затрудняващи тяхното откриване,
обработка и анализ; необходимо е за бъдеще да се помисли за събиране и
поддръжка на информацията на едно място;

●

За по-голяма част от данните не е ясно към кога са актуални, но би следвало да
са достоверни с оглед техния характер (зони / граници), който трудно се
променя;

●

Налични са данни относно линейни физически бариери (ЖП, пътища и реки) като
е необходимо тяхното анализиране;

●

Съществува актуално проучване за 4 производствени зони от НАГ и данни от
Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции, чието комбиниране
би дало добра база за подробен анализ и инвентаризация на индустриалните зони
в общината; съществуваща устройствена осигуреност не отговаря на
съвременните изисквания и затова е необходима изработката на ПУП;
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предвидените за изработка ПУП са описани в Плана за дейността по
устройството и развитието на територията на Столична община за 20152019 г.

Стратегически и планови документи, нормативна уредба и други разработки
●

Зонирането на територията датира от далечната 1892 г., като оттогава до
днес територията на града винаги е била разделяна на зони поради разнородни
управленски или планови принципи. До един момент зоните се определяли според
полицейските участъци, впоследствие са районните кметства, строителни
зони, след тях тематични зони, за да се стигне до приетите към момента
устройствени зони;

●

Отделните зони се появяват през различните периоди - жилищните в плана
1880 г., озеленените зони с този от 1893г., а индустриални с плана Мусман от
1938 г.; различните зони са се развивали постепенно, с различен интензитет в
зависимост от нуждите на града през разгледаната епоха (от Освобождението
до днес). Това се обуславя основно от ценностите и идеалите, смяната на
политическите режими, войните, индустриализацията и миграционните
процеси;

●

София има установени традиции в устройственото планиране датиращи от
1880 г., което обуславя, че структурата на днешната ЦГЧ е почти същата с
тази от 1893 г.; пространственото развитие на столицата винаги е ставало с
‘отворена’ структура, предполагаща бъдещото нарастване на града;

●

Ако бъдат приети промените на ЗУЗСО, ще бъдат определени нови зони за много
високо строителство и нова дефиниция (междублоково пространство) и начин
на устройство на междублоковите озеленени зони;

●

В София са определени синя и зелена зона за паркиране, като цените за част
престой са доста по-ниски в сравнение с други европейски градове; това
предполага проучване, което най-вероятно ще бъде направено в бъдещата
‘Стратегия за паркирането и проект за Наредба за паркирането на
територията на СО’;

●

В стратегическите и устройствени документи се дават различни определения
за зони в зависимост от спецификата на плана (устройствени зони, зони за
въздействие и т.н.); това многообразие на отделни градски зони затруднява
работата с тях;

●

В ОУП се използва остарял начин за анализ на функциите в града, разделяйки ги на
отделни ‘системи’. Добре е да се помисли за по-детайлен и по-коректен начин за
изследване на съществуващото положение за нуждите на ОУП. Това може да
стане чрез оптимизация на категориите, указващи начина на трайно ползване
(НТП) в кадастралната карта (КК). Тя е основата, която се използва за анализ на
съществуващото положение, като индикира конкретно предназначение за
всеки имот. В реалността обаче динамиката на средата поражда смесване на
различни функции, а КК отразява само 1 от тях. В тази връзка е добре да се
обсъдят варианти за оптимизация на НТП в КК с включване на ‘смесено
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предназначение’, което да отразява реалното състояние на града. Това би
оптимизирало анализа на съществуващото положение, чрез което да се
подобрят и валидират предвижданията на плана;
●

В ОУП има изводи относно различните функционални системи, които обаче не са
конкретни и не дават яснота на каква база са предвидени зоните, заложени в
прогнозната част от плана; това е така, защото в анализите се разглеждат
данни, които не са обвързани пространствено и съответно не могат да бъдат
направени специфични анализи, отнасящи се за конкретни територии;
решението на този сериозен проблем е създаване на единна база данни за
градската среда, която да служи за нуждите на градското развитие;
разработването на пространствени анализи и диагнози, използващи тези
градски данни, трябва да е задължително за бъдещи устройствени и
стратегически документи, тъй като това би довело до обосновани решения и
предложения свързани с развитието на града;

●

В допълнение към горния извод, препоръчваме да се изследват нуждите на
хората и средата на по-ниски нива - квартал, микрорайон и т.н. с цел
придобиване на представа за действителното функциониране целевата зона,
нейните проблеми и потенциали; направените теренни анализи и препоръки, в
комбинация с останалите данни за градската среда, биха дали реално отражение
и диагноза за състоянието на отделните структурни единици в града;

●

Голям времеви интервал на събиране на статистически данни на по-ниско ниво
(квартал / градоустройствена единица), който не дава актуална картина на
процесите в града; необходимо е да се помисли по този въпрос локално за СО;

●

Някои от генералните изводи за отделните зони (индустриални, жилищни и др.)
са актуални и към настоящия момент и следва да бъдат приети като основни за
последващи разработки за градско развитие; например: различните темпове на
развитие на жилищни зони в северната и южна част от града (тук се предвижда
‘Програма за развитие на северните територии’), нуждата от мащабна
реконструкция и рехабилитация на индустриални зони, изработване на
политики с конкретни мерки свързани с развитието на озеленените площи и др.

●

Основно предизвикателство по темата е свързано с изработване на единна
система, интегрираща резултатите от всички проучвания, планове и проекти
които са изработени и които ще се изработят в бъдеще, за да се получава
постоянно актуална и точна информация за реализираните мерки в тази сфера;
да се осъществява периодичен мониторинг на изпълнението и да се
актуализират приоритетите за развитие;

●

Като основен проблем може да се изтъкне липсата на управление, контрол и
мониторинг на процесите, свързани с ИПГВР. Няма структура, която пряко да
отговаря за изпълнението на предписанията в стратегически документ,
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въпреки че в него има цели раздели описващи структурата на управление и
партньорствата, публичността и прозрачността на самото му изпълнение;
●

Стимулиране развитието на града основно в определени зони за въздействие
донякъде е двусмислено. Първо, защото стимулирането на определени зони
може да се създаде неравнопоставеност и второ, защото градът е комплексна
и динамична структура, чието развитие не може да се ограничи до определени
зони. Добре е за в бъдеще да се помисли за вариант без зони, с логически,
смислено, а ако е нужно, и териториално обвързани проекти на територията на
целия град;

●

Липсват целенасочени проекти и инициативи от страна на местната власт
свързани с подтемата за физическите бариери, ключови връзки, ‘изоставени’ и
‘изолирани’ територии в градската среда; съществуват разработки и проекти
на специалист с различни цели, а използваните подходи и методологии могат да
бъдат приложени при изработка на политики или проекти, свързани с
тематиката;

●

Наложително е да бъде направено подробно изследване на фрагментираните
градски зони, което да бъде обединено с анализ на достъпността на градската
среда; това би предоставило доста отговори относно ключови въпроси за
свързаността на територията и нейната равнопоставеност; именно към
‘изолираните’ зони трябва да бъдат насочени средства и усилия, а не
обратното;

●

Необходимо е и детайлно проучване на ‘изоставените’ градски пространства и
изработване на цялостна политика свързана с тях; с оглед големия им брой - те
са страхотен потенциал, за развитие на града; за тази цел трябва и да се
определят законови мерки, които да дадат решение на казуса със
собствеността на подобен тип терени и безхаберието на собствениците им;

●

Няма разработки свързани с изследване на комплекси от затворен тип и гета.
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5. Необходимост от изследвания
Анализ на градското фрагментиране на жилищните зони в София
Цел:
●

Да се картират физическите бариери (естествени и антропогенни) и
разделители в градската среда, вкл. затворени комплекси, гета, големи
индустриални зони и т.н. Това цели да обърне внимание на ‚изолираните‘
територии и ключовите връзки в града. Затворените комплекси и гета също
могат да бъдат физически бариери и затова е необходимо тяхното картиране и
анализиране.

Дейност:
● Създаване на единна ГИС база данни, съдържаща всички естествени (води,
естествени ландшафти и др.) и антропогенни (автомобилна и жп
инфраструктура, затворени комплекси, гета и др.) бариери. Наслагването им
със слой, съдържащ граници на жилищни квартали, което да служи за анализ на
достъпността и ключовите връзките между жилищните (и не само) структури
в града. Идентифициране на регламентирани и нерегламентирани пресичания на
тези връзки.
Методология:
●

ГИС форматирате, обработка, дигитализиране и анализиране на данни. Подетайлно това включва обединяване на съществуващите данни за бариери с
преглед на орто-фото карти за други, които е нужно да бъдат дигитализирани
+ добавяне на затворени комплекси, гета и големи ‘непропускливи’ индустриални
и затворени зони. На тази база може да се осъществи анализ на
фрагментирането на градските структури на София и да се определят ключови
връзки и допълнително те да бъдат анализирани от гледна точка на
достъпност и ефективност.

Мотивация:
●

Анализирането на градската фрагментация в София, на база на различен вид
бариери би поставило въпроса за стратегическото развитие на ‘изолираните’
зони и територии. Начините, по които отделните жилищни квартали се
свързват един с друг, както и с останалата част от града са основополагащи за
свързаността и качеството на живот в тях. Как се осъществява пресичане на
определени физически бариери в града също са интересни теми свързани с
ежедневието на хората обитаващи дадена зона и сблъскващи се ежедневно с
тези бариери. Може да се използва при: разпределение на целенасочени
инвестиции в регенериране на тези бариери (ако е възможно), създаване на нови
линии на МГТ (ако е необходимо), регламентиране на пресичания на бариерите с
цел повишаване на сигурността на гражданите и др.

Изследване и картиране на ‘изоставени’ градски зони и пространства
Целта на това изследване е да събере местоположението и др. характеристики на
тези пространства, които са един огромен потенциал в съществуващите рамки на
града. Дейностите по него включват: теренна работа и създаване на ГИС база с
подробни данни относно терените. Желателно е проучването да бъде направено за
територията на град София. Добре е да се помисли и за включване на гражданите в
процеса, по подобие на проект СМЕН, описан по-горе. За оптимизация на процеса може
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да се комбинира с друг от предложените анализи (в тази и другите теми), които
предвиждат обходи и теренни анализи. Да се помисли и за законово решение касаещо
проблема с частната собственост и нейната неприкосновеност.
Анализ на градската среда на ниво квартал или микрорайон и извеждане на заключения
относно характерни проблеми, потенциали и бъдещо развитие
Подобно проучване е необходимо, за да се създаде актуална база и заключения от
наблюдения на терен относно функционирането на дадена територия. Единствено
чрез теренни проучвани може да се добие реална представа каква е динамиката и как
протичат ежедневните процеси в обхвата на дадения квартал/микрорайон. Подобен
тип проучване би имало висока стойност за целите на разработки от всякакво ниво.
Задължително е да се прави от професионалисти урбанисти, в колективи, състоящи
се от минимум 2-ма души. Да включва картиране както на статични елементи от
средата по зададени критерии (сгради, пространства, спирки и т.н.), така и на
характерни процеси и потоци от хора и превозни средства. Може да се тества
пилотно в обхвата на 1 квартал. Желателно е да се направи за цяла София.
Картиране и проучване на комплекси от затворен тип и гета
Това са едни специфични градски зони, за които няма никаква информация. В двата вида
зони живеят доста хора, и то при коренно различни условия - от крайна бедност до
охолство. Полезно ще е да се направят детайлни проучвания относно техните
типологията, функциите, местоположението и влиянието върху градската
структура. Това важи в пълна сила за гетата, които се развиват според свои
собствени правила. Същото важи и за затворените комплекси, като и двата вида
терени са своеобразни бариери към части от града. Подобно изследване ще има голяма
стойност за развитие на териториите и включването им като неизменна част от
градската среда в бъдеще
Необходимост от подробно изследване и картиране на изоставените индустриални
зони (нарушени градски територии)
Производствените зони следва да водят града по пътя му към икономическо и научно
развитие. За тази цел обаче голяма част от тях имат нужда от преструктуриране и
реновация с оглед на тяхната амортизация през годините. Въпреки това,
съществуващият сграден, фонд, транспортна и техническа инфраструктура са
дадености, които предполагат реконструкцията на този вид зони в града. За да бъде
оптимизирано това е нужно изготвянето на ПУП (каквито има / ще има възложени) и
детайлно проучване на наличния инвентар в индустриалните зони. Анализиране на
съществуващото положение по различни показатели (брой/тип сгради, осигурена ел.
мощност, вода, капацитет, с който функционира в момента, брой работници,
транспортни и жп връзки и др.) ще даде ясна и точна представа с какво разполага и от
какво има нужда дадената зона, за да отговаря на съвременните пазарни условия. В
обхвата на проучването следва да се изследват и ‘кафевите’ зони (brownfields) за
потенциално бъдещо ползване.
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VI. СГРАДИ

1. Описание
Тази тема разглежда сградите като основен елемент на градската среда. Чрез своя
облик и функция те влияят пространствено на хората и на средата. Фасадите
представляват точката на взаимодействие между сградите и градската среда.
За да се реализира дадена сграда се прилагат строителни правила и норми на
подзаконови нормативни актове от благоустройственото законодателство,
действащи към момента на проектирането и построяването на съответната сграда.
Основните параметри са: площ на имота; ЗП; РЗП; Кинт; плътност на застрояване;
процент озеленяване.
Сградите могат да имат различна сложност, вид застрояване, конструкция, височина,
функция, параметри на застрояване, собственост и други. Всяка сграда съдържа
основни подсистеми: електрическа инсталация; водопровод и канализация; отопление,
вентилация и климатизация; пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация.
Могат да се състоят от множество самостоятелни обекти.
Темата е структурирана в 3 подтеми, за да може по-отчетливо да се разгърне
комплексността на тематиката: (1) технически характеристики; (2) визуални
характеристики и влияние върху градската среда и хората; (3) актуален статут,
физическо състояние и законосъобразност.

1.1. Подтемата “Технически характеристики”
Подтемата “Технически характеристики” се фокусира върху индивидуалните
физически параметри, определящи всяка една сграда. Като част от тази подтема са
извършени следните задачи:
● Търсене на налични данни за сгради по година на построяване
● Търсене на налични данни за височина на сградите
● Търсене на налични данни за сградите по вид конструкция
● Търсене на налични данни за сградите по функция (училища, детски градини, КИН,
жилищни, индустриални, обслужващи и т.н.)
● Търсене на налични данни за Застроена и Разгъната застроена площ на сградите
● Търсене на налични данни за сградите по вид собственост
● Търсене на налични данни за достъпност
● Търсене на налични данни за енергийна ефективност
С изпълнението на горните задачи се цели да се създаде обща картина за развитието
на града през годините - кога, къде и защо се е развивал в дадените направления
(териториални и функционални); и да се наблегне на историческата им стойност,
когато такава съществува. Идеята е да се изготви морфологичен анализ на града и
тематични карти, на които се открояват характерни за града зони с преобладаващи
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функции или концентрация на даден вид услуги. Наборът от информация относно
конструкциите на сградите, техният жизнен цикъл, възможност за рециклиране на
материали и др. дава представа за тяхното състояние и устойчивост при земетръс.
Изчисляването на основни градоустройствени показатели като Плътност и Кинт,
вид собственост и др. са полезни при наличието на инвестиционно намерение.

1.2. Подтема “Визуални характеристики и влияние върху
градската среда”
В подтемата “Визуални характеристики и влияние върху градската среда” се
разглеждат естетическите качества на сградите и как те рефлектират върху
заобикалящата ги среда. Като част от тази подтема са извършени следните задачи:
● Наличие на разработки или данни относно естетическите качества на
сградите - състояние на фасадното оформление (стил, цвят, материали,
топлоизолация и др.); и идентичността на града
● Наличие на разработки или данни относно свързаността на сградите с
оформлението на градската среда
● Ширина на лицето на фасадата на уличната регулационна линия
● Наличие на разработки или данни относно влиянието на сградите и тяхното
качество върху хората и средата
● Влияние върху микроклимата
● Наличие на регистър на малките бизнеси (функцията на приземните етажи) и
тяхното влияние върху средата
Целта на тези дейности е да се изясни настоящият облик на града и да се разработи
концепция за получаване на единен такъв. За постигането на тази цел също е
необходимо да се направи проучване за влиянието на сградите върху средата и хората
(Еnvironmental behavior study), върху микроклимата.

1.3. Подтема “Актуален статут, физическо състояние и
законосъобразност”
Подтема “Актуален статут, физическо състояние и законосъобразност” разглежда
развитието на минали, настоящи и бъдещи проекти. Като част от тази подтема са
извършени следните задачи:
● Справка с налични данни в регистър на разрешителни за строеж
● Наличие на архив относно: ново строителство, ремонт, обновяване на сгради
(състояние на фасадите; покривите, др.)
● Наличие на проучвания/анализи относно нуждите на града от различни видове
нови сгради (жилищни, обслужващи, индустриални, др.) или промяна на
предназначението на вече съществуващи
● Търсене на налични данни за паметниците на културата
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●
●
●

Търсене на налични данни за Едропанелното строителство - номенклатура и
разположение в града
Наличие на регистър на изоставените сгради
Наличие на регистър на незаконните сгради

С изпълнението на горните задачи се цели да се класифицират различните
разрешителни за строеж, за да се улесни търсенето (инженерна инфраструктура,
сгради, допълващо застрояване и др.). Създаването на подробна карта с
местоположението на нови строежи и ремонтни дейности би улеснило координацията
между отделните звена в общината, би дало реална картина за състоянието на
сградната инфраструктура и за необходимостта от сгради в различните части на
града. Подобна статистика е от полза и при предприемане на потенциални
инвестиции. Данните за панелните блокове ще подпомогнат решаването на бъдещето
им и приоритета за тяхното обновяване. Локализиране на незаконните сгради и
планиране на бъдещи мерки.
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2. Източници на информация
2.1.















Закон за устройство на територията и свързаните с него нормативни актове;
Закон за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО);
Закон за културното наследство;
Закон за закрила и развитие на културата;
Закон за защитените територии;
Закон за енергийната ефективност;
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти;
Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на
строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската
система за проектиране на строителни конструкции;
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони;
Наредба № 11 за реда за приемане на извършени консервационни и
реставрационни работи по недвижими паметници на културата;
Наредба № 16 за определяне на увеличената стойност и вписване на законна
ипотека върху недвижими имоти - паметници на културата.

2.2.










Нормативни документи

Стратегически документи

Общ устройствен план с хоризонт 2030 и Тематични схеми към него (ОП
Софпроект - ОГП, декември 2009 г.);
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 20142020 (Обединение София XXI, октомври 2013);
София, публични пространства и обществен живот - доклад (Gehl Architects,
Столична община & партньори, 2017);
Стратегия за развитие на културата в София 2013-2023 г. (Столична община,
2012);
Стратегия за образование на Столична община 2016-2023г. (Лаборекс ЕАД - МЗ,
2009);
Програма за опазване на околната среда на Столична община 2010-2020 г.
(Лаборекс ЕАД - МЗ, 2009);
Програмата на кмета на Столична община - "Програма 2015 – 2019 Йорданка
Фандъкова" (Предизборна кампания, 2015);
Стратегия за младите хора на Столична община 2017-2027 г. (Столична община,
2016);
Визия за развитие на район Триадица 2016-2025 (Фондация "Форум за наблюдение
и анализ на публични политики", 2015).
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2.3.













Kaдастрална карта в .shp и .dwg формати от ГИС София. Съдържа слой за имоти
и слой за сгради. Актуална към 06.2017 г.;
Кадастрални планове на 16 района от СО в .dwg формат от АГКК, актуални към
2011 г.;
Всички адреси в Столична община в .dwg файл от ГИС София, актуални към ??
файл от 2005 г.;
Таблица (.xls) с брой и териториално разпределение на издадени сертификати за
енергийна ефективност oт Агенция за устойчиво енергийно развитие,
актуална към 2017г.;
Публичен регистър за хода на изпълнение на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община от ДНСК в табличен вид (.пдф). Актуален към 26.10.2017 г.;
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - електронен
регистър от НАГ, актуален към 23.11.2017 г.;
Публичен регистър на разрешенията за ползване от ДНСК в табличен вид (.xls) за
периодa 2007-2016 г.;
Недвижими културни ценности в .shp формат от НИНКН, Актуални към 2017 г.;
Религиозни обекти в .shp формат от НИНКН, актуални към 2009 г.;
Училищата на територията на СО като .shp файл от Зелена София;

2.4.














Данни

Други

Регистър обекти на образователната инфраструктура - детски градини,
училища, средищни и защитени училища;
Обекти на здравеопазването;
Списък обекти на НКН;
Военни паметници;
Археологически паметници от Археологическата карта на България;
Публичен регистър на лечебните заведения;
Изоставени индустриални зони в постсоциалистическа София - Изследване на
Божидар Иванов 1989-2014;
Метаморфози на строителния процес в следосвобожденска София - Статия на
Петя Славова;
Естетика на руините - Статия на Ивайно Дичев;
Пътят на София след Диков - Статия на Павел Янчев;
Интерактивна карта, показваща класа на енергийна ефективност на някои
сгради http://app.enerfund.eu;
Национална
информационна
система
за
енергийна
ефективност.
Сертифицирани сгради http://www.seea.government.bg/documents/SG%20_1.html;
Типови проекти за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/260;
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Доклад на Световната банка за жилищната политика в България (Световната
банка, юни 2017);
Оценка на състоянието и извеждане на тенденции в развитието на жилищния
сектор в Столична община към 2016г.;
Сборник с изследвания по проект: Модели за опазване, обновяване и оздравяване
на историческите квартали при съвременното устройствено развитие на
София, 2016 г.;
Forton изследвания;
Colliers изследвания;
Карта на офис и производствени площи в София;
Бизнес зони в развитие;
Териториално разпределение на едропанелни жилищни сгради в София
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/260;
Националният регистър за ново строителство и реконструкции
http://www.bcc.bg;
Въведени
в
експлоатация
новопостроени
жилищни
сгради
http://www.nsi.bg/bg/content/3135/въведени-в-експлоатация-новопостроенижилищни-сгради.
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3. Оценка на информацията
Kaдастрална карта в .shp и .dwg формати от ГИС София. Шейпфайловете са два - слой
имоти и слой сгради. Актуална към 06.2017 г.
Информацията е предоставена в два формата - .dwg и .shp. По-надолу са оценени
шейпфайловете, тъй като в тях информацията за отделните райони е обединена.
Слоевете са два на брой - един за сградите и един за имотите в Столична община,
като и двата, логично, са изобразени като площни/полигонови обекти.
Слоят за имоти е непълен, като в него липсват районите Лозенец и Слатина, части от
районите Панчарево (предимно южни и централни части) и Витоша (в района на Владая).
За жк Студентски град липсват имотите, които са предмет на жалба на областния
управител. Забелязани са, макар и много редки, единични липси на геометрия на
поземлени имоти. Атрибутната таблица на слоя за имотите съдържа доста
информация както следва:
● всеки имот е записан с уникален идентификационен номер (ID), като в
допълнение има и номера на имота според КК;
● колона съдържаща адрес на имотите - много от данните липсват или са
непълни, а там, където ги има - адресите са записани в различни формати,
което усложнява работата с тях;
● има отделни колони, маркиращи в коя местност, населено място попадат
имотите;
● налична е информация относно вида собственост на имотите, имената на
техните собственици и броя собственици за всеки имот;
● за някои имоти има определена категория на земята, като в повечето случаи
това се отнася за селскостопански земи и съответно за класа на земеделска
земя;
● направена е класификация на имотите както по начина на трайно
предназначение на територията (населени места, горско или селско
стопанство и транспорт ), така и по начин на трайно ползване (НТП) на
имотите - според старата и според новата и валидна класификация.
Информацията я има като текст и като код от класификацията в НАРЕДБА №

РД-02-20-5
от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Колоната с

●

информация за НТП е тази, която класифицира имотите в Столична община
според тяхното предназначение. Налични са повече от 160 различни
предназначения за СО;
има изчислена площта на имотите както в квадратни метри, така и в декари.

В заключение относно имотите от кадастралната карта, може да кажем, че
информацията е доста пълна по повечето показатели изредени по-горе и може да се
използва за направа на различни анализи. Все пак, предназначението на имотите не е
обобщено според споменатата по-горе наредба в следните 22 генерализирани
категории: поземлени имоти за жилищни нужди, поземлени имоти за обществени
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сгради и комплекси, поземлени имоти за озеленени площи, поземлени имоти за спортни
обекти, поземлени имоти за курортно-рекреационни обекти, поземлени имоти за
производствени и складови обекти, поземлени имоти за обекти на културноисторическото наследство, поземлени имоти за движение и транспортни обекти,
поземлени имоти за съоръжения на проводи, поземлени имоти - ниви, поземлени имоти
- трайни насаждения, поземлени имоти - ливади, поземлени имоти - пасища, мери,
поземлени
имоти
дървопроизводителни
гори,
поземлени
имоти
недървопроизводителни горски площи, поземлени имоти - за водни течения, водни
площи и съоръжения, поземлени имоти за защитена природна среда, поземлени имоти
за добив на полезни изкопаеми, поземлени имоти, заети от индустриални и битови
отпадъци, поземлени имоти за деградирали земи, поземлени имоти със специално
предназначение и ползване, поземлени имоти без определено стопанско
предназначение. Подобно генерализиране на имотите по тези категории е нужно, за да
може лесно и бързо да се направи актуален баланс на съществуващото положение на
територията и да се правят тематични карти при необходимост.
Слоят със сградите към кадастралната карта съдържа следната информация в
табличен вид:
● всяка сграда е записана с уникален идентификационен номер (ID), като в
допълнение има номера на сградата според КК;
● колони съдържащи улица и адрес - много от данните липсват или са непълни, а
там където ги има - адресите и номерата са записани в различни формати,
което усложнява работата с тях;
● има информация в кое населено място попадат сградите;
● налични са данни относно вида собственост на сградите;
● има информация за броя етажи на сградите, като за малка част стойността е 0,
което може да бъде обяснено като грешка или липса на данни;
● направена е класификация на сградите по функция, като е важно да се отбележи,
че за тази цел е използвана стара терминология и е необходимо тя да се
промени спрямо действащите изисквания (пример: Сграда за УВД, Спорт, Отдих
и Туризъм трябва да стане Сграда за образование); налични са 30 различни
категории сгради по функция.
● съществуват колони относно номер на блок и конструкция на сградите, но те
са изцяло празни;
● изчислена е застроената площ за всяка сграда
И тук, както и при имотите, липсва обобщение на сградите по 3-те основни
категории сгради, определени в НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за

съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри. Те са: Сгради за постоянно и временно обитаване,
Обществени сгради и Производствени, складови и инфраструктурни сгради.
Обобщено за кадастралната карта може да кажем, че тя предоставя една добра основа
за бъдещи анализи. За тази цел обаче е нужно да придобие завършен териториален вид,
като се попълнят липсващите райони, някои от които са в процес на изработка. За да
бъде използвана удачно обаче, наличната информация (и в двата слоя) трябва да бъде
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проверена и актуализирана, за да се изработи една наистина достоверна база за
бъдещи проучвания. Има нужда от допълнителна обработка на данните, в зависимост
от спецификата на отделните анализи, за които ще бъдат използвани.
Кадастрални планове в .dwg формат от АГКК, актуални към 2011 г.
С оглед липсата на КК за споменатите по-горе територии, бяха поискани
кадастралните планове от АГКК. Оттам ни предоставиха кадастралните планове за 16
от районите на СО в .dwg формат - Красно село, Възраждане, Сердика, Подуяне,
Слатина, Изгрев, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Илинден, Надежда, Искър,
Студентски, Нови Искър, Панчарево и Банкя. В плановете има границите на имотите и
сградите с техните номера. За сградите има височината в етажи и конструкцията.
Възможно е до изработка на КК да се използват кадастралните планове, които да
запълнят липсващите части от КК. За тази цел ще е нужна известна обработка на
данните. Все пак, в кадастралните планове няма информация относно предназначение и
функции на сгради и имоти, собственост и т.н., което ограничава доста
възможностите за анализи. В допълнение кадастралните планове са в различна
координатна система от КК, което също затруднява тяхното комбиниране. Няма
изпратен план за Район Витоша, който е един от тези с липсващи територии в КК.
Всичките планове са актуални към 2011 г., което също трябва да бъде взето предвид
ако се използват за бъдещи проучвания и анализи, особено в зони с повишен
инвеститорски интерес като район Студентски.
Като заключение, свързано с КК и кадастралните планове, може да кажем, че
информацията покрива почти изцяло територията на столична община. Изключение
прави районът на с. Владая. За районите Лозенец, Слатина, Панчарево има кадастрални
планове от 2011 г. Тези планове са в различна координатна система с КК. Въпреки това
е добре да се проучи възможността и да се привърже информацията за конструкция на
сградата от кадастралните планове към КК.
Наличната информация може да бъде използвана, за да се изчисли: височина на сградите
(ако такава не е налична никъде) с използване на приблизителни стойности, изчисление
на основни градоустройствени показатели като Кинт и Плътност. В допълнение може
да се направи и актуален баланс по вид територия и използваната РЗП по отделните
функции. Тези анализи могат да бъдат направени както за цялата община, така и по
райони и административни квартали.
Адреси за Столична община в .dwg файл от ГИС София
Слоят с адресите съдържа текстова информация относно всички адреси в Столична
община, в т.ч. номерата на блоковете и входовете. В допълнение към тази информация,
в .dwg файла има осовите линии на всички улици в обхвата на СО и техните имена. След
извършена проверка се оказа, че линиите са изчертани перфектно, като обхващат
всички съществуващи улици, и съответно адреси, в общината. За разлика от осовите
линии в регулационните планове, тези илюстрират реалната ситуация към момента и
не отразяват бъдещи промени и предвиждания, което благоприятства използването
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им за направа на разнообразни анализи. При направена проверка бе установено, че
адресите пасват перфектно върху сградите от кадастралната карта, което ще
улесни тяхното интегриране в ГИС и привързване към съответните сгради. Това е
възможно и поради факта, че файлът с адресите е в същата координатна система
като КК - БГС2005. С подобно бъдещо привързване на адреси към полигоните на
сградите ще се създаде необходимата основа, към която впоследствие да бъде
допълвана информация, събирана на адресен принцип.
Таблица (.xls) с брой и териториално разпределение на издадени сертификати за
енергийна ефективност oт Агенция за устойчиво енергийно развитие, актуална към
2017 г.
Списъкът съдържа 1134 сгради, в които са въведени електроспестяващи мерки. В
таблицата са отбелязани видът на сградата, в кое населено място се намира, адрес,
РЗП и класът на енергопотребление - преди и след въвеждането на мерки. Форматът
на адресите не е достатъчно пълен, което би затруднило пространствено
привързване на информацията. Важно уточнение е, че на сайта на Агенция за устойчиво
енергийно развитие има дигитална карта, която най-вероятно визуализира същите
сгради. Картата е достъпна на: http://seea.government.bg/documents/SG%20_1.html
(а) Публичен регистър за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община
от ДНСК в табличен вид (.pdf). Актуален към 26.10.2017 г. и (б) Актуална информация по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
от МРРБ към 18.10.2017 г.. В табличен вид - .pdf
Публичният регистър, отразяващ прогреса по изпълнение на Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община, съдържа 290 сгради, не всички с подписан договор. За всяка от тях е
описано сдружението на собствениците, адреса на сградата, статус (всички от
списъка са одобрени) и отделните договори: с общината, за целевото финансиране, за
техническо обследване, за проектиране и СМР и за инвеститорски контрол. Прави
впечатление, че едва 17 сгради са подписали всички договори. Форматът на адресите е
ясен и дава възможност за привързване на данните при малко обработка към КК с цел
визуализиране на сградите. Това би било удачно и ако има данни за техния статут към
момента. За тази цел обаче са необходими данни във формат .xls, а не .pdf както е
достъпна към момента.
От втората таблица (Актуална информация по НПЕЕ) става ясно, че за София броят
сключени договори за целево финансиране е 167, сградите със стартирали дейности са
159. От всички тези обаче едва 12 са стартирали СМР, а едва 2 са въведени в
експлоатация. Тази бройка е доста незавидна и трябва да бъдат положени
необходимите условия от заинтересованите страни и да се работи усилено за
въвеждане на енерго-ефективни мерки в максимален брой сгради.
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(а) Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - публичен електронен
регистър от НАГ, актуален към 06.11.2017 г. и (б) Разрешения за строеж - публичен
електронен регистър от НАГ, актуален към 23.11.2017 г.
Двата регистъра са достъпни през сайта на НАГ и структурата им е почти еднаква. В
нея присъства информация за номер на удостоверение, възложител, обект неговите
пространствени характеристики - местност, квартал, УПИ, планоснимачен номер и
адрес. Единствената разлика между двата е, че в регистъра за удостоверения за
въвеждане в експлоатация има информация относно надзора на дадения обект. За
улеснение при бъдещо ползване е добре да се въведат определени категории в колоната
Обект и на двата регистъра. По този начин ще могат по-лесно да се филтрират
различните разрешения - за инженерна инфраструктура, за транспортно или жилищно
строителство, за преустройство и т.н.
Към НАГ има публичен регистър на Заповеди на Дирекция “Контрол по строителството”,
който е актуален към 29.11.2017 г.
В него са описани различни санкции, които са: премахване на строеж, прекратяване на
административно-наказателно производство, глоба, забрана за ползване / забрана на
достъп до строеж. Описан е и обектът, за който се отнасят санкциите, заедно с
неговото местоположение - район, местност, квартал, УПИ, идентификатор по КК и
адрес. И тук, както и в горните два регистъра би било полезно, ако може да се сортира
информацията по вида на санкцията или на самия обект.
Публичен регистър на Градоустройствените заповеди към СО, достъпен от сайта на
НАГ и актуален към 01.12.2017
В този регистър могат да бъдат достъпни всички разрешителни за подробни
устройствени планове и техните разновидности, в т.ч. и измененията. В регистъра
може да се намери информация относно вида на разработката (ПР, ПЗ, РУП или техни
изменения) и нейното местоположение като местност, квартал и УПИ или осови
точки. За някои от разработките е достъпен и идентификатор по КККР. Найполезната характеристика на регистъра обаче е полето: Сканирани изображения,
откъдето могат да бъдат достъпни самите чертежи и конкретната заповед. За
жалост обаче почти няма качени чертежи към различните планове, а за тези, към
които има връзка - то тя не работи. Като препоръка може да дадем да се изисква
законово качването на специализираните чертежи в страницата на регистъра с цел
постигане на прозрачно управление.
На сайта на ДНСК също има публичен регистър за Влезлите в сила заповеди за
премахване на незаконните строежи, който е актуален към 10.11.2017 г.
В него е включена информация за вида на строежа, местонахождението му и
предприетите действия - покана за доброволно изпълнение, сключен договор с
изпълнител на премахването или в процедура по Наредба №13/2001 г. Отбелязан е
актуалният статут на заповедта. В сайта е невъзможно да се сортира информацията
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по даден показател, а липсата на адрес не дава възможност за визуализиране на
незаконните строежи.
Другият регистър на ДНСК, свързан с темата на сградите, е публичният регистър на
Разрешенията за ползване, актуален към 10.11.2017 г.
В него има информация относно подробно наименование на строежа и местонахождение
с район, улица, регулационен квартал и УПИ. И тук съществува проблемът с
филтриране на информацията и липсата на категоризация, която да улесни
търсенето. Данните от този регистър ни бяха предоставени в табличен вид (.xls) за
периода 2007-2016 г. Относно регистрите може да обобщим, че са налични доста
подробни и актуални такива, свързани с темата, които се поддържат в НАГ и ДНСК.
Регистрите към НАГ са:
● разрешения за строеж,
● заповеди на Дирекция “Контрол по строителството”,
● градоустройствените заповеди,
● въвеждане в експлоатация на строежи,
● влезлите в сила заповеди за премахване на незаконните строежи
Регистрите към ДНСК са:
● разрешенията за ползване
● влезлите в сила заповеди за премахване на незаконните строежи
Следва да отбележим, че са споменати регистрите, които имат пряко отношение по
разглежданата тема Сгради. Основните препоръки към тях са две: да се добави филтър
по различните показатели, като в допълнение се групират отделните дейности в
специфични категории, и да се помисли върху интегрирането на карта на СО и
пространствено визуализиране на информацията.
Недвижими културни ценности в .shp формат от НИНКН, Актуални към 2017 г.
Предоставени са 4 отделни слоя за различните видове недвижими културни ценности единичните недвижими културни ценности (ЕНКЦ), резерватите с техните
охранителни зони, зоните на груповите НКЦ и зелени площи със статут на НКЦ.
Всички 4 слоя представляват площни обекти.
В допълнение към тях е изпратена 1 таблица във формат .xls. В нея (‘Недвижими
културни ценности’) се съдържат детайлно описани видове НКЦ с техните специфики
и списъците, касаещи измененията в НКЦ през годините, и списък със съкращения.
Получен е и текстови файл, който подробно описва 4-те различни слоя и тяхното
съдържание, както следва:
● слоят за единичните недвижими културни ценности (ЕНКЦ) съдържа информация
относно: идентификатор, уникален номер от таблицата на НКЦ, регулационен
квартал, УПИ и планоснимачен номер по документите на ЕНКЦ, към кой ГПК
171

●

●

●

принадлежи ЕНКЦ, кога е обявен или отпаднал като НКЦ и с кой номер на писмо се
е случило това, кодове за вида, категорията и територията на културно
наследство, към която спада ЕНКЦ, име на улица и адрес.
слоят за резерватите с техните охранителни зони съдържа информация
относно: идентификатор и наименование на резервата, зоната, в която попада,
административния район и описание на границите (регулационни квартали и
ПИ), дата за обявяване на резервата и номера на писмото, с което се е случило
това, кодовете за вид, категория и територията на културно наследство на
резервата и описание на плановете към тази територия, зона за защита, в
която попада резерватът. Общо резерватите са 10 на брой.
слоят със зоните на груповите НКЦ съдържа информация относно:
идентификатор и наименование на зоната, граници по улици или УПИ и тяхното
описание (рег. квартали и ПИ), кодове за вид, категория и територията на
културно наследство на зоната и описание на плановете към тази територия,
както и дата за обявяване на зоната и номера на писмото, с което се е случило
това.
слоят със зелени площи със статут на НКЦ съдържа информация относно:
идентификатор и наименование на зоната, граници по улици и тяхното
описание (рег. квартали и ПИ), дата за обявяване на зоната и номера на писмото,
кодовете за вид, категория и територията на културно наследство на зоната
и описание на плановете към тази територия, писмо, с което е декларирана
зоната, и НКЦ на парковото и градинското изкуство и предписания за опазване.

Наличната информация в слоевете по изброените показатели е доста пълна и с
еднороден формат, което благоприятства бъдещи проучвания и анализи на НКЦ на
територията на СО. Доста полезно допълнение е таблицата, която съдържа още поподробна информация за всеки от обектите или зоните на НКЦ.
Религиозни обекти в .shp формат от НИНКН, актуални към 2009 г.
В допълнение към описаните дотук 4 слоя с различните видове НКЦ, от НИНКН
предоставиха за целите на разработката и още 2 слоя в същия (.shp) пространствено
привързан формат. Те съдържат информация относно религиозните обекти към ОУП съществуващи и проектни такива.
Точковият слой с религиозните обекти съдържа информация относно името и вида на
обекта според класификация, която е разделена на 8 категории. Важно е да се уточни,
че в този слой са включени всички религиозни обекти, независимо дали са част от НКЦ
или не. В другия точков слой са маркирани 6 локации за разположение на нови религиозни
обекти. Не е ясно на каква база са определени тези прогнозни местоположения.
В заключение може да кажем, че тази информация допълва първоначално описаните 4
слоя с НКЦ. Необходимо е да се провери актуалността и достоверността на данните с
оглед на факта, че те са използвани при изработка на ОУП през 2009г. Съществува
изключително подробна и пространствено обвързана информация относно НКЦ в
обхвата на Столична община. Въпрос на приоритизиране и политика е да се
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изработват специфични анализи по темата, които да обосноват конкретни мерки и
действия свързани с богатото културно-историческо наследство на столицата.
Училищата на територията на СО като .shp файл от Зелена София
Получени са два слоя - точков и площен, свързани с училищата на територията на СО.
Информацията в точковия слой обхваща етажността и конструкцията на училището,
неговото име (вкл. информация относно вида - СУ, ОУ и т.н.), функционалност (дали е
общообразователно или специално) и кода и името на района, в който се намира. Има и
колона ‘scale’, която не е ясно какво точно индикира. Около всяка точка от този слой
има обособени площни форми в другия слой. Във всеки от полигоните попада само по 1
точка на училище, а информацията е същата като точковия слой. Най-вероятно е
използван някой ГИС инструмент за автоматично изчисляване и визуализиране на тези
площни обекти. Не е ясно каква е тяхната цел. В допълнение към горното, и двата слоя
са в различна координатна система и е трудно тяхното налагане върху КК и проверка
дали точките отговарят на конкретните сгради за образование. Актуалността и
достоверността на данните не е известна, като за това допринася и факът, че са
получени от Зелена София - които не са официален източник на информация. Въпреки
това е твърде възможно именно те да са изработили тази база данни и тя да е найактуалната към момента.
В допълнение към горната оценка на данните може да допълним, че към момента на
разработката липсват или няма данни по следните неща, свързани с темата Сгради:
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Състояние на сгради - фасади и покрив - няма данни;
Година на построяване на сградите в Столична община (от възможно найстарите записи) - могат да се вземат от удостоверенията за въвеждане в
експлоатация, но трябва да се прегледат от публичния регистър едно по едно;
възможно е да има в НСИ; в НАГ няма данни;
Покривно озеленяване (брой на сградите с покривно озеленяване, площ на
покривното озеленяване) - няма данни;
Влияние на сградите и тяхното качество върху хората и средата - няма данни;
Типологии на застрояване (архитектурен стил) - няма данни;
Изисквания за естетически качества на сградите - фасадно оформление - цвят,
стил и др.;
Нужди на града от различни нови сгради - жилищни, обслужващи, индустриални и
др.;
Регистър на изоставените / опасни сгради;
Регистър за ново строителство, ремонти и обновяване на сгради (частично
представени в разрешенията за строеж, не е възможно да се филтрира
информацията);
Сгради по вид конструкция (има частично в кадастралните планове, но не са
актуални).

Като общо заключение трябва да кажем, че по темата за сградите има доста
геопространствена информация - КК (включваща имоти и сгради), кадастрални планове
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(с конструкция на сградите), адреси, различни публични регистри и архиви, различните
видове НКЦ и училища. Като недостатък може да се изтъкне това, че са използвани
различни координатни системи и данните датират от различни години, тоест са с
различна актуалност. Също така трябва да се провери тяхната достоверност с цел
създаване на добра основа за направа на необходимите анализи и изследвания,
споделени в точка 5 от темата.
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4. Оценка на състоянието
4.1.

Параметри и показатели
a) Технически характеристики










година на построяване;
адрес;
височина;
вид конструкция;
функция;
площ;
собственост;
достъпност;
енергийна ефективност.

b) Визуални характеристики и влияние върху градската среда
и хората







фасадно оформление - цвят, стил, материал, допълнително
добавени обекти(климатици, остъкляване, тенти, перголи и
други);
свързаност на сградата с оформлението на градската
среда;
ширина на лицето на фасадата на уличната регулационна
линия;
влияние върху микроклимата;
функция на приземен етаж.

c) Актуален
статут,
законосъобразност












физическо

състояние

и

разрешения за строеж;
брой и местоположение на новоизградени сгради (1, 3 до 5
години след въвеждане в експлоатация);
брой и местоположение на сгради в строеж;
брой и местоположение на предстоящи строежи;
брой и местоположение на проекти за саниране;
брой, местоположение и състояние на сгради-паметници на
културата;
брой, местоположение и състояние на едропанелните
сгради;
брой, местоположение и състояние на изоставените
сгради;
брой, местоположение и състояние на незаконните сгради;
брой, местоположение и състояние на сградите за
образование и спорт;
брой, местоположение и състояние на социални жилища;
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4.2.

състояние на жилищния пазар (потребление, покупкопродажба, наем), жилищна политика;
инвестиции в офис, търговски и промишлени площи.

Анализ

4.2.1. Подтема “Технически характеристики”

Източник: Атлас "София и Софийска агломерация"

Данни за посочените в тази подтема параметри основно се откриват в
Кадастралните планове, АГКК, ГИС София, Регистри на НАГ, които детайлно са
разгледани в точка 3. Оценка на информацията. Както вече е споменато, налична
информация има за местоположението на сградите, брой етажи, конструкция, функция,
застроена площ, вида собственост на сградите и имотите, имената и броя на
собствениците, категория на земята, класификация на имотите, площ на имотите.
На техническите характеристики на сградите съвсем бегло се обръща внимание в
“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София”, където е
изведена частична статистика за конструкцията и възрастта на жилищния фонд
изразена в проценти.
“Над 96% от жилищния фонд е с масивна стоманобетонна конструкция, панелна или
масивна. Само 4% от фонда е полумасивен и паянтов. Над 36% от жилищата (201 937)
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са в панелни сгради (2564), които се амортизират ускорено поради неподдържане, но
все още подлежат на саниране. Над 26% от жилищния фонд е с възраст под 22 г.,
половината е под 32 г., а само 4% е наследеният отпреди 1919 г.”
За наличието на списък, съдържащ сгради със сертификат за енергийна ефективност,
отново по-подробно се споменава в точка 3. Оценка на информацията, както и за
съществуването на дигитална карта с местоположението на обектите.
Пример за добре организирана дигитална база с данни е тази на Сан Франциско.
Извод: Информацията по тази подтема е сравнително пълна по повечето показатели и
може да се използва за направа на различни анализи, но все пак има пропуски, нужда от
обогатяване, и липсва обобщение, оеднаквяване на формата. Също така е необходимо
да се провери актуалността на информацията.

4.2.2. Подтема “Визуални характеристики и влияние върху
градската среда и хората”
В разгледаните настоящи нормативни актове и стратегически документи не се
обръща внимание на естетическите качества на сградите, с изключение на нормите,
въведени за сградите паметници на културата и доклада “София, публични
пространства и обществен живот”, разработен от Gehl Architects, Столична община и
партньори, който обаче анализира само към централните градски части.
Gehl Architects и партньори разглеждат от няколко гледни точни тази тема. Първата е
“Градска идентичност”, където ключови стъпки са фокусът върху оформлението на
фасадите (цвят, осветление, материали, витрини, разположение на климатиците) и
човешкият мащаб. По-голямата част от публичните пространства в София
притежават ярка индивидуалност, но организацията им невинаги подчертава
характеристиките на сградите, техните функции или дейностите на хората, които
ги използват. Паметниците и сградите придават ясно изразена идентичност на
пространството. Историческото минало на града се долавя и днес: богатството на
стилове от различни епохи оформя облика на града. Голяма част от публичното
пространство в София е организирано около важни сгради-паметници на културата и
административни сгради, а понякога дори около статуи. Тяхното присъствие
определя характера на пространството. В града има множество обществени сгради с
интересни функции, дейностите, извършвани в тях, не преливат в заобикалящото ги
публично пространство. Сградите не взаимодействат с публичното пространство и
не успяват да го активират до степента, до която биха могли. Качеството на
публичното пространство, включително около историческите сгради, силно се
влошава от решенията, ориентирани към трафика и потребностите на
автомобилите, а не на хората – колчета, грамадни пътни табели и маркировки на
паркингите. Много от визуалните връзки са прекъснати на ниво улица и видимостта е
възпрепятствана от високите сгради, попадащи в линията на полезрението. Редица
важни зрителни коридори продължават да са застрашени от планираните нови високи
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сгради. Морфологията на София силно се доближава до човешкия мащаб: сгради с голямо
разнообразие от фасади и подходяща височина от 4-5 етажа, което позволява добра
връзка с публичното пространство. Сградите често са ориентирани около вътрешни
дворове, които добавят важно полупублично измерение и предоставят на жителите
възможност за отдих и спокойствие. Модерното развитие от последните няколко
години и най-вече многоетажните сгради и несъразмерните публични пространства
заплашват тези традиционни структури и излагат на опасност уникалния характер
на града. Голяма част от новите архитектурни решения взаимодействат твърде
слабо с околната среда и не са съобразени с мащаба, височината и ритъма на околните
сгради. Строителните материали често не съответстват на използваните в
квартала и на строителните традиции в София.
Извод: Контрол на качеството на сградите с помощта на регулации и разпоредби. То
трябва да отговаря на определени стандарти и политики - височина, отстояние от
съседните сгради, материали, приземни етажи. Новите сгради трябва да подхождат
на съществуващата градска тъкан. Публичното пространство трябва да отразява
функцията на сградите. Дизайнът трябва да е ориентиран към пътния трафик.
Традиционните структури са съобразени с човешкия мащаб, но новите сгради и
пространства представляват заплаха за градската морфология. Те не трябва да
влошават микроклимата – не хвърлят плътна сянка върху публичното пространство
и не предизвикват увеличаване на скоростта на вятъра в подножието си.
Примери от практиката: Защитени гледки на Ванкувър
Извод: Идентифициране на най-важните зрителни коридори и ги запазването им.
Строителството и регулацията трябва да са съобразени с визуалните коридори, така
че бъдещите сгради да не пречат на гледката. Гледката към планините е едно от найголемите преимущества на града и не бива да бъде привилегия само за малцина.
“Обществен живот” е друга гледна точка, важна за изясняването на свързаността на
сградата с оформлението на градската среда. Ключови стъпки в този процес са
разнообразяването и реорганизирането на публичното пространство чрез
осигуряване на по-добра връзка с функциите на съседните сгради и активирането на
недостатъчно използваното публично пространство. Оформлението на фасадите на
приземните етажи оказва огромно влияние върху привлекателността на публичното
пространство. Близкият контакт с града се осъществява на нивото на приземните
етажи и на нивото на очите. В София качеството на фасадите е смесено. Има
множество активни приземни етажи, особено по протежение на търговски улици, но
същевременно фасадите край натоварените улици като цяло са неактивни.
Паркираните на улицата автомобили нарушават връзката между приземния етаж и
улицата или публичното пространство отпред. Паркираните автомобили се
превръщат в пречки за движението и полезрението.
Пример: Браянт парк - Сградите вдъхват живот на Пространството. Функциите на
съседната библиотека преливат в публичното пространство – организирана е зала за
четене на открито, провеждат се поетични кръжоци за деца и възрастни.
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Павилионите и будките вдъхват допълнителен живот на парковото пространство,
наред с мобилните сергии, като например творческата работилничка на колела.
Извод: Подобряване на взаимодействието между публичните пространства и
функциите на съседните сгради, като въпросните функции трябва да преливат в
заобикалящото ги публично пространство и да намират отражение в него. Отваряне
на вътрешните дворове за външни посетители и подобряване на състоянието им. За
да се постигне по-високо качество на живот за жителите на града.
Извод: Качеството на публичните пространства може да бъде повишено посредством
активни фасади. Необходимо е да се разработят насоки, които да спомогнат за
активиране на фасадите по ключовите пешеходни маршрути.
Извод: Наличието на огради също е бариера, за чието отстраняване е необходимо да се
вземат мерки.
Медийни публикации (между които - Дневник, октомври 2017; Градът, ноември 2016;
Investor.bg, октомври 2016) констатират желанието на главния архитект на София
Здравко Здравков да се създаде наредба за градската среда с правила и нормативи за
облика на градските пространства, сградите и ансамблите. Подготовката за
изготвянето ѝ е формално задействана, понеже предвиждането за нейното издаване в
най-скоро време внесените предложения за промени на ЗУЗСО (октомври 2017).
Наредбата ще цели да детайлизира изискванията към цялостната визия на градските
пространства, сградите и ансамблите. Тези изисквания са заложени в последните
промени на Закона за устройството на територията (ЗУТ) и предложението за
промени в Закона за устройството и застрояването на столицата (ЗУЗСО). Ще се
залагат например изисквания за цветове на фасади, шрифтове на табели, вид
осветителни тела и тип светлина, настилки по улиците и тротоарите, градско
обзавеждане. В момента е започнал процес по 3D сканиране на района по ул. „Граф
Игнатиев” в София и още няколко близки пресечки, откъдето ще тръгне прилагането
на новите правила. След като се направи 3D модел, ще се заложи и търсената визия на
района, на която ще трябва да отговорят всички собственици и инвеститори. Една
от основните цели на промените в Закона за устройство и застрояване на Столична
община е решаването на проблемите със застрояването на града. Намерението е да се
постигне яснота при устройството и застрояването на Столична община, както и да
се предотврати прекомерното натоварване на територията със строежи. Налага се
разрешаване на въпроса с предела на допустимото натоварване на територията със
сгради в различни райони на града.
Работи се и по Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство и
застрояване на Столична община (ЗУЗСО). Той трябва да регулира проектирането и
строителството на подобни здания, защото съществуващите норми в момента не са
достатъчни. В промените на ЗУЗСО е предвидено сградите с обществено
предназначение, попадащи в централната градска част на София и в
структурообразуващите и допълващите комплексните градски центрове от второ и
трето ниво да не са ограничени по отношение на височината, но при условие че се
179

спазват изискуемите разстояния до регулационните граници и до други сгради. ПУПовете на този вид сгради с височина над 50 м съдържат задължително работен
устройствен план и се одобряват от Столичния общински съвет.
Акцент на промените в ЗУЗСО е регламентирането на строителството на високи
сгради и по-специфично СМФ зоните, за които до момента няма ограничение.
Предложението е София да бъде разделена на 6 зони. Първата е от две части - по
Софийски околовръстен път (СОП) покрай Люлин и по Цариградско шосе между Младост
и Дружба. В нея се препоръчва да няма ограничения за височината на сградите без
значение от устройствените зони, в които попадат, поради инфраструктурната
обезпеченост на териториите и възможността за поемане на допълнително
транспортно натоварване. Втората зона е за новия делови център по бул. Тодор
Александров, заложен още с ОУП. Промяната изисква задължително Работен
устройствен план при изработването на ПУП. За новия делови център се запазва
възможността за строителство без ограничение във височината за терени,
попадащи в зона Ц1. Третата зона включва останалата част от ЦГЧ и ограничава
височината до 50 метра на кота корниз. Четвъртата зона обхваща територията
между центъра и южната дъга на СОП като ограничава строителството до 75 м за
зони СМФ. Петата зона е за кварталите южно от СОП, като в нея зоните СМФ и
обществено обслужване също се ограничават до 15 м. Шестата територия обхваща
останалата част от града и височината в зоните СМФ се ограничава до 125 м.
Една от основните тенденции в новото строителство, която оказва отрицателно
влияние върху околната среда, е увеличаване на застроената жилищна площ в
периферните градски части, паралелно с редуцирането на зелените площи, които
служат за граница между съществуващи или новоизграждащи се промишлени обекти.
Нараства броя на високите сгради в тази зона, което засилва неблагоприятното влияние
на градския комплекс върху микроклимата. Намалява се притокът на свеж въздух от
планината в посока център. (из Програма за опазване на околната среда на Столична

община 2010-2020 г.)
Пример:
Downtown design guidelines of Chilliwack, Canada
Main street design guidlines of Wilkinsburg, Pennsylvania, USA
Извод: Въпреки че наличните нормативни актове и стратегически документи не
разглеждат визуалните характеристики на сградите и влиянието им върху градската
среда и хората, нуждата от подобни проучвания е осезаема и последвалите действия
на главния архитект го доказват: изготвяне на доклади (София, публични
пространства и обществен живот, Gehl Architects, Столична община & партньори,
2017) и нормативна база (Наредба за градската среда с правила и нормативи за облика
на градските пространства, сградите и ансамблите). Една подобна наредба би била
изключително полезна и е препоръчително да се изготви, за да се създаде цялостен
облик на София. Съвместно с това е препоръчително да се вземат мерки за изготвяне
на механизъм, чрез който да се прилагат изискванията.
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4.2.3. Подтема “Актуален статут, физическо състояние и
законосъобразност”
Тази подтема се фокусира върху настоящото и бъдещото състояние на сградния фонд
в София. С цел проследяване на развитието му се разглежда наличието на регистри
свързани с разрешителните за строеж, удостоверения за въвеждане в експлоатация,
новоизградените сгради, сградите в строеж, предстоящите строежи, изоставените
сгради и незаконните сгради. В точка 3. “Оценка на информацията” подробно са
разгледани следните регистри: публичен електронен регистър от НАГ за
удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи и разрешения за строеж,
също така на сайта на ДНСК има публичен регистър за влезлите в сила заповеди за
премахване на незаконните строежи и публичен регистър на разрешенията за
ползване.
За да бъде разяснена подтемата, е разделена на части по видове сгради.

Сгради паметници на културата
из София, публични пространства и обществен живот - доклад

Карта на културното наследство в ЦГЧ
Като един от най-старите градове в Европа, София приютява множество
исторически сгради, както и други недвижими културни ценности, предимно в градския
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център, където има и разкопки на праисторически селища. От римски развалини до
православни църкви, градският център предлага голямо разнообразие от уникални по
рода си исторически сгради.
Извод: Богато културно наследство, характеризиращо се с разнообразни обекти,
вариращи по произход, вид и мащаб. Необходима е поддръжка, която е и едно от
ключовите предизвикателства. Друго голямо предизвикателство е интегрирането на
историческите паметници в настоящата градска тъкан.
Недвижимото културно наследство не се цени еднакво. Пример: римските останки се
опазват и поддържат добре, но редица други паметници и сгради от други векове и
десетилетия не. Съществуват множество исторически сгради с неповторимо
излъчване и очарование. Състоянието им е толкова лошо, че стойността им остава
незабелязана. Положителен пример за реновиране е къщата на Яблански.
Извод: Всички паметници на културата са равностойна част от историята на София и
е редно да се третират равнопоставено, поддържани, ценени.
Софийските минерални извори са част от културно-историческото наследство на
града и могат да бъдат предпоставка за балнеоложка култура, подобно на
съществуващата в Будапеща. Сградите трябва да се поддържат, а историята им – да
се популяризира. Традициите следва да се отчитат и подчертават. Паметниците
остават откъснати от градската среда. Необходимо е да се разработи стратегия за
интегрирането им със заобикалящата ги среда. Европа е богата на чудесни примери за
добре интерпретирано културно-историческо наследство, което е в контакт с
околната среда и хората благодарение на внимателен, съвременен подход.
Извод: Историята трябва да бъде съхранена, популяризирана и интегрирана. За целта
може да се създаде мрежа от маршрути, онлайн карта на културното наследство на
различни езици.

из Стратегия за развитие на културата в София 2013-2023 г.
“Общо на територията на Столична община са регистрирани около 1720 по-важни
недвижими културни ценности, от тях 830 се намират в централната градска част,
от които 110 са с национално значение. Боянската църква e обект в списъка на
Световното наследство на ЮНЕСКО. На територията на Столична община се намират
множество важни недвижими културни ценности, в т.ч. археологическият резерват
„Сердика-Средец“ с храмовете „Св. София“ (VІ век) и „Св. Георги“ (ІІІ-ІV век), хрампаметникът „Св. Александър Невски“ и мн. др. В Средновековието се полагат основите
на Софийската света гора – пояс от манастири и храмове, които и до днес определят
София като място за религиозни пътувания и поклонничество. Емблематична сграда за
центъра на града е Централната минерална баня, която е превърната в пространство
за култура и изкуство. С определена културно-историческа стойност са и редица
запазени индустриални сгради, които освен като културни ценности, продължават да
изпълняват и определени стопански функции.“
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Извод: Наличието на списък с паметниците на културата не е достатъчен сам по себе
си. Необходимо е да се направи обстойно изследване на всеки един от тях, да се
установи състоянието му и да се изготви проект за реставрация.

из Визия за развитие на район Триадица 2016 - 2025 г.
“От сегашното състояние на района запитаните граждани биха искали да запазят и в
бъдеще най-вече облика на старите сгради. Премахване на презастрояването и
опазване на старите сгради. Най-много от анкетираните граждани (43%) са на мнение,
че паметникът „1300 години България” трябва да остане и да се реставрира, 35%
смятат, че трябва да се премахне и 8% мислят, че е добре да се премести. Останалите
нямат мнение по въпроса или не могат да преценят.“
Извод: Жителите на града трябва да бъдат включени при вземането на важни решения
свързани с него. Осъзнава се значимостта на паметниците на културата.

Едропанелните сгради
Съществува регистър за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община
от ДНСК, също така актуална информация по Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради може да бъде намерена от МРРБ.

из Доклад на Световната банка за жилищната политика в България. Оценка на жилищния
сектор в България (окончателен доклад: юни 2017)
“Основни изводи:
○

Липса на поддръжка на стария жилищен фонд. Стари многофамилни
сгради от епохата на социализма, изградени от сглобяеми панели. Повече
от три четвърти от апартаментите в страната са в сгради, които са
на възраст над 30 години. Липсата на поддръжка на тези сгради води до
бързото влошаване на състоянието им. Причина за лошото състояние
на много от тези сгради са: липса на чувство за отговорност за общите
части на сградата или за основни елементи на сградите, които не
служат на конкретно домакинство, неплащане на такси от
отсъстващите собственици на незаети жилища и от някои от победните живущи, фактът, че сградите се обитават от хора с различни
нива на доходи и общо недоволство относно условията в сградите и
нивата на услугите и общата апатия в резултат от наследеното от
социализма мислене, че държавата следва да поддържа общите части на
сградата, които възпрепятстват създаването на Сдружения на
собствениците на етажна собственост (СЕС). Резултатът е: течащи
покриви, повредени фасади с падаща мазилка, лошо поддържани
стълбищни клетки и коридори, както и течове на вода от канализацията
в мазетата. Докато Законът за етажната собственост е добре
обоснован и има за цел да регулира управлението на сградите,
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○

○

законовите разпоредби не се прилагат, така че влошаването на сградния
фонд продължава. Подобряване на състоянието на тези сгради ще
изисква големи капиталови ремонти и ще доведе до огромни разходи,
които много собственици на апартаменти не могат да си позволят.
Структурната им цялост също е под въпрос.
Потенциалният сеизмичен риск за “панелните” сгради. Структурната
цялост на панелните сгради се осигурява от „връзки“, съединяващи
панелите. Въпреки това не е ясно дали тези връзки продължават да имат
структурната си цялост след период от 50+ години. Макар че степента
на риск не е известна, дори и малка възможност за разпадане на връзките
на панелите поражда сериозни въпроси относно структурната
безопасност на тези сгради. Това е критичен въпрос, който спешно се
нуждае от по-нататъшно проучване. Районът около София е с най-висок
риск от земетресения заедно този около Пловдив.
Ограничен ефект на националните правителствени инициативи. В
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни
жилищни сгради (НПЕЕМЖС) липсва участието на СЕС във вземането на
решения, надзора или контрола на качеството на строителните
дейности. Техническият одит е само “визуално наблюдение’’ на
структурата на сградата, а не задълбочен сеизмичен одит. В случай, че
структурно-опасна сграда наистина успее да се класира за саниране по
програмата, строителните дейности биха допълнително прикрили
структурните дефекти, като така живущите в сградата са изложени
на катастрофален сеизмичен риск.

Препоръки:
○
○
○
○
○
○
○

Подробна оценка на сеизмичния риск на панелните блокове
Повишаване осведомеността на гражданите по отношение на правната
рамка за безопасна поддръжка на сградите
Предоставяне на техническа помощ и укрепване на капацитета на СЕС
Връзка между мерките за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС и по общи
подобрения на сградите
Стимулиране на СЕС да генерират и поддържат резервен фонд за
ремонти и поддръжка на сградата (особено НПЕЕМЖС)
Подобряване на структурата на държавната субсидия на НПЕЕМЖС
Временно настаняване на живущите за периода на строителните
дейности, при необходимост”

Извод: Дадените изводи и препоръки в доклада са добра насока за подобряването на
сегашното състояние на панелните сгради. Трябва да се обърне по-голямо внимание
при оценяване структурната цялост на сградата и тяхната устойчивост.
Необходимо е и стимулиране на чувството на отговорност на собствениците, с цел
подобряване на поддръжката при експлоатация. Като дългосрочна цел може да се
набележи повишаването на иновациите и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност.
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Обществени поръчки на столична община: “Типови проекти за рехабилитация и
саниране на ЕПЖС в пет самостоятелно обособени позиции”
Задание:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

привеждане в съответствие със съществуващите норми
икономически ефективни решения
повишена сигурност и безопасност на обитаване
естетизация на фасадите и цялостен подход при обновяването
повишаване на енергийната ефективност и предпазване на околната
среда
удължаване на жизнения цикъл на сградите и инсталациите им
подобрена достъпност на средата
по-добра функционалност на собствеността
узаконяване на извършените конструктивни промени, укрепване
възвръщаемост на инвестицията, повишаване на пазарната стойност
предпоставки за по-добър стандарт на живот
гъвкавост, съобразяване с нужди на крайния потребител, етапност
реалистичност, алтернативност, чужд опит и иновации”

Извод: Необходимост от промени в нормативната база. Стандартизиране на
строителните норми и закони. Липсват качествени архитектурни задания с ясно
регулирани параметри.

Жилищни сгради
из Общ устройствен план
“Така актуализираните към 2006 г. жилищни потребности с хоризонт 2030 г. възлизат
на около 255 000 условни жилища при повишена острота/неотложност на следните
три проблема:
○ Необходимост от масово обновяване на панелните жилища;
○ Необходимост от реализиране на мащабни програми за социални жилища;
○ Необходимост от преструктуриране на общинския жилищен фонд.”
Извод: Общият устройствен план разглежда жилищното потребление в София и
разликата между ОУП 2003 (данни за 2001 г.) и ОУП 2009 (данни за 2006 г.) като дава
прогноза за нужни 160 340 жилища до 2030 г.
“Основните констатации и изводи с пряк устройствен адрес се препотвърждават:
○ В близките 20 години София ще разчита основно на съществуващия
фонд;
○ Панелните комплекси не могат да се разрушават – те трябва да бъдат
преструктурирани и обновени;
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○

○

○

○

○

Въпреки видимото активизиране на новото жилищно строителство,
ресурсът, привличан в сектора, е недостатъчен; ОУП трябва да изисква
активна устройствена, инфраструктурна и жилищна политика;
Териториалните диспропорции и рискова неравномерност в усвояването
на региона и съставните му зони (включително околоградския район),
продължават да бъдат тревожно изявени;
Преурбанизирането на централните и южните територии, както и
деградирането на природната среда в тях вече са факт, въпреки
предупрежденията и предлаганите мерки;
Значителните теренни резерви за обитаване в зоната на активно
влияние и на външната зона на влияние остават неусвоени;
мотивирането на жилищни инвестиции в тях ще стабилизира местното
население и ще поеме част от нежелания миграционен натиск към
компактния град;
Необходимостта от преодоляване на противоречието между
привлекателността за обитаване в периферни селища и лоша
инфраструктура (вкл. транспортна достъпност) е още по- актуална;

Обобщени, основните изводи от актуализирания анализ са:
○ Нарастването на населението е с много по-високи темпове от
предлагането на завършени нови жилища (67 863 нови жители срещу 8
474 нови жилища) и поражда нов дефицит от 20 000 жилища;
○ Новото строителство е свръхконцентрирано в компактния град - над
98%;
○ Пазарът вече е реагирал на новопороденото търсене и през 2008 г. може
да се очаква удвояване в предлагането на нови жилища;
○ Средностатистическото жилищно потребление е с ясна тенденция на
влошаване;
○ На този фон потребността от социални жилища се изостря и увеличава”

Извод: Набелязани са различни тенденции в пазара на жилища и са направени изводи и
констатации, които са по-скоро предположения. Информацията не е актуална към
днешна дата.
“Принципни постановки
Устройствената концепция на ОУП 2003 по отношение на жилищните територии се
градеше на следните принципни постановки:
○ Усилията се концентрират предимно в качествено, а не количествено
развитие
на
жилищните
територии.
От
една
страна,
теоретичната/прогнозируемата потребност не предполага радикален
завой към екстензивно развитие, а от друга - наследените структурни
и функционални “дефекти” на изградените жилищни територии се
нуждаят от сериозни целенасочени мерки;
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○

○

○
○

○
○
○

Усвояването на нови терени за жилищно строителство се прави с
основен/водещ мотив “активизиране на крайградската зона отваряне на
нови престижни пазари ”, а не “разтоварване на компактния град”;
Концентрация на усилията в компактния град –до 95% . Мотивът е, че
именно там са разположени около 94% от обитателите и жилищния
фонд, респективно – от проблемите на жилищната среда;
Концентрация на публичните инвестиции в инфраструктура,
устройствено планиране, организация и обучение;
Инициатор на всички действия по устройствената концепция е
общината. Отговорността за реализацията/инвестициите се поделя в
партньорства с частния бизнес (особено банки), гражданите и техните
сдружения.
Усвояването на нови терени става само след изработване на ПУП-ове за
цели устройствени зони;
Разрешаването на високо строителство върху ново-отредени терени
става само след изграждане на базова инфраструктура;
В развитието и „лекуването” на столицата се прилага принципа на
„интегрирано градско развитие”

Извод: Не е ясно как са изведени направените постановки и цели за развитие на
жилищния сектор.
“Преструктуриране и обновяване на жилищните комплекси;
○ Улесняване развитието на жилищните пазари;
○ Ревитализиране на социалния жилищен сектор;
○ Създаване на условия за изграждане на достъпни еднофамилни къщи;
○ Запазване на обитаването в центъра и безконфликтното му
интегриране с бизнес, административни, културни и др. функции;
○ Създаване на активни контактни зони между обитаване и бизнес във
всички части на компактния град;
○ Ревитализиране на необлагодетелстваните квартали и реконструкция
на амортизираните;
○ Постигане на конкурентност, адаптивност и интегративност на
периферните жилищни територии;
○ Децентрализиране на обитаването за постигане на баланс в
урбанизацията и използване на резервите на териториите извън
компактния град и близкия околоградски район;
○ Усвояване на привлекателни за обитаване територии, лишени досега от
инфраструктура и отдалечени от съвременни активности;
○ Териториална локализация на елементите на системата в
съответствие
с
основните
устройствени
цели
на
макропространственото преструктуриране и развитие на града.”
Извод: Има главна цел “Създаване на условия за изграждане на балансирана,
качествена и устойчива жилищна система на София”, към която има пакет от
конкретни цели, които да спомогнат за нейното изпълнение.
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Извод: Прогнозният модел за развитие на жилищните територии се базира на
неизпълнение, частично изпълнение и пълно изпълнение на предписаните в
устройствената концепция мерки/действия и политики. Прогнозите са:
песимистична, оптимистична и реалистична като се базират основно на различни
демографски прогнози и условни възприятия като ‘Кремиковци е елиминиран като
огнище на мащабно екологично замърсяване’, ‘Жилищните комплекси са санирани до
70% и др.
Пример: Жилищната политика на Бостън

из Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 2014-2020
“От 516 502 през 2001 г. жилищата са нараснали до 607 228 бр. през 2011 г., от които –
558 287 в компактен град и 48 941 – в периферията, или 8%. Средният темп на ново
строителство през последните 10 години е 8 жилища на 1000 обитатели, или около
9000 жилища на година. Намалява относителният дял на жилищата в периферията от
9.2% през 2001 г., на 8% през 2011 г. и съответно на еднофамилното обитаване.
Необитаваните жилища се увеличават от около 68 000 през 2001 г., до над 140 000 през
2011 г. – 23,5%. Възпроизводството на социалния наемен фонд е с отрицателен баланс
- приватизираните жилища са повече от придобитите. Загуба на жилищен фонд се
забелязва в ЦГЧ. В периода 2001–2011 г., средно по 6000 жилища годишно са сменяли
предназначението си в офиси.
Наследеният от прехода висок дял на частните жилища (около 87%) плавно и
непрекъснато се увеличава (94.4% през 2011 г.), но тенденцията на намаляване в
обществения наемен сектор (5.6% - едва 25 900 жилища, от които половината –
студентски общежития) е в противоречие с увеличаващото се социално разслоение и
уязвимост. Общественият наемен фонд е разпръснат сред етажна собственост,
което го прави трудноуправляем и неефективен. Появилият се в прехода частен
наемен фонд се увеличава, което допринася за жилищната мобилност, но ценовите
нива не допускат масова платежоспособност.”
Извод: На фона на настоящата ситуация: масово обедняване, напускащи млади хора,
увеличаваща се безработица и прогнози за продължаваща криза, общинската жилищна
политика има за разрешаване много належащи предизвикателства и въпроси. Изведена
е статистика за броя жилища и как той се променя през годините, но няма информация
за физическото състояние на жилищния фонд.
“Жилищните територии са обособени условно в 4 зони – централна и в три
концентрични пояса. В централната обитаването се облагодетелства от пълния
комплекс от услуги. Това е най-развитият и с най-високи ценови нива пазар на
недвижимости. Очертават се ясно добър южен и лош северен сегмент. В
северозападния сектор има силно амортизирани квартали, системно неподдържани и с
подлежащи на пълна реконструкция инженерни мрежи. Изтласкването на обитаването
от центъра е с високи темпове и застрашаваща прогноза. Стихийното съчетаване на
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обитаването с бизнес функции го прави конфликтно и компромисно. Драстичната
потребност от паркиране/гариране влошава транспортната проходимост и
качествата на средата.”
Извод: Жилищните територии не са равностойни. Добър южен и лош северен сегмент.
Забелязва се затихване на функцията “обитаване” в ЦГЧ, което е заплаха за
жизнеността на района.
“Изследванията доказват огромен теоретичен капацитет на жилищните територии.
При усвояване на пределно допустимите норми (плътност, интензивност, етажност),
в тях могат да се поберат още 260 000 жилища. Този капацитет не би могъл (и не би
трябвало) да се усвои през следващите 20 години. Само върху територията на
компактния град до 2020 г. би се усвоил до 38% от теоретичния му капацитет.
Изчислено на базата на общия наличен фонд, жилищното потребление в София е
сравнимо с това в ЕС (466 жил./1000 обитатели). Към 2011 г. общият брой на жилищата
в СО (607 228) е значително по-голям от този на домакинствата (459 765), но високите
средностатистически стойности се дължат не на високи стандарти на потребление,
а на необитаваните жилища.
Доказаният в ОУП дефицит възлиза на 60 000 условни жилища. В периода 2001-2011 са
настъпили няколко важни промени - броят/делът на стандартните жилища се е
увеличил; броят/делът на необитаваните жилища е нараснал двойно; броят на
примитивните жилища се е намалил двойно; броят на пренаселените жилища (над 2
обитатели на стая) се е увеличил до 23 900 жилища с 87 900 обитатели. Ако базата за
изчисляване на жилищните дефицити се запази (само фонда от стандартни обитавани
жилища), разликата между приетите стандарти и действителното потребление би
била около 75 000 условни жилища. Над 5000 жилища са без правен статут (предимно
ромски). Жилищната система на София е добре запасена с “жилищни територии” и
“жилища”. Капацитетът на жилищните територии по действащия ОУП надхвърля 50%
от сегашния фонд и позволява изграждането на над 300 000 нови жилища. Тази цифра
надхвърля трикратно прогнозата за платежоспособно търсене до 2020 г.”
Извод: При направените прогнози за развитие на града е установено, че
териториалният капацитет за жилищно строителство е напълно достатъчен и не би
било възможно да се запълни в следващите 20 години; за последните 10 години има
прираст на стандартни, необитавани и пренаселени жилища.
“Обобщени от анализа, основните проблеми на софийската жилищна система са
отсъствие на адекватна национална и общинска жилищна политика и
администрация/институция; на система за държавно субсидиране и на кредитна
система със специализирани ипотечни банки; влошаване на финансовата достъпност
до жилище. В сравнение с ЕС, жилищната мобилност в София е значително по-слаба.
Жилищният фонд деградира поради неадекватно управление и поддържане, в
периферните комплекси се увеличава концентрацията на бедност и престъпност.”
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из Доклад на Световната банка за жилищната политика в България. Оценка на жилищния
сектор в България (окончателен доклад: юни 2017)
“Основни изводи:
○

○

○

Високи нива на емиграция. Въз основа на данни от 2001 г. до 2011 г.
населението в София се увеличава с 10.3%. От всички хора, които са
мигрирали вътрешно 32.1% се преместват в област София. Населението
на София за периода от 1990 до 2015г. се е променило с 25%. Средният
годишен темп на нарастване на населението в София е + 1.02%. София се
класифицира като Тип I: процъфтяващо ядро, увеличение на населението.
Високи нива на вакантни жилища, излишък на жилища и пренаселеност на
жилища. София Град: общ брой жилища 607 473; брой на домакинства 572
510, брой жилища в излишък 34 963, брой необитавани или вакантни
жилища 142 608; % необитавани или вакантни жилища 23.48% (Източник
– Преброяване на населението от 2011г.) Има големи различия между
излишъка и броя на незаетите жилища. В София има излишък в размер на
6%, но нивото на незаети жилища е 23%. От разликата от 17% между
двете стойности може да се предположи, че поне 17% от
домакинствата съжителстват заедно.
Неефективност на жилищния пазар. Негативни последици от
финансовата криза. Слага край на строителния бум и много жилищни
проекти остават недовършени. Липса на жилища на достъпни цени.
Липса на солиден жилищен пазар. Няколко са причините, поради които
наемодателите, които държат имотите си празни, а не ги отдават под
наем. Сред тях са (i) настоящите закони за извеждане на наематели от
имота са в полза на наемателя и затрудняват изгонването от имота; (ii)
невъзможността да се наложи изпълнение на официалните договори за
наем по съдебен ред дори когато са нотариално заверени; (iii) общо
колебание за отдаване на имот под наем въз основа на наследената лоша
поддръжка; 28 и (iv) плосък данък върху дохода от 10%, който се прилага
спрямо доходите от наем, които, макар и незначителен, може и да
възпрепятства отчитането на доходите от наем. От гледна точка на
наемателите проблемът е обикновено във високите цени на наемите.
Ниска степен на жилищно финансиране. Голяма част от населението не
може да си позволи да купи или дори да наеме жилище: за 42% от
едночленните домакинствата и 31% от живущите на пазарен наем с
разходите по поддръжка на жилището са сериозно бреме. Почти две
трети от домакинствата с доходи под 40-ия децил на доходите са
затруднени от жилищните разходи. Повече от една трета от младите
хора не са в състояние да си позволят жилище и продължат да живеят с
родителите си. Цените на апартаментите в София са нараснали до 790
евро м2 през 2015 г., което е увеличение от 6% в сравнение с
предходната година. На база данните на НСИ за индекса на цените на
жилищата в София по години и екстраполиране на данните за цените на
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○

○

жилищата от 2014 г., е изчислена средна продажна цена на жилищата от
1538 лв./м2(786 евро) за първото тримесечие на 2015 г. и 1621 лв./м2 (828
евро) за първото тримесечие на 2016 г. Цената на квадратен метър в
стар панелен блок в София е в диапазона между 550 евро/м2 за по-малко
привлекателните локации и 800-900 евро/м2 за по-атрактивни сгради на
по-добри локации. Цените на жилищата в ново строителство в София
могат да бъдат класифицирани в няколко ценови диапазони: нисък 600700euro/m2; среден 750-850 euro/m2; средно висок 850-1000 euro/m2;
висок >1000 euro/m2. Средната цена на сделките с жилищни недвижими
имоти в София през първото тримесечие на 2016 г. е 835 евро/м2.
Същевременно, за същото тримесечие на 2016 г. средната цена за
жилище в сграда ново строителство е 950 евро/м2. Средната цена на
апартамент в София за същото тримесечие 79 800 евро, докато цената
на жилища в сгради ново строителство е 90 000 евро.
Липса на солиден пазар на отдаване на жилища под наем. Липсата на
стабилен формален и достъпен пазар за отдаване под наем също е
проблем. По-малко от 5% от жилищния фонд на страната се предлага на
пазара на жилища под наем. Освен това високата цена на жилищата под
наем предполага ограничено предлагане. Липсата на пазар на жилища под
наем е пречка за достъпността на жилищата. Това оказва
неблагоприятно въздействие върху трудовата мобилност, особено сред
младите хора, създава затруднения за младите семейства и изкуствено
завишава наемите на наличния ограничен запас от жилища. В София,
където производителността е по-висока и възможностите са поголеми, жилищните разходи са много високи спрямо доходите. Найниският възможен наем за малък апартамент от 40-50 м2 в София е в
диапазона 120-200 лв. на месец, без разходи за комунални услуги, а
месечният наем за апартамент от порядъка на 70-80 м2 е около 400-600
лв. На месец. (фокус група със студенти от 22 ноември 2016) По
информация на студенти в София има възможност да се наеме жилище в
Студентски град при наеми от 30-50 лева на месец, въпреки че
условията са много лоши. Пазарните наеми извън Студентски град са
непосилни за по-голямата част от студентите и за по-малко
заможните домакинства. Минималният пазарен наем за обзаведено
студио или едностаен апартамент в София, по информация от дискусии
от фокус групи със студенти варира между 120 лв. (без разходи за
комунални услуги) и 200 лв. (с включени комунални услуги).
Европейска ипотечна федерация HYPOSTAT: преглед на Европейските
ипотечни
и
жилищни
пазари
(за
2014
г.
и
2016
г.)”
http://www.hypo.org/portaldev/objects/6/files/hypostat_2014.pdf
http://www.hypo.org/PortalDev/Objects/6/Files/Hypostat%202016%20FINAL.p
df

Извод: Основната цел е подпомагане изработването на новата Националната жилищна
стратегия. Оценката е базирана на бърза диагностика на жилищния сектор в България
и дава обща картина за сектора и предоставя препоръки относно развитието му.
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Очаква се на база тези препоръки да се създаде по-достъпен, приобщаващ и устойчив
жилищен сектор, който по-добре да отговаря на нуждите на групите от населението.
Определяне на проблемите във веригата на стойността на жилищата: разпоредбите
относно проектирането и строителните дейности, достъпа до земя,
инфраструктурата и услугите, строителството и строителните материали,
субсидирането, съществуващия жилищен фонд и жилищното финансиране.
“Препоръки
-

Ролята на държавата в жилищния сектор:

-

Жилищна
политика:
Настоящата
политика
затруднява
и
функционирането на общините. Основният принцип на добрата
национална
жилищна
стратегия
е
прецизирането
на
законодателството, за да може жилищният пазар да функционира
възможно най-ефективно и справедливо.
○ Институционален капацитет: Изграждането на по-ясна концепция как
местните власти биха били по ефективни е важна стъпка в процеса на
разработване на бъдещата жилищна стратегия и въвеждането на поефективна жилищна политика. В момента населените места имат
повече отговорности, отколкото ресурси необходими за справяне с
проблемите. Задълбочен анализ относно това как жилищната политика
влияе на функционирането на общините, и как провеждането на държавна
политика влияе на действията на общините е важна следваща стъпка за
справяне с тази сложна проблематика.
Провали на жилищния пазар
○

○

○

Необитавани жилища: Съществена първа стъпка за справяне с високия
процент на вакантни и необитаеми жилища е да се анализират
основните причини довели до тази ситуация, особено в иначе
динамичните жилищни пазари. Второ, високите нива на вакантни и
необитавани жилища в почти всички български градове представят
огромна възможност: това е потенциален резерв, който, ако бъде
"отключен", би могъл да бъде използван за развитие на пазарите на
жилища под наем или дори за субсидирани социални жилища.
Пазар на наемане на жилища. Увеличаване на предлагането на жилища под
наем ще спомогне да се увеличи достъпността, особено за млади
семейства с по-ниски доходи, и ще се спомогне наемането на жилище да е
устойчива алтернатива на закупуването на жилище. Това обаче изисква
подходящо законодателство. Съществуващата политика за отдаване
под наем би могла да бъде преразгледана и изменена с цел да се гарантира
справедлив баланс между правата и задълженията на наемателя и
наемодателя.”

Извод: Пропуски в данните за жилищния пазар. Необходимост от отключване на
вакантни жилища – за жилища под наем и за социални жилища; развитие на солиден
сектор на жилища под наем; опростяване на процедурите за издаване на разрешения за
192

строеж; партньорства с частния сектор за изграждане на достъпни жилища
(публично-частни партньорства).
Извод: Реформа за правната институционална рамка: Изменения на Закона за
управление на етажната собственост; законовата рамка за отдаване на жилища под
наем; Закона за устройство на територията; законовите разпоредби относно
принудителното извеждане на наематели и опразване на имоти. Укрепване на
институционалния капацитет на национално ниво. Ясно дефиниране и укрепване на
ролята на местните власти. Жилищно финансиране.
“Една от основните причини за настоящия анализ е да се изгради по-добро разбиране
по отношение на един привиден парадокс: как разходите за жилища нарастват спрямо
доходите - до точка, при която от всички страни в преход България има втория найвисок дял на разходи на домакинствата свързани с жилищата – при условие, че общото
население едновременно намалява и застарява?
Всички тези фактори – намаляване на населението, бедност, влошаване на жилищния
фонд, както и последиците от финансовата криза – изострят дисбаланса при
търсенето и предлагането на жилища в България. Цените на жилищата е много висока
в сравнение с преобладаващите нива на доходите. Броят на неформалните и незаконни
селища се увеличава, като хората обитават постройки с лоши жилищни условия и
неадекватна инфраструктура. В София, където производителността на труда е повисока и има повече възможности за работа, жилищните разходи са много високи в
сравнение с доходите.”
Пример: Визия за жилищна политика на Ротердам

Социални жилища
из Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 2014-2020
“Предметът на управление от Столична община съставлява фонд от 13803 общински
жилища в компактния град (около 3% от обитавания жилищен фонд). Общинската
жилищна политика се провежда в тесните рамки на общинските жилища, т.е. 97% от
жилищния фонд е без общинско внимание и подкрепа. Правото за
закупуване/приватизиране
и
отсъствието
на
устойчив
механизъм
за
възпроизводство на общинския жилищен фонд води до трайно намаление и влошено
състояние на този социален буфер. Социалният жилищен сектор на Столицата е
недостъпен за младите.
Общинският жилищен фонд е символичен и трудно управляем. Повечето млади
семейства и маргиналните групи нямат достъп до жилище.”
Извод: Темата за социалните жилища е засегната повърхностно.
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из Доклад на Световната банка за жилищната политика в България. Оценка на жилищния
сектор в България (окончателен доклад: юни 2017)
“Основни изводи
○

○

○

○

○

○

Липса на обществена помощ за бедните и маргинализираните общности.
Публичните разходи в жилищния сектор и особено разходите, насочени
към групите от населението с по-ниски доходи и уязвимите групи, са помалко от 2% от общия бюджет. Националната стратегия за интеграция
на ромите за периода 2012-2020 г. призовава за подобряване на
жилищните условия в ромските квартали, включително подобряване на
инфраструктурата и документиране на собствеността, но не е ясно
обаче колко средства се заделят за тази цел.
Данни за броя на социални жилища в София не са налични, но според
официални източници, търсенето е голямо и общинският жилищен фонд
далеч не е достатъчен да отговори на нуждите.
В допълнение към общинските жилища, София предлага субсидирани
общежития за студенти, а също и центрове за временно настаняване за
срок до три месеца. Столична община наскоро приключи първия
интегриран жилищен проект с поддържащи съоръжения за хора с
увреждания – интегрирани услуги по трудова заетост, образование,
здравеопазване и т.н.
Факултета е най-големият ромски квартал в България, с около 40 000-50
000 жители. Около една трета от живущите са дългосрочно
пребиваващи, много родом от София. Другите са предимно мигранти от
други части на страната. Те се занимават с неформални дейности:
мъжете най-често работят като дърводелци, поставят прозорци,
събират вторични суровини и метали за рециклиране (тенджери и
тигани), а жените работят най-вече като чистачки. Домакинствата са
относително големи в сравнение със средния размер за страната:
типичното ромско домакинство е някъде между 4 и 10 души (родители, 24 деца, и роднини).
Филиповци е създаден през 1959 г. с население от около 1000 роми. В
момента около 7000 роми живеят в района. Във Филиповци има 270
социални жилища, които са собственост на общината и се отдават под
наем на жителите. Наемът за 40 м2 апартамент е в размер на 16
лв./месец (без комунални услуги). Само около 10% от жителите на
Филиповци имат законна / формална връзка с електрозахранване
В квартал „Христо Ботев“ са били настанени около 7000 души през 1989
г., смесена популация от роми и не-роми. Въпреки това в периода между
1995 и 2001 г., много не-роми продават жилищата си и напускат
квартала. Днес кварталът е с население от около 5000 души, 90-95%, от
които са роми. Типичното домакинство в този квартал се състои от
родители с две до три деца. От около 2010 г., по-младите семейства
имат само едно дете. 15-20% от домакинствата имат роднини. Около
40-50% от хората печелят под минималната работна заплата.
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○

Голяма част от незаконните постройки се намират в ромските селища.
По-голяма част от ромските домакинства са без документи за
собственост. Българското правителството дава две възможности за
жителите на неформални селища за легализация: издаването на
"Удостоверения за търпимост " и процеса на "Узаконяване на незаконни
строежи". Въпреки че и двете се отклоняват от нормалния строителен
процес и могат да бъдат определени като един вид „строителна
амнистия“, те се различават.”

Извод: Условията на живот в социалните жилища и инфраструктурата, свързана с
тях, трябва да бъдат подобрени. Статистика за броя на социалните жилища липсва,
но са известни кварталите с най-голяма концентрация и приблизителен брой на
техните жители. Проблем остават незаконните постройки в ромските селища.
“Препоръки:
○

○

Ролята на държавата в социалната жилищна политика: от съществено
значение e местните власти да поддържат база данни за многобройните
измерения на жилищния сектор, включително социалните жилища. Това
би могло да помогне, например, в насочването на помощи за социални
жилища към младите семейства, бедните и уязвими домакинства. Част
от големия брой свободни жилищни единици е неизползван резерв, който
може да се използва като социални жилища. Това би било много поефективен от гледна точка на разходите вариант за правителството,
отколкото изграждането на нови социални жилища, и в същото време ще
допринесе за поддържането на иначе неизползваните или недостатъчно
използвани жилища.
Жилищното подпомагане на бедните:
 Легализация: В интерес на правителството е да улесни
легализирането на неформалните / незаконни селища, където е
възможно, поради няколко причини: това би насърчило
частните инвестиции в тези зони; също така ще подобри
здравето и производителността на по-бедните общности; и
най-важното, след като тези зони са легализирани и
модернизирани, те могат да бъдат потенциален източник на
приходи за местните власти (чрез данъци върху
собствеността).
 Области за подобряване: Резонирането на някои незаконни /
неофициални селища като "Зони за подобряване", в които може
да се приложи различен набор от занижени инфраструктурни
стандарти, би могло да спести на правителството време и
средства за изграждане на социални жилища и да работи като
много по-ефективно решение за жителите.
 Жилищно
подпомагане:
Жилищното
подпомагане
и
предоставянето на субсидии за енергия биха били поефективни и справедливи, ако бяха структурирани на база
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рамка за предоставяне на ваучери, както е практиката в много
страни от ЕС.
Извод: Изработване на актуална база данни. Възможности за подобряване на
ситуацията: свободните жилищни единици да се използват като социални жилища;
жилищно подпомагане на бедните; узаконяване на неформални (незаконни) селища;
определяне на “Зони на подобрения”; организиране на мониторинг на индивидуалните
електромери от страната на потребителите в нелегални селища; социалните жилища
като финансова възможност за общините; прекратяване на практиката на продаване
на социални жилища; приоритизиране на социалните жилища при програмите за
енергийна ефективност; предоставяне на ваучери за наем на социални жилища;
въвеждане на законови разпоредби, позволяващи използване на частния жилищен фонд;
преразглеждане на критериите за допустимост на настаняване в социални жилища;
въвеждане на жилищно подпомагане за спиране на емиграцията.
Пример: Комуна 13 в Колумбия
https://impulsetravel.co/tour-operator/en/medellintours/day-trips/cultural-immersion-tours/mderec13/slum-comuna-13-recovery-tour
https://www.youtube.com/watch?v=ezNv0tSO9ds
https://www.travellifex.com/comuna-13-how-colombias-notorious-neighbourhoodreinvented/

из Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Столична община
2009-2013 г.
“На територията на Столична община към юли 2009 г. действат общо 14
специализирани институции за социални услуги с капацитет 1488 места: домове за
стари хора, за инвалиди, за деца.”
“На територията на Столична община към юли 2009 г. се предоставят следните
социални услуги в общността, като при предоставянето им са ангажирани 220 (без
назначените асистенти по различни програми) лица: социално учебно професионален
център; центрове за социална рехабилитация и интеграция; дневни центрове за
възрастни хора; дневни центрове за хора с психични разстройства; центрове за
временно настаняване; комплекс за социални услуги; център за обществена подкрепа;
кризисен център за деца пострадали от насилие; център за работа с деца на улицата;
дневен център за деца с увреждания; ЦОП; защитено жилище за лица с умствени
затруднения; център за настаняване от семеен тип на деца с интелектуални
затруднения; домашен социален патронаж.”
“Разкритите социални услуги на територията на Столична община основно се
припокриват с видовете социални услуги, изброени в Правилника за Прилагане на Закона за
социално подпомагане.”
Извод: Съставена е таблица с адреса и капацитета на всяка една специализирана
институция и социална услуга в общината.
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Офис и търговски площи
из Карта на офис и производствените площи в София
http://investsofia.com/office-and-industrial-map-sofia/
Извод: Статистика за състоянието на офис площите: 1 650 000 м2 клас А и клас Б
офиси в София; 5% годишен ръст на офис площите в София за последните 5 години; 390
000 м2 нови офис площи до 2020 г.; 12-14 euro/m2 наем на офис площ в София - найниското ниво за ЦИЕ.

из Защо България, Инвестиционен Атлас, 2017 г., Forton и из Преглед на пазара на офис
площи, Colliers, първото тримесечие на 2017г.
“Сити Тауър 34 000 кв. м РЗП офис площи
Бизнес парк, Сграда 15 с 20 800 кв. м РЗП офис площи
Кепитъл форт - 100 000 кв. м РЗП
Бъдещи проекти: Скай Форт; зоната между бул. Никола Вапцаров и Парадайс център 90 000 кв. м; Бизнес парк София - 100 000 кв. м; Централна бизнес зона по продължение
на бул. Тодор Александров - 55 000 кв. м;
Като цяло гореспоменатите места представляват около 70% от общия офис канал в
София до 2020 г. Към първото тримесечие на 2007 г. са построени над 340 000 кв. м и
още 170 000 кв. м - във фаза на планиране. Прогнозира се наличието на това
пространство леко да увеличи нивото на незаетост, което в момента е 9,6%.
С годишно усвояване от 130-150 000 кв. м и с около 60-70% нетно усвояване, се очаква
да бъде усвоена през следващите четири години. Засега пазарът страда от недостиг
на първостепенно пространство с голям дял от пролазите в общия обем. Въпреки
това, инвеститорите трябва да бъдат внимателни, като се имат предвид
колебанията в търсенето.
В дългосрочен план някои инвеститори търсят възможности извън границите на
София. Такъв е случаят с многофункционалния проект "Света София" в село Мусачево,
който ще включва 785 000 кв. м офиси. Инвеститорът Bulgaria Development Holdings
Limited възнамерява да създаде бизнес център с най-новите технологии и модерен
дизайн от Азия, ефективно разпределение на площта и високотехнологични
възможности.”
“Офис сгради:
Милениум център - 22 000 кв. м клас А
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В момента се строят Плография офис център - втора фаза, широк център; Експо 2000
офис център - четвърта фаза, покрайнините; BSR Sofia One - втора фаза,
покрайнините; Сити Тауър - център; Бизнес сграда Голд Лайн - покрайнините.
До края на текущата година се очаква да бъдат завършени 5 сгради. Те ще разширят
съществуващия фонд с приблизително 90 000 кв. м.
Търсенето остава стабилно през първата половина на 2017 г. - нетната усвояемост е
приблизително 49 000 кв. м - сравними с нивата от първата половина на 2016.
Брутният приръст е 94 000 кв. м, с 64% повече в сравнение с този от първата
половина на 2016 г.
Свободните офис площи от клас А и Б в София са 170 000 кв. м, като 25% принадлежат
на клас А - статистика на незаетите офис сгради от клас А и Б по местоположение.”

Извод: Нови офис зони се появяват по главни пътни артерии и в централната част на
София. Стабилното нарастване на наемите и нарастващото търсене на качествено
пространство стимулира инвеститори да започнат или да възобновят офис проекти,
които са били задържани. В средносрочен план се предвижда, че новото предлагане ще
доведе до леко повишаване на свободното работно място, докато в момента липсата
на основно пространство остава предизвикателство. Градът е привлекателно място
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за офис, благодарение на висококачественото предлагане, достъпни наеми и ниски
оперативни разходи.
“Към края на първото тримесечие на 2017 г. общият обем на търговските центрове
достига 738 000 кв. м, като повече от половината се намират в София, където
работят 9 мола. През есента на 2016 г. се преобразува “Сити център София” като
парков център с 23 500 кв. м площ, като напълно се преструктурира и се обновяват
наемателите.
Силната конкуренция пренасочва вниманието към развитието към многофункционални
проекти, където търговците на дребно могат да се възползват от синергията между
различните видове пространства. Такъв е случаят с Grand Kanyon, който получи
разрешение за строеж през пролетта на 2017 г. Проектът на турския предприемач
Garanti Koza ще има застроена площ от 250 000 квадратни метра, включващ жилищни и
хотелски части, както и зона за продажба на 40 000 квадратни метра. Вторият
софийски проект на компанията - площад "София", също е планиран като смесено
строителство с голяма търговска зона.”
“Търговски площи: 406 660 кв. м в София, които до края на годината ще се запазят
непроменени. 88% заетост.”

Извод: Има насищане на пазара откъм тясно ориентирани сгради за търговски площи.
Тенденцията е да се пренасочи вниманието към многофункционални проекти.
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Промишлени сгради
из Общ устройствен план (ОУП)
“През периода от 50-та до края на осемдесетте години на територията на София бяха
развити и обособени голям брой пространствени съсредоточия на производственоскладова инфраструктура и на обслужващи дейности:
26 производствени зони, локализирани около железопътните ареали и входноизходните магистрали. Независимо от настъпилите промени в продуктовата
структура и стагнацията на производството, те продължават да съществуват
като сграден фонд и изградена инфраструктура”
Извод: Насоките на ОУП са да се преструктурират или използват вече
съществуващите индустриални зони, тъй като разполагат със сграден фонд и
довеждаща инфраструктура.

из Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)
“В София съществуват 26 производствени зони, локализирани около железопътните
ареали и входно-изходните магистрали. Голяма част от тези зони са неадекватни на
съвременните изисквания. Причините, освен физическото износване, липсата на
поддръжка и обновяване, се дължат и на структурните промени, които
индустриалният сектор преживя след 1989 г.
Развитието на модерно и високотехнологично производство е една от най-често
заявяваните стратегически цели за развитие на столицата. В Областната
стратегия за развитие на Област София 2005-2015 и в Общинския план за развитие на
Столична община 2007-2013 присъстват цели, приоритети и мерки за развитие на
икономика на знанието, за изграждане на високотехнологични паркове, модерни
производствени, складово-логистични и бизнес зони.
Заявените в стратегическите документи цели за развитие на високотехнологични
дейности и базирана на знанието икономика не се реализират напълно в практиката. В
последните години бе изграден София Тех Парк, който е функциониращ технопарк и
бизнес инкубатор, който има за цел да стимулира развитието на технологични фирми
и да подпомага връзките между бизнес, наука и иновации.
Аналогични са изводите за модернизирането на материално-техническата база и за
преструктурирането на остарели производствени зони. Наличните примери са
резултат от инициативи на частния сектор, а не на целенасочена политика и
инициатива на общината.
Проектите за преструктуриране и обновяване на стари производствени зони са
изключително модерна европейска практика в съзвучие с целите на „зелената
икономика“, „зелените градове“, „интелигентните градове“. Обновяването на
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производствените зони ще доведе до по-модерна инфраструктура, по-висока
енергийна ефективност, ще намали потреблението на ресурси и ще подобри
конкурентоспособността на производството. От друга страна, неефективно
използваните стари промишлени зони (железопътни ареали, военни терени и др.) са
огромен териториален резерв за развитие на други градски функции.
Използвайки възможностите на Структурните фондове на ЕС през следващия
програмен период 2014–2020 г., както и възможностите на новите финансови
инструменти от типа JESSICA (чрез Фондовете за градско развитие), Столична
община може и трябва да реализира поне по един от следните видове проекти,
свързани с производствените територии:
Изграждане на високотехнологичен парк с възможни локализации Военен терен с
отпаднала необходимост на 4-ти км, терена на БАН в производствена зона Искър-Юг
или територията, предвидена по ОУП в землището на с. Лозен.
Обновяване на съществуващи производствени зони с потенциал за развитие и
възможни локализации Северен индустриален район (производствени зони Илиянци Запад и/или Изток, Военна рампа - Запад и/или Изток); Югоизточен индустриален район
(производствени зони „Хр. Ботев“– Слатина, Искър - Север, Искър - Юг);
Преструктуриране на производствени зони и терени с отпаднала необходимост с
възможни локализации: Задгаров подрайон, Производствени зони (ПЗ) Захарна фабрика и
Орион, ПЗ „Средец“ или ПЗ Витоша и др.
Анализът на развитието на производствените зони, на проблемите и перспективите
за обновяването им е от важно значение за избора на такъв тип зона за въздействие в
ИПГВР, която ще съвмести проекти, свързани с иновациите и съвременните
технологии и ще има значителна добавена стойност при реализирането на
проектите.”
Извод: Производствените зони не отговарят на съвременните изисквания, износени
са физически, поради липса на поддръжка, и имат нужда от преструктуриране и
обновяване. Трябва да се направи анализ. Цел е развитието на модерно и
високотехнологично производство. В резултат ще се постигне по-модерна
инфраструктура, по-висока енергийна ефективност, по-ниско потребление на
ресурси, по-добра конкурентоспособност на производството.
Извод: Старите промишлени зони могат да бъдат разгледани и като огромен
териториален резерв за развитие на други градски функции.
Пример: “Зулцер ареал”, Център за култура, търговия и услуги, изграден в локомотивен
заводски комплекс, гр. Винтертур, Швейцария Преустройство на Газометри, Виена
Извод: Вече е изграден високотехнологичен парк - София Тех Парк, но той не оправдава
заложените очаквания.
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из Програма на кмета на Столична община
“Проектираме и изграждаме геотермални централи за отопление на сгради от находищата
на минерална вода при Централна минерална баня и Лозенец. Създаваме депо за ремонт на
метро влакове и трамвайни мотриси.”

из Карта на офис и производствените площи в София
http://investsofia.com/office-and-industrial-map-sofia/
“Статистика за състоянието на производствените площи: 840 000 м2 модерни
складови и логистични площи в София; 5% годишен ръст на индустриалните площи
през 2016 г; 33 500 м2 нови индустриални и складови площи; 4.2-5.5 euro/m2 наем на
складови и логистични площи в София.”

из Защо България, Инвестиционен Атлас, 2017 г., Forton
“Стабилно търсене на складово и производствено пространство. Големи складови
помещения има ситуирани предимно източно от София, в района между околовръстен
път и индустриалната зона Елин Пелин - Мусачево - Нови хан. Сред забележителните
проекти, които се разработват в района, са както складови помещения, така и чисти
производства като Automotiva Leather Company, dm Drogeriemarkt, Maxima, Billa, Lidl и
големи индустриални паркове, предлагащи спекулативно пространство като
логистичен парк “Източен пръстен”, индустриален парк “София Изток” и логистичен
парк “София пръстен”.
Западно от София в Икономическа зона “Божурище” датската верига за домашни
потреби JYSK придобива 30 ха за логистичен и дистрибуционен център с 92 300 кв. м.
Първата част от складовете вече е в процес на изграждане и ще обслужва дейността
на компанията в Балканите и Унгария.
Производственото съоръжение Behr-Hella Thermocontrol и центърът за
изследователска и развойна дейност са още един важен проект в индустриалната зона.
Новият производствен обект на световния доставчик на стени за катерене Walltopia
също се разработва. В тази част на София също така се намират централният склад
DB Schenker, производственият обект на Coca-Cola и редица логистични и
индустриални паркове, които се разработват.
Новият офис и дистрибуционен център на DHL в Летище София е сред
забележителните проекти в процес на изграждане. В Летище София също така се
намират помещенията на Lufthansa Technik - един от най-успешните центрове за
поддръжка на компанията в цяла Европа, и следва разширяване.”
Извод: Засилено търсене на складово и производствено пространство от страна на
чуждестранни фирми.

Сградите за образование, култура и спорт
из Стратегия за образование на Столична община 2016-2023 г.
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“В столицата за учебната 2015/2016 г. функционират 221 общински институции за
предучилищно образование, които през 2015 г. осигуряват обхват за 47 980 деца.
Образователните институции за предучилищно образование в столицата са: 75
целодневни детски градини; 123 обединени детски заведения; 1 седмична детска
градина; 1 логопедична детска градина; 23 самостоятелни детски ясли.
На територията на Столичната община функционират и 70 частни детски градини,
регистрирани в МОН. Наред с тях функционират и множество центрове, които
предоставят почасови занимания за деца, които не са регистрирани в МОН, като
детски заведения.
За периода от 2007 г. до 2015 г. се провеждат редица мерки за осигуряване на
необходимия капацитет за предучилищно образование на децата в града. Мерките са
строеж на нови сгради, освобождаване на заети сгради, трансформиране на помещения
и оптимизиране ползването на наличния капацитет.
В изпълнение на Програмата за периода 2009 - 2015 г. са построени 80 нови сгради на
детски градини. Построяването на новите сгради на детски градини осигури
разкриване на 586 нови групи и приема на 13 500 деца. Освободени са помещения,
отдавани под наем на частни образователни структури, във всичките 21 детски
градини, с което е осигурено разкриването на 40 нови групи и приемът на над 1000
деца. За прилагане на изискванията за пожарна и аварийна безопасност в 20 сгради на
детски градини са извършени ремонт и реконструкция, което позволи разкриване на 19
нови групи за прием на 475 деца.
В изпълнение на Програмата през 2015 г. завърши строителството на 8 нови сгради на
детски градини, което осигури прием на 1050 деца в 38 групи. През 2016 година
предстои строителството на 7 нови сгради и реконструкцията на 2 сгради на детски
градини. В резултат на приложените мерки през 2015 г. е преодолян недостигът на
места за децата от 3 до 6-годишна възраст във всички крайградски райони на
Столичната община, както и в районите „Искър", „Изгрев", „Илинден" и „Сердика".
Сведен до минимум е недостигът на места в районите „Оборище", „Студентски",
„Средец", „Подуяне", „Надежда" и „Банкя". Остава потребността от повече места в
детски градини, най-вече във възрастовата група от 1 до 3-годишна възраст, в
районите „Красно село", „Люлин", „Младост" и „Триадица". В посочените райони за
периода 2016-2017 година предстои изграждането на нови сгради на детски градини,
което ще осигури прием и на 200 деца в яслена възраст.
За учебната 2015/2016 г. в Столична община функционират 174 общински училища, в
които се обучават общо 100 364 ученици. Училищната мрежа включва: 1 начално
училище със 174 ученици; 87 основни училища (ОУ) с 31 380 ученици; 71 средни
общообразователни училища (СОУ) с 59 336 ученици; 10 профилирани гимназии със 7 528
ученици; 3 спортни училища с 1305 ученици; 2 вечерни гимназии с 641 ученици. В
Столичната община функционират едно „Защитено училище" в район „Панчарево" и
пет „Средищни училища" в районите „Надежда", „Нови Искър" и „Панчарево", където се
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обучават 820 ученици. Функционирането на тези училища позволява в тях да се
обучават ученици от населени места, в които няма училища. Наред с общинските
училища, за които Столична община има пряка отговорност за осигуряване на
инфраструктура, материална база и издръжка, на територията на София
функционират още 40 държавни училища на пряко подчинение на МОН, които включват:
28 професионални гимназии; 5 общообразователни училища, които имат специфичен
профил; 7 специални училища, от които 4 помощни, 1 болнично училище, ССУ с ДГ за ДУС,
СОУ „Луи Брайл". Към Министерството на културата има 7 училища, от които 2 в
сферата на културата и 5 по изкуствата.
На територията на Столичната община функционират и 73 частни училища.
Училищната база в столицата осигурява капацитет за обучение на 122 980 ученици.
Училищната база позволи реализиране на програмата на Министерството на
образованието и науката за провеждане на целодневна организация в начален етап на
обучение. В училищата в столицата на целодневна организация през 2015 г. се обучават
33 381 ученици. За да осигури обхват и по-добри условия за образователен процес, в
периода 2010- 2015 година със средства от бюджета на Столичната община в размер
на 8 372 000 лева бяха построени 3 нови сгради на училища, като от 1998 до 2010 година
няма строителство на училищни сгради.
Построени са две основни училища в районите „Искър" и „Панчарево" (65 ОУ и 84 ОУ),
които осигуряват възможност за 228 деца от съответните райони да ходят на
училище, без да пътуват. Изградена е и нова сграда на една от профилираните
гимназии (П-pa английска гимназия), с което е създадена оптимална среда за
провеждане на учебния процес за 1067 ученици.
Разпределение на институциите за предучилищно и училищно образование по райони в
Столичната община:
На територията на Столичната община функционират 2 обслужващи звена, които се
финансират със средства от държавно делегирания бюджет. Столичен център за
работа с деца (СЦРД) предоставя занимания по интереси за 3708 ученици в 394 групи. В
СЦРД работят 64 преподаватели. Дейността им е организирана в общински помещения
в различни райони на столицата. Столична ученическа спортна школа (СУСШ) провеждат се занимания по 9 вида спорт. Обхванати са 3628 ученици от 6 детски
градини и 25 общински училища. Броят на треньорите е 41. СУСШ стопанисва
басейните в 6 общински училища.
За периода от 2007 до 2014 г. в 76 общински сгради на образователни институции
изцяло са внедрени мерки за енергийна ефективност, като при 98 % от общия сграден
фонд на детските градини и училищата изцяло е подменена дограмата. Извършена е
подмяна на нафтови котли с водогрейни котли на пелети в 6 детски градини, а в 5
детски градини са монтирани соларни инсталации. В 3 от новопостроените детски
градини отоплението е с термопомпи, така наречените „зелени".
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От 2007 година се провежда политика за изграждане на безопасна среда за децата и
учениците чрез въвеждане на система от видеонаблюдение и въвеждане на физическа
охрана в детските градини и училищата. Към 2015 година в 203 детски градини и
училища е изградена система за видеонаблюдение, с която се наблюдават входовете,
откъдето има достъп до сградите, както и територията около тях.
Видеонаблюдението е изцяло интегрирано със системата на СДВР. Информацията от
видеонаблюдението постъпва в Оперативния дежурен център по видеонаблюдение,
където се обработва и архивира. Изграденото видеонаблюдение осигурява намаляване
на посегателствата към сградите на детските градини и училищата, както и спомага
за изясняване на ситуации, свързани с поведението на деца, ученици и граждани в
районите на образователните институции.”
Извод: Съществуващата статистика дава информация само за броя,
местоположението и капацитета на общинските и частни институти за
предучилищно образование, общинските, държавните и частни училища, СЦРД, СУСШ,
както и за новоизградени такива, но не и за тяхното състояние. В част от
общинските сгради на образователни институции са внедрени мерки за енергийна
ефективност и са изградени системи за видеонаблюдение.

из Програма на кмета на Столична община
“За децата осигурихме допълнителни 13 200 места в 80 нови детски градини и построихме
3 нови училища. За по-привлекателна и уютна среда реновирахме голяма част от
училищата и детските градини. Продължаваме със строителството, а санирането помага
спестените средства от енергия да се връщат за образование.
Създаваме общински център за квалификация на учители.
Подпомагаме създаването на модерни спортни зали на националните спортни федерации и
клубове.
Изграждаме 25 нови сгради на детски градини за 102 групи в 16 района на Столичната
община.
Изграждаме разширения и нови сгради към 5 общински училища. Подобряваме условията за
спорт в училищата чрез модернизация на физкултурни салони. Изграждаме 10 нови
физкултурни салона в детски градини и училища. Изграждаме 2 нови спортни зали.
Изградихме многофункционален спортен комплекс „Зона Б-5“ като част от парк
„Възраждане“.”

“Реновираме Столичния куклен театър, театър „София“ и културните домове „Средец“ и
„Надежда“ и Столична библиотека. Развиваме регионалния център за дигитализация на
културно съдържание в Музея за история на София и дигитализираме музейните и
библиотечни колекции на Столична община. Реконструирахме сградата на Централна
минерална баня и я превърнахме в Музей на София.”
Извод: Описани са поименно новоизградените и санирани обекти, без детайлизиране на
подробностите по извършените дейности.

из Визия за развитие на район Триадица 2016 - 2025 г.
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Извод: Неподдържани и неоползотворени спортни обекти, поради липса на ясен
механизъм за стопанисване на спортните съоръжения. Проблем е липсата на решение
по отношение на плувен басейн „Спартак“ и стадион “Раковски”. Разработване на
стадион „Раковски“, „Мотописта“ и басейн „Спартак“ за масов спорт.

из Стратегия за развитие на културата в София 2013-2023 г.
“София е притегателен център за младите хора със своите 185 средни училища и над
20 университета, с развиваща се икономика и отвореност към света. Тук се намират
22 учебни заведения по изкуствата, от които 6 са с национално значение.
В София се намира най-голямата в България закрита спортна зала, която се използва и
за културни събития.
Градът предлага широк спектър от културни събития всеки ден в множеството
театри, галерии, кина, концертни зали и алтернативни културни пространства на
града. В София се намират 1/4 от театрите и 9% от библиотеките в страната; 28
музея от 229 за страната, от тях 6 национални от 9 за страната; над 60 галерии (вкл. в
банки, учебни заведения и др.) – от тях 2 национални и 1 градска; 31 кинозали, 3
киноцентъра, над 120 читалища, от 177 издателства в страната 130 са в София (73%).
В самия център на града, в близост един до друг, се намират четири храма: джамия,
синагога, източноправославна църква и католически молитвен дом, които образуват
един своеобразен четириъгълник на взаимното уважение между хора, изповядващи
различни религии.
София е водещ център на музейното дело в България. Тук се намират най-важните
музейни институции и водещите експозиции. Градът играе ключова роля по
подготовката и изпращането на изложби в чужбина, в приемането на гостуващи
изложби. Ролята на София за музейното дело е призната и развита в „Концепция за
развитие на водещи столични музеи“, стратегически документ, утвърден от
Министерския съвет. Наред с подкрепа за дейността на националните музеи на нейна
територия, Столична община развива собствена музейна система, включваща Музея
за история на София, Софийска градска художествена галерия и други звена.
Съществуващите в София над 120 читалища предлагат различни школи и курсове за
деца и младежи, но също така и за хора в активна възраст; пенсионерските клубове
дават възможност за общуване и изява и на хората от третата възраст.”
Извод: С множество възможности за социален и културен живот София е
притегателен център за младите хора: зали за култура и спорт, галерии, музеи,
театри, кина, библиотеки, читалища, храмове.
Извод:
○

Необходимост от модерни зали, както и културни центрове в
периферията на града, които да дават възможност за създаване на
качествен културен продукт.
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○

○

○

○

Недостатъчно добре се използват индустриалните сгради, наследени
от миналото, които могат да бъдат превърнати в интерактивни
пространства за култура
Необходимост от обновяване на културни общностни центрове –
читалища, с акцент в периферията на града, чрез създаване на
многофункционални зали
Необходимост от картографиране на общинските сгради: потенциална
инфраструктура, открити пространства и терени на базата, на която
и чрез механизмите на публично-частни партньорства да бъдат
изградени съвременни пространства с визионерски дизайн за споделен
творчески експеримент (ателиета, репетиционни, работни площи и
оборудване), които да насърчават български и чуждестранни
професионални и самодейни творци да управляват и развиват собствени
културни проекти, свързани със София.
Необходимост от създаване и развиване на мрежа от съществуващи на
територията на София арт клубове и заведения под знака „София –
творческа столица”, които опосредстват връзката на гражданите с
културата в ежедневието им, като привличат публика чрез предлагане
на културна продукция. След анализ-картографиране ще бъдат
разработени както критерии, така и стимули за включване в мрежата
София – творческа столица”

Други
из Стратегия за интелигентна специализация на София
“В София е концентрирана основната част на националната научна инфраструктура.
Макар и най-добре развита в България, научната инфраструктура в София има нужда
от модернизация. В края на 2015 г. отваря врати първият в България научнотехнологичен парк - София Тех Парк АД. Паркът, в сътрудничество с академичните
звена, индустрията, държавата и местната власт, има потенциал да стане ядрото на
една от най-модерните иновационни екосистеми в региона, като демонстрира
работещ модел за развитието на изследователския, иновационния и технологичен
капацитет на Република България.
Необходимост от:
○ Създаване
на
центрове
за
иновации
в
допълнение
към
научноизследователската инфраструктура, която няма комерсиален
фокус.
○ Стимулиране развитието на клъстери и обединения в сферата на КТИ,
центрове за компетенции, както и създаване на Медиен технологичен
парк.
○ Подкрепа за създаване на центрове за върхови постижения и центрове за
компетентност в София.
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Инициативи и проекти за развитие на иновационната екосистема: Развитие на София
Тех Парк и мрежа от асоциирани технологични паркове като: Седми километър
(БАН/УниБИТ); Гара Искър; Четвърти километър (БАН/СУ/УниБИТ); Лозенец (Природни
факултети на СУ); Студентски град (УНСС/ТУ); Развитие Центрове за иновации в
партньорство между академични центрове и частния сектор (ВУЗФ), Развитие на
мрежа от офиси за трансфер на технологии (Фондация ГИС-Трансфер Център);
Развитие на мрежа от акселератори; Развитие на мрежа от живи лаборатории,
стимулиращи отворените иновации, предприемачеството и активното включване на
гражданите при разработката на иновативни продукти и услуги.”
Извод: Набелязани са основните потребности на научната инфраструктура.

из Програма на кмета на Столична община
“Привличаме инвестиции за развитие на балнеоложки центрове.
Създаваме спасителен център за животни.
Отваряме център за ветеринарно-медицински грижи за безстопанствени котки.
Изградихме и оборудвахме Оперативен дежурен център и център за видеонаблюдение.
Създадохме звено за аварийно-спасителни дейности.
Изградихме 16 центъра за настаняване от семеен тип и защитени жилища за деца без
семейства и деца със специални потребности.”

Връзки с други теми
Темата е пряко свързана с темите “Публични пространства”, “Градски дизайн и
естетика”, “Градски зони и свързаност”, “Достъпност и равнопоставеност”,
“Инженерна инфраструктура”, както и с елементи от направленията “Хора”,
“Идентичност и култура” и “Икономика”.

4.3.

Заключение

Заключенията и препоръките по темата могат да бъдат разделени на 2 основни групи:
Сгради в планови и стратегически документи и Дигитални данни и информация
относно сградите.
Сгради в планови и стратегически документи:
● Установена е липсата на ясен и категоричен контрол върху качеството на
строителството и прозрачност на процедурите.
● Нужда от съставяне на нормативни актове и механизъм, чрез който да се
прилагат изискванията, регулиращи визуалните характеристики на сградите и
влиянието им върху градската среда и хората. Новите сгради трябва да
подхождат на съществуващата градска тъкан, защото в противен случай те
разрушават градската морфология и влошават микроклимата. Ограничаване на
строителството в зелени площи, чрез повече регулации и санкции, поради липса
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на достатъчно или намаляване на междублоковите пространства в следствие
на презастрояване. Строителството се уплътнява и зелените площи биват
застроявани. Също така трябва да се идентифицират и запазят най-важните
зрителни коридори. Подобряване на взаимодействието между публичните
пространства и функциите на околните сгради. Належащо е да се обърне
внимание на сградите с недобър външен вид и рушащи се фасади.
Обстойно изследване на всеки един от недвижимите паметници на културата,
за да се установи състоянието му и да се изготви проект за реставрация.
Изготвяне на мрежа от маршрути, виртуална карта на културното наследство
на различни езици. Историята трябва да бъде съхранена, популяризирана и
интегрирана.
Разработване на модели за устойчиво социализиране и облагородяване на
изоставените сгради, базирани на добри европейски практики, включващи:
анализ на нуждите, анализ на инфраструктурната инвестиция, анализ на
устойчивостта и предложения за бъдещо управление и функциониране.
При санирането на едропанелните жилищни сгради е необходимо да се промени
нормативната база, да се стандартизират строителните норми и закони, да се
съставят качествени архитектурни задания с ясно регулирани параметри.
Трябва да се обърне по-голямо внимание при оценяване структурната цялост на
едропанелните сградата и тяхната устойчивост. Необходимо е и стимулиране
на чувството на отговорност на собствениците, с цел подобряване на
поддръжката при експлоатация. Като дългосрочна цел може да се набележи
повишаването на иновациите и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
Актуализиране на информацията за жилищните сгради и събиране на такава за
физическото състояние. Главна цел е “Създаване на условия за изграждане на
балансирана, качествена и устойчива жилищна система на София”, към която
има пакет от конкретни цели, които да спомогнат за нейното изпълнение.
Необходимост от отключване на вакантни жилища – за жилища под наем и за
социални жилища; развитие на солиден сектор на жилища под наем; опростяване
на процедурите за издаване на разрешения за строеж; партньорства с частния
сектор за изграждане на достъпни жилища (публично-частни партньорства).
Реформа за правната институционална рамка: Изменения на Закона за
управление на етажната собственост; законовата рамка за отдаване на
жилища под наем; Закона за устройство на територията; законовите
разпоредби относно принудителното извеждане на наематели и опразване на
имоти. Укрепване на институционалния капацитет на национално ниво. Ясно
дефиниране и укрепване на ролята на местните власти. Жилищно финансиране.
Задълбочаване в проблематиката на социалните жилища и възможности за
подобряване на ситуацията. Изработване на актуална база данни.
Преструктуриране и модернизиране на вече съществуващите индустриални
зони.
Опис на физическото състояние на сградите за образование, култура и спорт.
Изясняване на механизма за стопанисване на спортните съоръжения.
Необходимост от модернизиране и обновяване на спортните зали, културните
центрове, читалищата и други. Създаване на съвременни пространства за
споделяне на творчески идеи.
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●

Потребност от научната инфраструктура.

Дигитални данни и информация относно сградите:
● Информацията по тази тема в Кадастралната карта е сравнително пълна по
повечето показатели и може да се използва за направа на различни анализи, но
все пак има пропуски, нужда от обогатяване, и липсва обобщение, уеднаквяване
на формата. Също така е необходимо да се провери актуалността на
информацията.
● Като препоръка, свързана с КК и кадастралните планове, може да кажем, че е
добре да се проучи възможността и да се привърже информацията за
конструкция на сградата от кадастралните планове към КК. Наличната
информация може да бъде използвана, за да се изчисли: височина на сградите (ако
такава не е налична никъде) с използване на приблизителни стойности,
изчисление на основни градоустройствени показатели като Кинт и Плътност.
В допълнение може да се направи и актуален баланс по вид територия и
използваната РЗП по отделните функции. Тези анализи могат да бъдат
направени както за цялата община, така и по райони и административни
квартали.
● Интегриране на адресите за Столична община в ГИС и привързването им към
съответните сгради.
● Допълване на формата за адресите на издадените сертификати за енергийна
ефективност от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, с цел улеснено
пространствено привързване на информацията.
● Набавяне на данни за статута на сградите от Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община от ДНСК. Трябва да бъдат положени необходимите условия от
заинтересованите страни да се работи усилено за въвеждане на енергоефективни мерки в максимален брой сгради
● Основните препоръки към публичните регистри на НАГ и ДНСК са две: да се
добави филтър, по различните показатели като в допълнение се групират
отделните дейности в специфични категории и да се помисли върху
интегрирането на карта на СО и пространствено визуализиране на
информацията.
● Въпрос на приоритизиране и политика е да се изработват специфични анализи
по темата, които да обосноват конкретни мерки и действия свързани с
богатото културно-историческо наследство на столицата. Необходимо е да се
провери актуалността и достоверността на данните с оглед на факта, че те
са използвани при изработката на ОУП през 2009 г.
● Уеднаквяване на координатната система на наличните слоеве, свързани с
училищата на територията на СО. Проверка на актуалността и
достоверността на данните.
● Към момента на разработката липсват или няма данни по относно следните
неща свързани с темата Сгради:
○ Състояние на сгради - фасади и покрив - няма данни;
○ Година на построяване на сградите в Столична община (от възможно
най-старите записи) - могат да се вземат от удостоверенията за
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○
○
○
○
○
○
○

○

въвеждане в експлоатация, но трябва да се прегледат от публичния
регистър едно по едно; възможно е да има в НСИ; в НАГ няма данни;
Покривно озеленяване (брой на сградите с покривно озеленяване, площ на
покривното озеленяване) - няма данни;
Влияние на сградите и тяхното качество върху хората и средата - няма
данни;
Типологии на застрояване (архитектурен стил) - няма данни;
Изисквания за естетически качества на сградите - фасадно оформление
- цвят, стил и др.;
Нужди на града от различни нови сгради - жилищни, обслужващи,
индустриални и др.;
Регистър на изоставените / опасни сгради;
Регистър за ново строителство, ремонти и обновяване на сгради
(частично представени в разрешенията за строеж, не е възможно да се
филтрира информацията);
Сгради по вид конструкция (има частично в кадастралните планове, но не
са актуални).
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5. Необходимост от изследвания
На база на направените анализи на стратегически планови документи и получени данни
по темата за сградите, смятаме, че има нужда от следните изследвания:

Проучване и анализ на сградния фонд и градските зони в София
Цел: Да се синтезират по-ясно знанията относно развитието на сградния фонд и
градските зони в София;
Дейност: Навързване на съществуващата информация относно сградния фонд в София
и анализиране на морфологията, типологията, годината на построяване и наслагване
на това с гъстотата и интензитета на застрояване по (регулационни) квартали в
София;
Методология: Навързване, обработка на съществуващите ГИС база данни, кадастър и
НСИ данни и последващ техен анализ чрез ГИС;
Мотивация: Оптимизирането на базата данни относно сградния фонд в София и
наслагването му с други кадастрални или статистически (НСИ) данни предоставя
възможности за разкриване на интересни и ключови взаимовръзки между градска
морфология и начин на живот.
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VII. ДОСТЪПНОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ

1. Описание
Темата за Достъпност и равнопоставеност е една от приоритетните в последните
години както за СО, така и за страната. Това е така с оглед факта, че наличието на
достъпна градска среда улеснява всички членове на обществото, но за някои групи
(хора с увреждения, хора с трудности в придвижването, хора с временни физически
травми, майки с детски колички и др.) осигуряването на достъпна градска среда е
задължителното условие за тяхното свободно придвижване, осъществяване на
социални контакти и нормален начин на живот.
В темата са разгледани моделите за оптимизиране на достъпността в градската
среда и осигуряването на равнопоставеност за всички хора чрез създаване и
подобряване на системи за интегрирано движение, достъпност на хора в
неравностойно положение, подобряване на достъпността по отношение на
здравните, образователните и социалните услуги, подобряване достъпа до
информация и електронни услуги.
Съществува тясна обвързаност между двете понятия: Достъпност на средата и
равнопоставеност. Все пак, за улеснение, на места е предприето условно разделение на
двете тематики.
Първото понятие се разглежда чрез проучване и анализ наличието на разработки
свързани с достъпност на градската среда за хора в неравностойно положение и други
социални групи. Достъпността е доста широко понятие, затова сме се опитали да
обхванем нейните различни измерения и да проучим съществуващата информация
относно:
● наличие на проучвания и изисквания относно физическата достъпност на
средата;
● проучване на налична информация относно достъпност до различни видове
услуги, съответно сгради;
● налични данни за местоположение, състояние и поддръжка на обекти и
съоръжения осигуряващи достъпната среда - асансьори, платформи,
рампи, тактилни настилки, бордюри и т.н.
● паралел на българския контекст с концепцията 8/80
● анализ на съществуващата нормативна база
Относно равнопоставеността и факта, че тя има доста разнородни измерения, ние се
фокусираме основно върху териториалната равнопоставеност на хората по
отношение на основни функции в градската среда. Социалните и икономически
измерения са разгледани от Направления: Хора и Икономика. Изследванията ни се
фокусират върху налична информация по следните теми:
● равен достъп до средата на различните възрастови групи,
● равнопоставеност на половете в контекста на градската среда различни нужди и ежедневие,
● подобряване битовите условия за уязвимите и необлагодетелстваните
групи от населението,
● равни възможности и недискриминация,
● интеграция на групите в неравностойно положение
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● паралел на българския контекст с концепцията 8/80
С изпълнението на горните дейности се цели да се проучи каква е наличната
информация и дали изобщо тези тематики са засегнати в съвременното планиране на
Столична община. И докато достъпността е особено актуална през последните
години, то никой не говори за равнопоставеността и нейните различни измерения.
Подобно изследване би било изключително полезно, тъй като уязвимите групи и хората
в различно неравностойно положение трябва да са една от основните целеви групи,
към които да бъдат насочени както социално-икономическите, така и
градоустройствени решения и политики. В допълнение, може да се направи сравнение
относно равнопоставеността на жителите на отделните квартали по отношение на
близост и осигуреност със: социални услуги, обслужване, публични пространства и др.
при наличие на подобни разработки.
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2. Източници на информация
2.1.











Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО);
Закон за изменение и допълнение на закона за устройството и застрояването
на Столичната община;
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, включително за хората с увреждания;
Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр. София от 18 август 2000 г.;
НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община;
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. За проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, включително за хората с увреждания /В сила от 14.07.2009 г.,
Издадена
от
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството, Обн. ДВ. бр.54 от 14 юли 2009 г., изм. ДВ. бр.54 от 15 юли
2011 г./ ;
Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или
монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други
средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията.

2.2.








Стратегически документи

Стратегия за Достъпна градска среда за всички на територията на Столична
община, 2018-2022 г. (2017 г., Столична община)
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 20142020 (Обединение София XXI, октомври 2013)
София, публични пространства и обществен живот - доклад (Gehl Architects,
Столична община & партньори, 2017);
Програмата на кмета на Столична община - "Програма 2015 – 2019 Йорданка
Фандъкова"
Генерален план за организация на движението на територията на Столична
община (Мотт МакДоналд ЛТД, юни 2011).

2.3.


Нормативни документи

Данни

Списък на пешеходни пътеки на територията на Столична община, от
Дирекция Управление и анализ на трафика в текстови формат, актуални към
2017 г.;
Опис на пешеходни подлези на територията на Столична община без
стопанисваните от Метрополитен, от Дирекция Управление и анализ на
трафика, сканиран .pdf файл, актуални към 2017 г.
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2.4.


Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии

Докторантура на Силвия Чакърова, (2016). Street life diversity and planning the
urban environment. Comparative study of Sofia and Melbourne. In E. V. Lazarević, M.
Vukmirović, A. Krstić-Furundžić & A. Đukić. (Eds.), Proceedings of the 3rd International
Academic conference on Places and Technologies 2016: Keeping up with Technologies
to Create Cognitive City by Highlighting its Safety, Sustainability, Efficiency,
Imageability and Liveability (pp. 463-471), Belgrade, Serbia. ISBN: 978-86-7924-160-3.
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3. Оценка на информацията
Относно едни от най-важните данни, свързани с темата на равнопоставеност и
достъпност, споменати на долния ред, няма информация в Направление архитектура и
градоустройство.
Достъпност на физическата среда - местоположение на скосени тротоари,
тактилни настилки, достъпни публични пространства и сгради, от НАГ във
формат .shp / .xls
● Данни относно местоположение, състояние и поддръжка на обектите
осигуряващи достъпната среда - асансьори, платформи, рампи, тактилни
настилки, бордюри, и т.н., (геолокирани, за периода 2000 - 2017) в .shp / .xls
формат
Горните неща са от съществена важност, за да може да се следи къде е осигурена
достъпност, в какво се изразява тя и как да се обвържат единичните дейности в
цялостна концепция за устойчиво подобряване достъпността на различните
измерения на градската среда. Следва да отбележим, че с оглед големия обем от работа
и кратките срокове, не сме подавали горните запитвания към районните
администрации, където е възможно да имат подобна информация. За в бъдеще е
належащо да се проучат и тези възможни източници на данни. Няма как да се изготви
проучване и да се води целенасочена политика в тази посока, ако не се знае къде до
момента е осигурена достъпна среда и към кои социални групи е насочена тя. Като
препоръка може да кажем, че е задължително в бъдеще тези данни да се събират в
централната администрация и да бъдат геолокализирани, включващи информация за
конкретната намеса и състояние на средата или съоръжението.
●

Достъпността до спирките на МГТ е разгледана в Направление Транспорт. По темата
има две магистърски дипломни работи на урбанисти, които имат пряко отношение по
темата и техните препоръки и изводи следва да бъдат взети предвид.


Списък на пешеходни пътеки на територията на Столична община, от
Дирекция Управление и анализ на трафика в текстови формат, актуални към
2017 г.
 Опис на пешеходни подлези на територията на Столична община без
стопанисваните от Метрополитен, от Дирекция Управление и анализ на
трафика, сканиран .pdf файл, актуални към 2017 г.
Горните данни са получени под формата на списъци, съдържащи информация относно
местоположение на повдигнатите пешеходни пътеки и всички подлези без
стопанисваните от Метрополитен.
Пешеходните пътеки тип ‘зебра’ на територията на Столична община са 785, като
286 от тях са повдигнати с цел намаляване на травматизма в случай на ПТП с участие
на пешеходци. Приложен е списък на повдигнатите пътеки. Записите съдържат името
на улицата, на която се намира пътеката и при коя друга (явно пресечна) улица е
точното ѝ местоположение. Цялата тази информация не върши друга освен
осведомителна работа във вида, в който е в момента. Задължително е
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пространственото ѝ привързване към КК (или друга приета основа) с цел визуализация
и придобиване на ясна представа за локацията и концентрацията на пешеходни
пътеки. Това е належащо за всички 785, а не само за повдигнатите. Естествено, добре
е при създаване на база данни да се включи информация относно: вид, ширина,
състояние и др. свързани и полезни данни. Същото важи и за пешеходните подлези, за
които горното може да стане доста бързо и лесно с оглед на малкия им брой и
възможността за локализация по сателитно изображение. Направата на такава карта
и интегрирането ѝ с обектите описани в чл. 8., ал.1, т.1 от НАРЕДБА № РД-02-20-10 ОТ
5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА
ДВИЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА
СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ ще даде ясна представа къде има
нужда от нови пешеходни пътеки и пресичания.
Като обобщение по тази точка може да кажем, че наличните данни са доста оскъдни, и
те не са геолокализирани както е логично да бъдат. Казваме това с условието, че не
сме пускали запитване за тези данни към районните администрации. Дори обаче там да
имат информация, то е нужно тя да бъде обединена и поддържана за в бъдеще от
централна дирекция към СО. Събирането на информацията е необходимото улеснения
за работа в посока единна и устойчива концепция за осигуряване на достъпност и
равнопоставеност на градската среда. Възможните проучвания и анализи са описани в
точка 5 - Необходими проучвания.
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4. Оценка на състоянието
4.1.

Параметри и показатели
a) Достъпност














брой сгради с изградени инфраструктурни съоръжения с
фокус върху подобряване на достъпността;
брой публични пространства с изградена инфраструктура
за достъпна среда;
класификация на улиците според ширина на тротоарите / %
пешеходно пространство;
обновени тротоарни настилки (км);
брой и местоположение на пресичания със скосени
тротоари и инсталирани тактилни настилки;
брой и местоположение на устроени спирки на градския
транспорт спрямо изискванията за достъпна среда;
брой и местоположение на кръстовища със осигурени
светлинни и звукови сигнали;
брой и местоположение на пешеходните пътеки, тяхното
състояние и видове (повдигнати, осветени и т.н.);
брой (работещи) асансьори и др. съоръжения осигуряващи
физическа достъпност (метро, спирки, подлези, сгради,
пространства).
брой разработени и внедрени оперативни информационни
системи за достъп до публична информация - Направление
Управление
публични/административни услуги, достъпни онлайн Направление Управление.

b) Равнопоставеност









равнопоставеност по отношение на социалните услуги близост/достъпност до училища, болници, домове за
възрастни и др.;
равнопоставеност по отношение на обществено
обслужване - близост до пазари, МОЛ-ове, аптеки и др.;
равнопоставеност по отношение на мобилността достъпност до спирки на МГП и метро, велоалеи, пешеходни
зони и др.;
равнопоставеност
по
отношение
на
публични
пространства и озеленени площи - достъпност и качество
на публичните пространства;
равнопоставеност на физическата среда за 8- и 80годишни
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4.2.

равнопоставеност по икономически критерии - размер на
данъци в различните квартали и др. показатели (връзка с
направление “Икономика”);
равнопоставеност на полов принцип - нуждите на мъжете и
жените в градската среда (връзка с направление “Хора”).

Анализ

Достъпността на градската среда в Столична община се разглежда и регулира основно
с няколко документа, анализирани по-долу.
Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична Община,
2018-2022 г. е най-актуалният документ, свързан с достъпността, като дори ще
влезе в сила през 2018г. Документът си поставя 3 специфични цели:
● Интегриран подход към изграждане на достъпна градска среда за всички като
задължителен елемент от политиките за постигане на устойчиво градско
развитие;
● Достъпната градска среда да се разглежда като основно човешко право,
упражняването на което води до повишаването на качеството на живот за
всички;
● Повишаване на ефективността на контрола при изпълнението на мерки за
осигуряване на достъпна градска среда за всички.
Предвижда се тези цели да бъдат реализирани чрез работа в следните три основни
приоритетни направления:
● Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради и обекти общинска
собственост (общински образователни институции; общински здравни
заведения; общински обекти за спорт, отдих и туризъм, култура; социални
услуги, предоставяни от Столична община и др.);
● Осигуряване на достъпен общински градски транспорт и транспортни услуги;
● Осигуряване на информация в достъпна форма за услуги, предоставяни от
общината.
Специфичните цели и подкрепящите ги приоритети обхващат достъпността до
сгради, транспорт и информация, но не засягат важния аспект - достъпността на
самата публична градска среда - улици и пространства.
На международно ниво стратегията е отчела приоритетите и заложените мерки на
редица действащи документи и регламенти на ЕС като се съобразява с техните
принципи и препоръки. В допълнение са разгледани и документи на национално ниво,
имащи отношение по темата. Разпределени по трите приоритетни направления, са
разписани всички нормативни документи, които имат отношение към темата. Това е
добро решение, тъй като предоставя голямо улеснение за предприемане на конкретни
мерки свързани с осигуряването на достъпност.
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Всички неща, включени в документа, са изведени на база анализ на ситуацията към 2017
г. и наличните данни по темата на достъпността в Столична община. В анализа са
включени данни и нормативни документи, върху които е базиран самият
стратегически документ. Доста полезно за темата е описанието на изпълнените
мерки за осигуряване на достъпна среда. Мерките са разписани спрямо 3-те
тематични направления и описват детайлно предприетите действия от СО.
По приоритет Мерки за достъпност в обекти и сгради общинска собственост са
предприети дейности за осигуряване достъп до следните обекти:
Общински спортни обекти - осигурена е достъпна среда до 6 стадиона и 11 зали
Общински сгради свързани с културата - в различна степен са предприети мерки
за осигуряване на достъпна среда на 3 Дома на културата ‘Красно село’,
‘Надежда’ и ‘Средец’; Софийска градска художествена галерия, Паметникът на
незнайния войн и Централна минерална баня
● Сгради на общинската администрация - напълно достъпни са 2 сгради на
общинската администрация - на ул. „Московска” 33 и ул. „Сердика” 5. Частично
достъпна е сградата, разположена на адрес „Оборище” 44. В районните
администрации са изпълнени частични мерки в 15 сгради, като това най-вече са
изградени рампи.
● Общински детски градини и училищa - от 176 общински училища в 18 от тях е
осигурена цялостна общодостъпна среда, включваща: рампа, асансьор,
адаптиран санитарен възел. Освен тях има монтиран немалък брой (175 от
горните категории) съоръжения за достъпност и в останалите училища. От
общо 199 детски градини, в 85 има завършена цялостно общодостъпна среда, а в
останалите са монтирани общо 232 различни съоръжения.
● Общински лечебни заведения, детски ясли, комплекси за детско хранене, детски
кухни и раздавателни пунктове - Напълно достъпни са 12 болнични заведения и
специализирани болници за продължително лечение и рехабилитация.
Съоръжения за достъпност има общо в 28 центъра. До 24 самостоятелни
детски ясли и 4 комплекса за детско хранене са налични само достъпни
маршрути от улицата до входа.
● Социални услуги - в 17 заведения за предоставяне на социални услуги за деца и
възрастни има осигурена цялостна достъпна среда, а в 7 - частична. В
допълнение има осигурена частична или пълна достъпност до 8 Бюра за
социални услуги и техни три подразделения
●
●

Може да обобщим, че мерките (частични или пълни) по осигуряване на достъпна среда
обхващат над 240 сгради, общинска собственост. В редица други са предприети
единични мерки. Това е един от минусите на описаните по-горе действия. За в бъдеще
трябва винаги да се мисли за изпълнение на пълни мерки, а не частични, тъй като
тогава смисълът се губи. Например ако е осигурен достъпът до дадена сграда, но не е
осигурена достъпна среда до втория етаж, където трябва да стигне човекът. Трябва
да се мисли в тази посока и стратегически да планират и съчетаят нещата, когато се
предприемат подобни мерки. Като друг основен извод може да кажем, че е необходим по
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силен контрол на изпълнението, свързан със спазването на изискванията и
нормативите в Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане

на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания. Това е необходимо, тъй като доста от
проектите (примерно рампа за осигуряване на достъп) се изпълняват само за да се
отбие номерът и са абсолютно неизползваеми от хора в неравностойно положение.
Това е своеобразен вид подигравка с тези хора и е недопустимо подобни интервенции
да се случват във времената, в които живеем.
По темата Мерки за осигуряване на достъпност на общинския градски транспорт са
предприети следните дейности:
●

●
●

●

●

●

●

●

след 2011 г. се работи усилено за осигуряване на достъпност до метрото. Във
всички 34 метростанции има изградени асансьори, като в новоизградените 27
станции са осигурени минимум по два входа с асансьори. Работи се за
подобряване условията за достъпност за хора с нарушено зрение, като през
последните месеци на 2016 г. в столичното метро са направени допълнителни
подобрения.
по данни на „Център за градска мобилност“ ЕАД 550 бр. от всички 770 превозни
средства, обслужващи линиите на обществения транспорт, са нископодови
транспортни средства.
по данни от СО с проектно финансиране са изградени общо 7322 кв. м тактилни
плочи с релефни елементи и оцветени, за да могат хора с остатъчно зрение да
ги отличават от традиционната настилка. По линия на текущи ремонти за
обновяване на тротоарните настилки са положени общо 4250 кв. м тактилни
плочи. При текущите ремонти се прилага подход за съчетаване на няколко
дейности, където е възможно, например изпълняват се и скосявания на
тротоарите.
за подобряване достъпа на уличните кръстовища в близост до спирки на
обществения транспорт се вземат поетапни мерки пешеходните подлези да
се приведат в съответствие с изискванията за достъпност. Мерки за
подобряване условията за достъп са изпълнени в пешеходния подлез при жп гара
„Подуяне“. Наскоро СО инвестира в изграждането на четири асансьора на
подлеза при кръстовището на бул. “България“ и бул. “Тодор Каблешков“
други съоръжения, които улесняват придвижването специално на хората със
зрителни увреждания, са устройствата за звукова сигнализация на кръстовища,
регулирани със светофари. На места вече има инсталирани и устройства за
гласова сигнализация
Подобряване на достъпа до пътуване с обществения градски транспорт - СО
улеснява достъпа на гражданите до обществения градски транспорт чрез
издаването на преференциални абонаментни карти за пътуване на различни
категории правоимащи лица
Предоставяне правото на преференциално паркиране в зоните за почасово
платено паркиране (преференциални карти) - През 2016 г. са подадени общо 8066
бр. заявления, от които общият брой на получилите разрешение за издаване на
преференциална карта за паркиране в зоните за почасово платено паркиране е
5741
Достъп до денонощно безплатно паркиране на паркомясто пред дома - за периода
от 2012 г. до 2015 г. общо 456 лица с увреждания са получили право на паркиране
на индивидуално паркомясто по местоживеене.
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●

Достъп до общински специализиран транспорт за трудноподвижни лица - към
настоящия момент са осигурени 21 транспортни средства за специализиран
транспорт, разположени в районните администрации.

Като извод може да кажем, че СО община работи доста и в това приоритетно
направление. Някак обаче предприетите действия звучат разпокъсани и без единна
визия и концепция. Прави впечатление, че се приоритизира достъпността до
метрото, което е донякъде логично, докато мерките, свързани с наземния транспорт,
който е не по-малко важен, остават на заден план. Споменат е брой нископодови
автобуси, но не е ясно дали всички са пригодени за хора в неравностойно положение.
По приоритетно направление Мерки за достъпност до информационни услуги са
предприети следните мерки, които подкрепят горните направления:
●
●

●

На територията на Столична община, са монтираните 1053 бр. електронни
информационни табла (ЕИТ) с гласово оповестяване.
Столичното метро работи за подобряване условията за достъпност за хора с
нарушено зрение, като в края на 2016 г. е пуснато е съобщение в
метровлаковете, указващо крайната дестинация на конкретния влак, а на
метростанция „Младост-1“ има съобщение, което известява пристигащия влак
дали е за Летище София или Бизнес парк
В някои от общинските културни институти и библиотеки се развиват
информационни услуги специално за хората с увреждания, за да се подпомогне
достъпът им до електронни информационни и базирани на интернет ресурси.

С оглед на времето, в което живеем, предприетите до момента действия са крайно
недостатъчни. Новите технологии и факта, че София е център на ИКТ за югоизточна
Европа са достатъчни условия, за да бъде изработена конкретна стратегия за
развитие на публични електронни услуги, улесняващи не само хората в неравностойно
положение, но и всички граждани.
На база направения анализ и преглед на свързани документи, стратегията формулира
като основни предизвикателства следните неща, имащи връзка с градската среда:
●

●

●

На общинско ниво сериозно предизвикателство е осигуряването на
достъпност на вече изградени сгради, които са позиционирани в определен
контекст на съществуваща инфраструктура на територията на Столична
община.
Осигуряването на достъпни транспортни средства за общинския транспорт и
информация в достъпен формат за съществуващите възможности за ползване
на достъпни превозни средства е предизвикателство, което изисква
продължаващи усилия, средства и време.
Друго предизвикателство представлява ефективния контрол на точното и
качествено изпълнение на проекти със заложени нормативно изискуемите
мерки за осигуряване на достъпност на общински обекти и сгради с
обществено значение.
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Като извод, може да кажем, че предизвикателства са ясни, конкретни и точно
формулирани, изцяло свързани с реалната ситуация в градската среда. С оглед на
споменатия вече факт, че в стратегията липсва приоритет за осигуряване на
достъпна публична градска среда, следва да добавим още едно основно
предизвикателство, формулирано от нас: изработване на цялостна визия и
методология за работа с цел осигуряване на пешеходна достъпност, за хора в
неравностойно положение и от различни социални групи, която да включва: скосени
тротоари и тактилни настилки, премахване на бариери, ремонт на настилки, звукова и
светлинна сигнализация на кръстовища, създаване на геопространствена база данни
включваща информация за горните неща и др. Това би дало необходимата и конкретна
основа за ефективна работа по цялостно подобряване достъпността на градската
среда.
Стратегията посочва и конкретните инструменти, необходими за постигане на
целите и приоритетите на стратегията:
●

Актуализация на общинската Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр.
София - цели се да се създаде нормативен акт, валиден за конкретния и поспецифичен контекст на гр. София

●

Включване в общинския експертен съвет по устройство на територията към
Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община, на
представители, излъчени от Обществения съвет по социална политика - целта
е да се разглеждат и обсъждат проекти от гледна точка осигуряването на
достъпна среда

●

Планове за поетапно прилагане на мерки за достъпност, синхронизирани със
Сборния бюджет на Столична община и други национални и европейски източници
на финансиране - във връзка с ефективното изпълнение и отчитане на
изпълнението на Стратегията е предвидено Столичният общински съвет да
приема ежегодно план за действие с конкретни мерки, индикатори за тяхното
изпълнение, отговорни структури и източници на необходимите финансови
ресурси

●

Синхронизиране на дейностите по изпълнение на Стратегията с дейностите по
изработване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските
територии - Визията като документ с дългосрочно действие стои най-високо
в йерархията на документите по стратегическо планиране на Столична община
и затова всички действия свързани със Стратегията трябва да са
синхронизирани с целите на Визия за София

Описаните инструменти са ясни, с достатъчна конкретика и логическа обвързаност
помежду си. Със сигурност е необходимо някой да следи за успешното използване на
инструментите, за да не останат просто с пожелателен характер.
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Може би най-ценната част от Стратегията са направените препоръки. Те се
отнасят към различните тематични направления.
●

●
●

●

Основната препоръка е достъпността да се разглежда от гледна точка на
дейностите в средата, а не от гледна точка на видовете
увреждания/ограничения;
Следващата препоръка е относно качеството на ремонтите при осигуряване
на достъпната среда и нуждата от по-засилен контрол при изпълнението;
Главните архитекти на районните администрации да изискват залагането на
мерки за осигуряване на достъпност в проектите за изграждане на нови сгради.
По този начин да се задължат изпълнителите да осигурят необходимите мерки.
Препоръчва сформиране на Орган за наблюдение и контрол на планирането и
изпълнението на мерки за достъпно на ниво СО.

Тези препоръки и изводи звучат доста актуално, като предлагат конкретни действия,
които да решат съществуващите проблеми с достъпността. Надяваме се те да
бъдат взети предвид при бъдещи действия свързани с осигуряване на достъпност на
градската среда. Друг позитивен момент от Стратегията е, че в нея има включени
конкретни препоръки за подобряване на градската среда от Съюза на слепите в
България. Те са изключително ясни и са свързани с конкретни предложения за различни
ситуации. На мнение сме, че това е правилният подход - да се питат точно
нуждаещите се за решения на проблемите свързани с достъпната среда за хора в
неравностойно положение. В допълнение обаче, споменатите препоръки са включени в
текста на Стратегията, но като част от анализа, а не като част от препоръките или
инструментите. Това донякъде обезсмисля добрите намерения и сътрудничество.
Необходимо е да се помисли в бъдеще приоритетите и мерките на подобни стратегии
да идват точно от хората със специфични нужди.
В заключение може да кажем, че със сигурност има нужда от подобна Стратегия за
достъпна градска среда за всички на територията на Столична община, 2018-2022 г.
Положителен знак е осъзнаването на нужда от подобна от страна на общината.
Въпреки това следва да отбележим няколко конкретни извода, свързани с нейното
съдържание:
●

●

●

Стратегията има доста силни страни, като дефинира конкретни
предизвикателства, инструменти и препоръки за подобряване достъпността
в града;
Противоречиво е посланието на стратегията, която дори в заглавието си
съдържа думите ‘градска среда’, но след това не обръща нужното внимание и не
слага приоритет върху подобряване на достъпността именно на физическата
публична среда в София. Според нас именно подобряването достъпността на
градската среда трябва да бъде приоритетна политика за Столична община;
На база горния извод може да кажем, че е нужно изработване на цялостна визия и
методология за работа с цел осигуряване на пешеходна достъпност както за
хора в неравностойно положение така и други социални групи и граждани. Тази
визия може да бъде допълнена към стратегията, но трябва да поставя ясни
цели, индикатори и срокове за изпълнение. В нея се препоръчва да се наблегне
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върху следните елементи на достъпната среда: скосени тротоари и тактилни
настилки, премахване на бариери от пешеходните пространства, ремонт на
настилки, звукова и светлинна сигнализация на кръстовища, създаване на
геопространствена база данни, включваща информация за горните неща и др.
Тези неща биха осигурили необходимата и конкретна основа за ефективна
работа по цялостно и устойчиво подобряване достъпността на градската
среда.
Следващият документ с доста пряко отношение по темата за достъпността е
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за
хората с увреждания. С нея се определят изискванията при проектирането,
изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната
територия и на сградите и съоръженията) за осигуряване на достъпна архитектурна
среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с
намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.
Дефинираните в документа елементи на достъпната среда в урбанизираната
територия са:
● пешеходни пространства;
● кръстовища и пешеходни пътеки;
● елементи за преодоляване на различни нива;
● достъпни места за паркиране;
● спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на
пътници;
● елементи на обзавеждането на достъпната среда
Горните елементи на достъпната среда се свързват помежду си с достъпен маршрут,
както следва:
● от улици и пешеходни пространства до достъпен вход на сграда или
съоръжение;
● от достъпни места за паркиране до достъпен вход на сграда или съоръжение;
● от спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на
пътници до достъпен вход на сграда или съоръжение.
В урбанизираните територии с първостепенно значение се устройват следните
достъпни маршрути:
● от приемните сгради на транспорта (автогари, железопътни гари, летища,
морски и речни гари) до спирките на превозните средства от редовните линии
за обществен превоз на пътници и до достъпните места за паркиране;
● от сградите на лечебните заведения до спирките на превозните средства от
редовните линии за обществен превоз на пътници и до достъпните места за
паркиране;
● от административните сгради на централните изпълнителни органи и на
общинската администрация до спирките на превозните средства от
редовните линии за обществен превоз на пътници и до достъпните места за
паркиране;
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●
●
●

от достъпните сгради на учебните заведения до спирките на превозните
средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и до
достъпните места за паркиране;
пешеходните пространства в централните зони на урбанизираните
територии, предназначени за многофункционално ползване;
от достъпните сгради за обществено обслужване и достъпните жилищни и
производствени сгради до спирките на превозните средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници и до достъпните места за паркиране.

Изградените достъпни маршрути, пространства и елементи на урбанизираните
територии се обозначават
с международния символ за достъпност.

Горната извадка от наредбата звучи доста пожелателно и нереалистично с оглед
текущата ситуация в градската среда на София. Трябва да бъде изработена цялостна
визия и концепция как нещата описани в този документ да бъдат обвързани с
останалите политики за градско развитие.
Определените изисквания за пешеходни пространства са свързани с надлъжния и
напречния им наклон, широчина не по-малка от 120 см, като през 50 м се осигурява
място за разминаване на две инвалидни колички с широчина не по-малка от 180 см, а и
също така настилките да са равни и нехлъзгави. Има изключения от горните норми,
когато не могат да бъдат спазени изискванията:
● допуска достъпното пешеходно пространство да се изпълнява с широчина не
по-малка от 90 см без препятствия
● проектира и изпълнява алтернативен достъпен маршрут
● пешеходните пространства със стълби или стръмни наклони да не се
преустройват, при условие че е изпълнен и се поддържа удобен алтернативен
достъпен маршрут
За улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение в достъпните пешеходни
пространства се изпълняват тактилни ивици - за информация и за внимание,
контрастни на цвета на съседната настилка.
Тактилните ивици за информация се изпълняват преди тактилните ивици за внимание
при смяна на посоката на достъпния маршрут, преди препятствие, при разлика във
височина и др., както следва:
● от тактилни плочи с три релефни ивици, ориентирани по посоката на
придвижване;
● с дължина най-малко 2 м и на разстояние до 50 cм от сградите или
обезопасената страна на достъпните маршрути.
При преминаване на достъпни маршрути с дължина, по-голяма от 10 м, през открити
пространства, където няма други ориентири за хора с увредено зрение, се предвиждат
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тактилни ивици за информация, които служат за насочваща ивица по дължината на
маршрута.
Към тактилните ивици за информация и за внимание могат да се поставят и други
елементи за ориентация на хората с увредено зрение, като говорими устройства,
задействани с дистанционно управление или с бутон, или други подобни устройства,
релефни карти и др.
Тактилните настилки са задължителни, но трябва да се помисли обвързването им с
релефни карти и говорими устройства, каквито са и напътствията в наредбата.
Желателно е да се помисли за цялостни маршрути, които са обозначени с този вид
настилки с цел да се улесни придвижването на хората в неравностойно положение.
Нормативният документ дефинира и видовете кръстовища (регулирани и
нерегулирани) и тяхното преминаване. На кръстовища със светофарни уредби
зелената светлина се съпровожда от звуков сигнал, който се включва едновременно
със сигнала със зелена светлина и спира с подаването на сигнал с червена светлина.
На кръстовища, разположени на достъпен маршрут без светофарни уредби, се
поставя пътен светофар със светлинен и звуков сигнал и с командно табло за ръчно
управление на смяната на светлинните сигнали. Командното табло включва освен
бутон за задействане на светофара и насочваща стрелка и/или тактилна карта на
кръстовището. Командното табло се монтира от лявата страна по посока на
движението на разстояние 100 см от нивото на прилежащия терен.
Горният абзац отново е по-скоро като добра препоръка, отколкото реално изпълнение.
Не може да отречем, че на повече регулирани кръстовища има звуков сигнал, но
нерегулираните са още далеч от нещата, описани по-горе.
Една от най-интересните препоръки на наредбата е, че достъпните маршрути в
урбанизираната територия тротоарите се скосяват в местата на пресичане на
улици, на всяка пешеходна пътека от двете страни на улицата, при смяна на нивата
пред входовете на сгради и между достъпен паркинг и тротоар.
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Това е едно страхотно решение, което е реалистично да се приложи на територията
на целия град в разнообразни ситуации и да реши голяма част от проблемите, свързани
с достъпността на физическата среда в публичното пространство. За съжаление
много тротоари и пресичания все още не са адаптирани с подобни решения за
подобрена достъпност на хората с увреждания. Все пак, в нормативния документ
доста подробно, с технически показатели, е обяснено как трябва да се направи
скосяването и какви са конкретните изисквания за поставяне на тактилни настилки,
с описана тяхната форма и цвят за различните кръстовища.
Описани са елементите за преодоляване на различни нива в урбанизираната територия
като това са: стълби, подемни платформи, асансьори и рампи. Ще обърнем специално
внимание на рампите, които са един от най-разпространените елементи на достъпна
среда. Наредбата ясно и точно дефинира изисквания, които са съобразени с нормално
преминаване през съоръжението на човек в инвалидна количка. Посочени са изисквания
за наклон, ширина и безопасност. За жалост, в България много силно се злоупотребява с
този елемент, които често се изгражда единствено, за да се отбие номера, че има
достъпна среда. Идеята на тези рампи е те да бъдат удобни точно за хората, които
най-много се нуждаят и да осигурят нужната достъпност до даден обект. Въпреки
конкретни изисквания, те в много голям процент от случаите, биват нарушавани
поради различни причини и крайният резултат са рампи с невъзможен за преодоляване
наклон, недостатъчна ширина и неподходяща настилка. Качеството за изпълнение и
спазването на тази наредба е може би един от най-сериозните проблеми при
осигуряване на достъпна среда. Затова е необходимо да се помисли за начини на
засилване на контрола по изграждане и санкциониране на нарушителите.
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В изискванията на наредбата са описани и броят на достъпните места за паркиране на
автомобили на хора с увреждания пред сгради за обществено обслужване и жилищни
сгради. Той се определя, както следва:
● най-малко три места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 места;
● най-малко 4 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в
паркингите с повече от 50 места;
● най-малко 10 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите към
сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и
производствени дейности, и приемни сгради на транспорта.
Достъпните места за паркиране се разполагат в непосредствена близост до
достъпния вход за пешеходци на паркинга при спазване на следните изисквания:
● широчината на едно място за паркиране е 360 см
● местата за паркиране и подходите към тях се изпълняват от нехлъзгава
настилка и с наклон не повече от 3 % (1:33).
Наредбата указва и правила за достъпност на спирки на МГТ. На тротоара в района на
спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на
пътници се обособяват две зони при спазване на изискванията за достъпност, както
следва:
● зона за изчакване
● зона за качване
Зоните се отделят от околното пространство чрез контрастна настилка и се
изпълняват тактилни ивици за информация и за внимание.
В зоната за изчакване се осигуряват най-малко едно място за сядане и по едно място за
детска и инвалидна количка. Местата се защитават срещу неблагоприятни
атмосферни условия.
Зоната за качване отговаря на следните изисквания:
● успоредно на мястото за спиране и потегляне на превозното средство по
дължината на спирката се осигурява свободно пешеходно пространство с
широчина най-малко 150 см;
● тротоарът се изпълнява скосен по дължината на мястото за спиране и
потегляне на превозното средство;
● елементите на обзавеждането на достъпната среда се разполагат извън
свободното пешеходно пространство;
● на спирките като част от достъпния маршрут се изпълняват тактилни ивици
за информация, които водят до тактилните ивици за внимание, с които се
обозначава мястото за качване за хора с увредено зрение; тактилните ивици за
внимание се изпълняват на разстояние 40 cм преди скосяването на тротоара в
зоната за качване;
● на спирките, където са монтирани устройства за информация (за номера на
пристигащото превозно средство и др.), се предвижда възможност за подаване
на основната визуална информация, съпроводена от гласово уведомяване.
Този раздел от документа за момента все още е на хартия с оглед реалната ситуация в
Столична община и в частност гр. София. По-голямата част от нещата звучат
логично и резонно, но към момента не са предприети действия за тяхната реализация.
И въпреки дейностите, които СО е предприела и предприема (описани при анализа на
Стратегията) за подобряване на достъпността, то със сигурност има още безкрайно
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много работа в тази посока. Отново може да отбележим, че има нужда от изработване
на целенасочена политика и приоритизиране на темата с достъпността пред други
градски политики.
Последно, но не по важност, са описани елементите на обзавеждането на достъпната
среда (пейки, чешми, автомати и др.) и изискванията към тях. Изискванията са
съобразени спрямо обслужването на нуждите както на хора в неравностойно
положение, така и на обикновените граждани. В наредбата се препоръчва елементите,
които не отговарят на изискванията да бъдат се заменят или да бъде преустроени,
което обаче не изглежда особено реално с оглед останалите проблеми в градската
среда.
В заключение може да кажем, че Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания е необходимият нормативен акт, който указва
конкретните правила свързани с дейности за осигуряване на достъпна среда. Някои от
нещата в документа към момента са повече с препоръчителен характер, а не със
задължителен, тъй като не са изградени никъде. Това донякъде е продиктувано от
липсата на средства и цялостна политика в тази посока. Може би най-основният
проблем се явява контролът на строителството, свързан със спазване на наредбата.
В много случаи се извършват мероприятия по подобряване на достъпността, но не се
спазват конкретните технически предписания на документа, което обезмисля
предприетите действия. Друг извод, свързан с наредбата, е че препоръката за
актуализиране на общинската Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр.
София, направена от Стратегията за достъпна градска среда, е доста добра и удачна.
Изготвянето на подобен документ за софийския контекст би отразило реалната,
малко по-специфична ситуация на градската среда и съответно различните
изисквания за достъпна среда, съобразени с даденото положение. Освен това по този
начин може да бъде доразвита и обогатена Наредбата и нейните изисквания, по начин,
отговарящ на претенциите на София за модерна Европейска столица. Представени са
добри примери в тази насока, които могат да бъдат намерени в секция: Добри примери
от други градове.
Друг актуален нормативен документ по темата е: НАРЕДБА № РД-02-20-10 ОТ 5 ЮЛИ
2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА
ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА
ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ. С нея се определят условията за изграждане или
монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства
за ограничаване на скоростта на движение на моторните превозни средства (МПС),
наричани за краткост "средства за ограничаване на скоростта на движение". С тях се
цели създаването на условия за повишаване на изискванията за безопасност на
пътища и улици. Местоположението на изкуствени неравности и на други средства за
ограничаване на скоростта на движение се определя с проект за организация на
движението извън границите на населените места и с генерален план за организация
на движението в населени места.
Отклоненията и препятствията, разположени напречно на платното за движение,
представляват изменения в надлъжния профил на пътя и пътните кръстовища и са,
както следва:
1. изпъкнали изкуствени напречни неравности:
2. повдигнато кръстовище
3. повдигната пешеходна пътека
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Описани са и в кои случаи се изграждат отклоненията и препятствията, разположени
напречно.
1. когато улицата преминава покрай входове на училища, детски ясли и градини, детски
и спортни площадки, здравни и културни заведения, големи търговски обекти и други
обекти за масово събиране на хора;
2. на пешеходни пътеки, използвани от деца и от хора с увреждания (зрителни, слухови
или двигателни);
3. на входовете и изходите на обособени и сигнализирани жилищни зони, паркинги,
гаражи, фериботи;
4. на участъци от улицата с концентрация на ПТП, причината за които е превишената
или несъобразената с пътните условия скорост на движение от водачите на МПС.
Нещата, споменати по-горе от наредбата, имат пряко отношение към разглежданата
тема. През последните години изграждането на повдигнати пешеходни пътеки
претърпя невероятно бързо развитие. По предоставените ни данни от Дирекция
Управление и анализ на трафика в Столична община има 286 повдигнати пешеходни
пътеки. Тези съоръжения със сигурност осигуряват по-голяма сигурност на
пешеходците, но не и достъпност. Това се дължи на изискването в разглежданата
наредба за начина, по който да се изграждат тези пътеки. Самите изисквания са
съобразени с това, че според нормативния акт “отклоненията и препятствията,
разположени напречно на платното за движение, се изграждат или монтират върху
платното за движение така, че да не възпрепятстват отводняването на участъка от
уличното платно”. Това води след себе си оставяне на разстояние, което според
наредбата ‘варира’ между повдигнатата пешеходна пътека и тротоара, бил той
скосен или не. Схемата отдолу е извадка точно за това изискване. Ето защо тези
повдигнати пешеходни пътеки често се явяват проблем за достъпността. Показани
са два добри примера как правят подобен тип съоръжения по света. Правят
впечатление две неща: 1) и тук е помислено за отводняването с поставяне на шахта
преди пътеката и 2) пътеката е на едно и също ниво с тротоара, което би следвало да
е една от основните ѝ характеристики. С оглед изброените дотук неща, препоръчваме
да се измени тази наредба и да се синхронизира с Наредбата за достъпна среда, за да
може бъдещите повдигнати пешеходни пътеки да осигуряват и необходимите нива на
достъпност за хора в неравностойно положение и други социални групи.
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Източник: НАРЕДБА № РД-02-20-10 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ
МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА
ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ.

Източник: /www.rosehillhighways.com/products/raised-tables/
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Източник: www.cambridgeshire.gov.uk

В НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община се казва,
че за предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за
ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и
насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на
улиците могат да се поставят предпазни ограждения /верижен или тръбнорешетъчен парапет/, като антипаркингови елементи или бетонови саксии.
Това е едно решение, което има пряко отношение към пешеходната достъпност и
комфорт. От една страна, то ‘предоставя’ пространство на пешеходците, тъй като
предотвратява паркирането на автомобили, но реално ‘отнема’ от пешеходната площ
и представлява физическа бариера, нарушаваща спокойното придвижване. Ясно, че
промяната трябва да промени цялостната нагласа и мислене, но все отнякъде трябва
да се започне. Премахването на бариерите, ограничаващи пространството за
пешеходците е едно добро решение.
Темата за достъпността е част от Приоритет 1 на ИПГВР: Хуманизиране и обновяване
на градската среда. Специфична цел 4 към този приоритет е: Създаване на удобна,
достъпна и безопасна жизнена среда. От заложените мерки, пряко отношение има:
Изграждане на градската среда при съблюдаване на стандартите за достъпност на
хората с увреждания. В анализа си, ИПГВР определя пешеходното движение като
затруднено или блокирано, поради разположените заведения, магазини, паркирали
автомобили, намаления габарит на тротоарите и лошото състояние на настилките,
неправилното ситуиране на спирките, лошата осветеност и обезопасеност. Като
проблеми са изтъкнати недобрата достъпност до парк Витоша, липсата на достъп до
жилище от млади семейства и маргинални групи и липсата на достъпни зони за спорт и
атракции. Посочено е следното предложение за развитие - подобряване на
достъпността и ефективното използване на възможностите за придвижване.
Може да обобщим, че ИПГВР поставя въпроса за достъпността, изтъква някои
проблеми и предлага възможности за развитие, но не влиза в детайлни анализи и
конкретика относно единна концепция по този въпрос. Достъпната среда е неизменна
част от плана като е заложена в редица индикативни проекти за: реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа, тротоари, пешеходни алеи и създаване на достъпна
среда. Не е ясно колко от тях са реално осъществени и дали и с какво качество е
подобрена достъпността. Това е породено от факта, че няма междинна оценка или
мониторинг на плана. За бъдещи разработки могат да се поискат справки от
местните администрации. Ограниченото време за изготвяне на настоящата
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разработка не даде възможност за направа на подобно проучване и изготвяне на
официално запитване до районните дирекции.
Докладът на Gehl Architects (2017) „София - публични пространства и обществен живот”
отбелязва затруднената достъпност на пешеходците (особено за тези със
затруднена мобилност) в публичната среда на София. Макар и фокусирани върху
централните градски части авторите адресират най-важните проблеми относно
достъпността на ползвателите на градската среда. В интерес на истината тези
проблеми изглеждат още по-сериозни в кварталите извън ЦГЧ на София, макар и
изведените по-долу наблюдения и препоръки да не са приложими навсякъде заради
спецификата на отделните квартали.
Може да обобщим, че основните проблеми, посочени в доклада, свързани с
достъпността на ЦГЧ, са:
● пешеходно пресичане на различни нива / подлези,
● паркиралите
автомобили,
завземащи
публичното
пространство
и
ограничаващи достъпността
● лошо качество на настилките, затрудняващо нормално придвижване
● наличие на много физически препятствия по пешеходните пространства и
тротоарите
● топографията като проблем за по-трудноподвижни хора
● затруднен физически достъп до планината
В разработката са описани и конкретни предложения и препоръки, които биха
подобрили сегашното положение. Следните са компилация от различни части от
документа, свързани с изведените по-горе проблеми и техните възможни решения.
●

Повече и по-добри възможности за пресичане
• Намалете надлезите и подлезите и осигурете възможности за
пресичане на нивото на улицата, където е възможно. Постепенно на
всички кръстовища следва да се осигурят възможности за пресичане на
нивото на улицата.
• От ключово значение е да се осигурят допълнителни, безопасни места за
пресичане на стратегически локации.
• Осигурете по-кратко изчакване на светофарите и по-дълъг интервал на
зелената светлина за пешеходците

●

По-привлекателна пешеходна среда
• Изградете гъста мрежа от пешеходни улици и публични пространства,
отдаващи приоритет на пешеходците
• По-качествени настилки и поддръжка на улиците, осигуряване на
свободни от препятствия улици, достъпни за всички и налагане глоби на
автомобилите, паркирани върху тротоарите.
• Необходимо е да се осигурят алтернативни решения за преодоляване на
топографията за потребителите в неизгодно положение. Тази стъпка
трябва да започне с подобряване на настилките и постепенно да включи
поставянето на асансьори за преодоляване на съществуващи стъпала.
• Места за сядане покрай улиците – за почивка и срещи.

●

Свържете градския център с планините
• В момента софийският околовръстен път отслабва връзката между
Витоша и града. Изграждат се някои пешеходни надлезa, които пресичат
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шосето в опит да разрешат проблема. Въпреки това усилията трябва да
се насочат към подобряване на точките за преминаване и осигуряване на
възможности за пресичане на нивото на улицата.
В заключение може да кажем, че изводите от доклада за ЦГЧ, свързани с достъпността,
са изключително актуални и е нужно да се предприемат реални действия за изпълнение
препоръките, които са записани в документа. За тази цел е необходимо да бъдат
изготвени цялостна визия и последващи подробни разработки по темата, а не да се
работи ‘на парче’, както обикновено става. Обвързвайки бъдещите дейности в единна
концепция, съобразена с предписанията на разглеждания документ, би гарантирало
устойчива и достъпна среда за всички граждани. Макар някои от проблемите и
препоръките на доклада да са приложими и за останалата част от града, е важно да
отбележим, че все пак ЦГЧ се различава значително от останалите жилищни квартали
и затова при предприемане на мерки в тях е добре да се изготвят отделни разработки
- конкретни (по темата на достъпността) или всеобхватни за цялата градска
структура. Със сигурност тези квартали имат по-различни проблеми и специфични
нужди, на които трябва да се обърне внимание.
В Програмата на кмета на Столична община е обърнато специално внимание на
достъпността като това става посредством изграждането на достъпна градска
среда – скосяване на тротоари, водещи тактилни ивици, звукова сигнализация на
светофарните уредби и на спирките на градския транспорт и в превозните средства,
нови нископодови автобуси и трамваи, изграждат се асансьори. Общо взето са
споменати нещата, описани като предприети мерки в анализа на Стратегията за
осигуряване на достъпна градска среда. Не се навлиза детайлно в темата.
Според Генералния план за организация на движението на територията на Столична
община приоритетен компонент на общинската транспортна политика е
създаването на среда, която да насърчава придвижването пеша в условията на
достъпност и безопасност.
Проучванията на проекта констатират затруднения за пешеходното движение,
изразяващо се в:
● недостатъчна ширина на тротоарите, често заета от заведения и търговски
обекти; лошо състояние на настилките,
● неравности от шахти, разкривени бордюри,
● необезопасени тротоари,
● необработени и непочистени елементи на озеленяването;
● недобре устроени спирки на градския транспорт;
● недобре устроени и недобре маркирани пешеходни пътеки;
● неподдържани и неосветени пешеходни подлези;
● опасно поведение в зоната на пешеходното движение на велосипедисти по
тротоарите,
● ненадзиравани и бездомни кучета;
● неадекватно паркирани на тротоарите автомобили;
● наличие на безстопанствени и нерегламентирани препятствия по тротоарите
и т.н.
Проектът разглежда проблематиката на пешеходния достъп до работните места и
услугите на базата на възприетите норми за проектиране на маршрути за пешеходно
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движение, интегрирани с масовия градски транспорт. Целта е да се осигури подходяща
инфраструктура за пешеходно движение и поддържане на висок стандарт и
привлекателност на пешеходните маршрути.
Препоръчителните насоки на плана за проектиране на по-добри условия за движение на
пешеходците предвид аспектите на пешеходния достъп, безопасността и
удобството включват:
●
●
●
●
●

препоръчителни изисквания за уличното и пешеходно пространство
типово проектни решение за тротоара
стандартни решения за пешеходните пътеки и общи точки за пресичане
стандартни решения спирки на масовия градски транспорт съобразени с
осигуряване на достъпна среда
пешеходни пресичания на различни нива

В процеса на планирането и проектирането следва да се вземат предвид изискванията
на различните групи пешеходци с различна степен на подвижност. Необходимо е и
специално насочване на вниманието към местата с концентрация на злополуки с
пешеходци и прилагане на тази информация за подреждане по приоритет на бъдещи
локални проекти за безопасност и намаляване на риска с цел ограничаване на
злополуките с пешеходци.
Горните твърдения, изводи и препоръки на плана звучат доста актуално и към
настоящия момент, въпреки че са писани през 2011 г. Като цяло нещата повтарят
казаното дотук, но правят и някои допълнения. Основно обаче ГП се фокусира върху
автомобилния трафик и публичния транспорт, а достъпността освен споменатите
по-горе неща, остава на заден план и не се навлиза в детайли. В плана са изведени и
главни маршрути на база преброявания на пешеходците. Тези преброявания обаче не са
видими и достъпни и затова не е ясно дали са изведени на база проучване или на база
експертна оценка. Картата на пешеходните маршрути изглежда по следния начин.
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Източник: ГП за организация на движението на територията на Столична община
Планът представя и разработена методика за Одит на пешеходни маршрути. Одитът
е дефиниран като ‘комплексен поглед върху условията за движение на пешеходците’, с
който се търси начин за насърчаване на пешеходното движение.
Споменатият одит е интересен подход за проучване на пешеходна свързаност и
достъпна среда и затова по-долу, детайлно, са представени неговите
характеристики, както са в ГП:
●

Цел на одита:
● да се направи систематична и цялостна оценка на условията за ходене по
даден маршрут
● да идентифицира проблемите и местата, където е необходимо повече
внимание
● да идентифицира мерките, които изглеждат най-целесъобразни и полезни
● да създаде рамка за по-детайлни проучвания и действия

●

Избор на маршрути:
● оценка на интензивността на пешеходното движение по избраните улици,
които са част от пешеходни маршрути и са определени от проведени
преброявания на пешеходци
● отчитане на потенциала за пешеходно движение по всяка една от улиците
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●
●

отчитане на местни знания и опит за пешеходното движение в
централната част на града

Особености за обследване
● препятствия и доказателства за неправилно използване (ресторантградини, кофи за боклук, стълбове и др.)
● ширина на тротоара (наблюдават се тесни участъци, като на тях са
извършени измервания)
● лична сигурност (улично осветление, тъмни места и др.)
● повърхност за ходене (наблюдавани условия на настилката на тротоара,
материал на настилката, локални повреди и др.)
● пътни знаци и инфраструктура на улицата (кофи за боклук, указателни и
всякакви други знаци на улицата и др.)
● автобусни и трамвайни спирки (чертеж на разположението на спирките на
улицата, наблюдавано оборудване, разположение на таблата, достъп за
хора с увреждания и др.)
● пешеходни пътеки и други места за пресичане (чертеж на разположението
им на улицата, брой на пешеходните пътеки и подробна информация за
всички пешеходни пътеки като вид, дължина, безопасност и др.)
● общи впечатления от ходенето пеша (дали маршрутът е чист, директен,
ходенето по него е безопасно, шумен, много магазини, приятно да прекараш
известно време на улицата и др.)

В заключение може да кажем, че ГП затвърждава проблемите на достъпната среда,
изведени и от другите документи, като допълва някои детайли. В плана са изведени и
главните пешеходни маршрути за столицата, като обаче стои въпросът за тяхната
достоверност, тъй като данните, според които са изведени, не са достъпни.
Разписана е примерна методика за оценка на пешеходни маршрути с цел насърчаване на
пешеходното движение. Методиката е сравнително подробна, но има нужда от
допълнително осмисляне и разработване. Въпреки това може да послужи като добра
основа за бъдещи изследвания в тази посока, но със сигурност трябва да се наблегне
повече на детайлите, свързани с осигуряване на достъпна среда за хората в
неравностойно положение и други социални групи в нужда.
Равнопоставеност
В Програмата на кмета на Столична община се поставя акцент върху темата за
равенство и равнопоставеност. Според програмата се осигуряват не по-малко от 6
млн. лв. годишно за програмата „Асистенти за независим живот“, с която се
осигурява достъп до социален живот на деца и възрастни в неравностойно
положение.
Реновират се 3 центъра за временно настаняване: „Света София”, центърът на ул.
Ришки проход и кризисен център за деца в риск „Вяра, Надежда и Любов“.
Увеличава се броят на услугите в домовете на възрастни хора и хора в неравностойно
положение чрез общинското предприятие „Социален патронаж“.
Предоставят се възможности за трудова заетост на лица в неравностойно
положение в общински предприятия.
Разкрити са 79 социални услуги за деца и възрастни, 2 центъра за кризисно
настаняване на бездомни хора, осигурена е топла храна през зимния период за 1500
души, рехабилитация; чрез социален патронаж са осигурени парамедицински грижи,
храна и помощ в домовете за над 1570 възрастни. Създадена и поддържана е
програмата „Асистенти за независим живот“, започнала с бюджет от 3 млн. лв., а в
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момента той надхвърля 6 млн. лв. на година. С тях са осигурени асистенти за 400 деца
с увреждания, 100 студенти и около 400 работещи възрастни.
Подкрепят се проекти като „Музейко“ и „София Тех Парк“, които чрез образование и
култура развиват потенциала на децата, младите и различни групи от хора.
Инвестира се в нова медицинска апаратура за общинските болници, подкрепят се
хората в неравностойно положение и се създават центрове за защита на деца без
родители и със специални потребности. Планира се разширяване домовете за
възрастни хора.
Създават се условия за масов безплатен спорт близо до домовете. Създава се
електронна система за предоставяне на специализирана информация за нуждите на
хората с увреждания.
Изграждат се адаптирани детски площадки и игрища за хора с увреждания.
Разширява се специализираното транспортно обслужване на трудноподвижни хора,
като закупуваме нови адаптирани транспортни средства.
Относно изброените неща от програмата може да направим следните изводи:
● Равнопоставеността е разгледана предимно с нейното социално измерение;
● Представени са предимно резултати, като няма ясна и обоснована цел за
бъдещето;
Въпреки че основният акцент е към проблематиката на мобилността, Докладът на
Gehl Architects (2017) „София - публични пространства и обществен живот” докосва и
друг аспект на равнопоставеността в публичните пространства на ЦГЧ - този на
представеността на различните възрастови групи в обществения живот.
Централната градска част на София привлича различни възрастови и потребителски
групи. При съпоставка с демографските данни за населението като цяло обаче, става
ясно, че възрастните и децата са слабо представени. В центъра на града децата
представляват незначителна потребителска група. Много може да се направи за
привличането им в градското пространство.”
●
●
●
●
●
●

Потребителските групи в градския център имат почти еднакво съотношение
през делничните и през почивните дни;
Мъжете във възрастова група 15-30 прекарват малко повече време в градския
център през почивните дни, докато тези между 30 и 64 се задържат по-малко;
Присъствието на жените като цяло е по-слабо, с изключение на възрастовата
група 15-30 в делнични дни;
Не се наблюдава почти никаква разлика в присъствието на децата и
възрастните хора в делнични и в почивни дни, което е учудващо, предвид че през
почивните дни децата не са на училище;
Присъствието на възрастните хора е концентрирано в няколко ограничени на
брой зони, което е продиктувано до съществуващите пречки пред физическата
достъпност на публичното пространство;
Има недостиг на подходяща за децата среда.

Докладът прави следните препоръки, свързано с горните наблюдения:
● Отправете покани към децата и семействата
• Осигурете повече детски площадки в северозападната част на градския
център. Това може да се постигне и чрез отваряне на училищните дворове
за външен достъп.
• Привлечете семействата извън детските площадки посредством игрови
инсталации/скулптури/дейности.
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• Улеснете и обезопасете придвижването с деца по градските улици, за да
можете да привлечете тези потребителски групи към други райони.
Разширете пешеходните зони и зоните с приоритет за пешеходците.
●

Осигурете достъп и дейности за възрастните хора
• Тъй като населението на София застарява, е важно да се осигурят удобни
места за сядане, места за срещи на открито, безплатни мероприятия,
интересни дейности, както и добра достъпност и обществени тоалетни.

Изследователите рефлектират върху този факт, като акцентират, че градският
дизайн трябва да бъде съобразяван с нуждите на всички възрастови и потребителски
групи в публичната среда. Въпреки че липсват достатъчно анализи в тази насока,
малкото такива, които са налични (Gehl Architects, 2017), индикират
неравнопоставеността относно комфорта, достъпа и атрактивността на
публичните пространства за групи като възрастни, (семейства с) деца и дори
туристи. Нуждите на тези групи трябва да биват вземани под внимание като норми за
цялостното оформление на градската среда, а не чрез оформяне на отделни зони с
подходящи елементи като детски площадки.
Друга инициатива, която е добър пример за равнопоставеност, е концепцията “Градове
8 80 | Създаване на градове за всички”. Въпреки, че не е подход, който е ориентиран към
изготвянето на план за конкретен град, принципите и практиките, които тази
международна НПО организация дава, могат да бъдат много полезни за София, където
достъпността (за хора с увреждания) и равнопоставеността (между различните
възрасти, полове и етноси) в публичната среда са основно предизвикателство.
Последният документ, в който намираме информация по темата, е докторантурата на
урб. Силвия Чакърова - Street life diversity and planning the urban environment. Comparative
study of Sofia and Melbourne. В документа е изследвано пешеходното разнообразие, като
е направено сравнение между София и Мелбърн, Австралия. За София са изследвани
пешеходните потоци на бул. ‘Витоша’ в продължение на един петък и една събота. От
направеното сравнение между двата града се открояват следните разлики: хората в
неравностойно положение са: 0.03% в София и 0.11% в Мелбърн, а хората, бутащи
детски колички - 1.49% за София и 0.94% за Мелбърн. Примерите са от еднакви по
големина части от града, с приблизително равен брой спирки на МГТ като едни от
основните дестинации на пешеходното движение.
Резултатите от изследването предполагат, че малкият брой хора в София не се дължи
на малкия брой хора от тази група по принцип, а е ясен знак, че публичната градска
среда е недостъпна и неудобна за хората в неравностойно положение. В допълнение към
това и моторизираният трафик в столицата е по-голям, което е още една опасност и
пречка за разглежданата група хора със специфични нужди. Въпреки това се
наблюдават частични подобрения, които генерално привличат пешеходци и хора с
детски колички, но подобни фрагментирани намеси явно не улесняват хората в
неравностойно положение.
В заключение може да кажем, че в докторантурата се разглежда един много важен
аспект, който не е засегнат в другите разработки, а именно каква е реалната
ситуация в градската среда с хората в неравностойно положение. Макар и изследвано в
продължение на 2 дни и само на 1 пункт (пешеходната част на бул. “Витоша”) извадката
очертава тенденции, които са характерни за целия град. Щом на единствената изцяло
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пешеходна улица, за която се предполага, че трябва да е удобна и достъпна за всички,
процентът на хората в неравностойно положение е 0.03%, то може да представим
колко хора от тази група ползват останалите, със сигурност не толкова достъпни и
удобни части от столицата. Всъщност това (броят на хора в неравностойно
положение) е реалното измерение, което ‘оценява’ свършеното до момента с оглед
осигуряване на достъпност и равнопоставеност за хората със специфични нужди. От
количеството става ясно, че качеството на градската среда не осигурява нужните
нива на достъпност и трябва приоритизирано да се работи в тази посока.
За завършек на темата е нужно да се отбележи, че не бяха открити разработки,
целенасочени към равнопоставеността на населението спрямо близостта до:
социални услуги, обслужване, мобилност, качествени публични пространства,
мобилност и оценка на физическата среда за 8- и 80-годишни. Подобен тип
изследвания, при обвързването им с икономически и социални показатели, биха дали
реалната картина и дали съществува равнопоставеност на населението по райони или
квартали с оглед на удобствата, които градската среда предлага за всяка една
териториална единица.

Връзки с други теми
Темата има отношение към темите „Сгради”, „Градски зони и свързаност”, Публични
пространства”, „Градски дизайн и естетика”, а също така и с направление Транспорт
(достъпност до спирки на МГТ), Направление Хора (социални аспекти на
равнопоставеността) и Направление Икономика (икономически аспекти на
равнопоставеност)

Добри примери
Осигуряването на достъпност и равнопоставеност е тема, която е засегната в други
държави доста отдавна. Поради тази причина даваме добър пример от Торонто,
свързан с изискванията на нормативната уредба. Смятаме, че колкото по-рано се
пренесе добрият опит от другите държави - толкова по-лесно ще бъде да се изгради и
самата достъпна среда.
Друг добър пример, свързан по-скоро с методологията на работа, е Ротердам. На този
линк може да бъде намерена презентацията, описваща стъпките, които градът е
предприел, за да се превърне в един от най-достъпните градове в света. Избран е на 2ро място по този показател за 2017 г. Най-достъпният град за 2017 е Честър,
Великобритания. От него може да дадем като пример тази брошура, която показва как
лесно и просто може да се улесни престоят на хората в неравностойно положение в
градската среда.
Относно стратегиите, свързани с развитието на достъпна среда - те обикновено са
твърде специфични за контекста на дадения град и затова не са дадени като примерни.

4.3.

Заключение

Заключенията и препоръките по темата могат да бъдат разделени на 2 основни групи:

Достъпност и равнопоставеност в планови, стратегически, нормативни и научни
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документи и Дигитални
равнопоставеност.

данни

и

информация

относно

Достъпност

и

Достъпност и равнопоставеност в планови, стратегически, нормативни и научни
документи
●

Има изработена актуална Стратегия за достъпна градска среда за всички на
територията на Столична община, 2018-2022 г., която обаче не включва в
приоритетите си осигуряване достъпна публична градска среда.
- В стратегията се споменава за достъпност до: обществени и общински

сгради, спирки на МГТ и информация. Тези теми обаче не включват
останалата част от обществените пространства в града, която
изглежда като най-проблемна и с най-голяма нужда от интервенции.

●

В същата стратегия има описани извършени мерки по темата до момента, но
няма заложени бъдещи проекти с ясна конкретика.
- В допълнение към извършените дейности са описани препоръки и

конкретни действия, но те не са по-скоро с организационен характер, не
навлизат в детайли и не предоставят устойчиво решение на проблема с
достъпността.

●

От стратегията става ясно, че има извършени редица дейности по осигуряване
на достъпна среда, но почти винаги те са частични
- До момента е характерен подходът ‘на парче’, което в доста от

случаите обезсмисля частичните интервенции по подобряване на
достъпността

●

Друг позитивен момент от Стратегията е, че в нея има включени конкретни
препоръки за подобряване на градската среда от Съюза на слепите в България.
- Споменатите препоръки са включени в текста на документа, но като

част от анализа, а не като част от препоръките или инструментите.
Това донякъде обезсмисля добрите намерения и сътрудничество.
Необходимо е да се помисли в бъдеще приоритетите и мерките на
подобни стратегии да идват точно от хората със специфични нужди,
тъй като те знаят най-добре какви са техните нужди
●

В Наредба 4 за изискванията за достъпна среда правилата са ясно описани, но
има голям проблем с контрола по тяхното спазване
- Ще обърнем специално внимание на рампите, които са един от най-

разпространените елементи на достъпна среда. Посочени са изисквания
за наклон, ширина и безопасност. За жалост в България много силно се
злоупотребява с този елемент, който често се изгражда единствено за
да се отбие номера, че има достъпна среда. Затова е необходимо да се
помисли за начини на засилване на контрола по изграждане и
санкциониране на нарушителите

●

Необходимо е да се помисли за допълване на Наредба 4 на база добрите практики
от света. Възможно решение е актуализиране на общинската Наредба за
изграждане на общодостъпна среда в гр. София
- Изготвянето на подобен документ за софийския контекст би отразило

реалната, малко по-специфична ситуация на градската среда и
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съответно различните изисквания за достъпна среда, съобразени с
даденото положение
●

Належащо е изменение и синхронизиране на НАРЕДБА № РД-02-20-10 ЗА
УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА
ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ с изискванията и правилата, заложени в Наредба 4.
- Това е належащо с оглед физическото изражение на повдигнатите

пешеходни пътеки, които заради изисквания осигуряват по-голяма
сигурност, но силно затрудняват достъпността

●

В ИПГВР има заложени редица проекти за: реконструкция и рехабилитация на
улична мрежа, тротоари, пешеходни алеи и създаване на достъпна среда, но не е
ясно кои от тях са изпълнени
- Липсата на мониторинг на плана не дава възможност за подробен анализ

на подобрената достъпност на територията на Столична община.

●

Докладът на Gehl Architects (2017) „София - публични пространства и обществен
живот” отбелязва затруднената достъпност на пешеходците (особено за тези
със затруднена мобилност) в публичната среда на София, влиза в по-голяма
детайлност от останалите документи.
- Набелязани са основните проблеми и са дадени конкретни препоръки,

които е силно препоръчително да се спазват при дейности по
осигуряване на достъпна градска среда в ЦГЧ

●

Всички документи набелязват едни и същи проблеми за достъпна градска среда:
- пешеходно пресичане на различни нива / подлези
- недобре устроени и маркирани пешеходни пътеки
- паркиралите автомобили, завземащи публичното пространство и
-

●

ограничаващи достъпността
лошо качество на настилките, затрудняващо нормално придвижване
наличие на много физически препятствия по пешеходните
пространства и тротоарите
топографията като проблем за по-трудноподвижни хора
спирките на МГТ не са особено пригодени за хора в неравностойно
положение
затруднен физически достъп до планината

В Генералния план за организация на движението на територията на Столична
община има разписана методика за оценка на пешеходното движение
- Методиката е сравнително подробна, но има нужда от допълнително

осмисляне и разработване. Въпреки това, може да послужи като добра
основа за бъдещи изследвания в тази посока. Със сигурност трябва да се
наблегне повече на детайлите, свързани с осигуряване на достъпна среда
за хората в неравностойно положение и други социални групи в нужда

●

Повечето документи разглеждат социалните аспекти на равнопоставеността
в градската среда
- Нашата идея е да се разглежда равнопоставеността на населението

спрямо близостта до различните удобства (социални услуги, обслужване,
мобилност, качествени публични пространства, мобилност и оценка на
физическата среда за 8- и 80-годишни), които предлага градската среда
в дадения квартал/структурна единица. Подобни разработки не
съществуват или не бе достигнато до тях
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●

Докторантската разработка на урб. Силвия Чакърова е единствения документ,
който реално проследява ситуацията с хората в неравностойно положение и
тези бутащи детски колички в градската среда на София
- От преброяванията (извършени през петък и събота в пешеходната

част на бул. “Витоша”) в разработката става ясно, че хората в
неравностойно положение са едва 0.03% (или 30 души от 116 874 общо), а
хората с детски колички - 306 или 1.49% от общия брой. Тези цифри са
най-ясният критерий, по който може да бъде реално оценено
качеството на достъпна градска среда, а именно нейната ползваемост
от хората с най-специфични нужди. Данните сами говорят колко много
работа е нужна в тази посока.

●

На база извършения анализ на документи, може да кажем, че липсва цялостна
концепция относно осигуряване на достъпност и равнопоставеност в
градската среда.
- Нужно е изработване на цялостна визия и методология за работа с цел

осигуряване на пешеходна достъпност както за хора в неравностойно
положение, така и други социални групи и граждани. Тази визия може да
бъде допълнена към Стратегията, но трябва да поставя ясни цели,
индикатори и срокове за изпълнение. В нея препоръчваме да се наблегне
върху следните елементи на достъпната среда: скосени тротоари и
тактилни настилки, премахване на бариери от пешеходните
пространства, ремонт на настилки, звукова и светлинна сигнализация на
кръстовища, релефни карти на удобни места, създаване на
геопространствена база данни включваща информация за горните
компоненти и др. Тези неща биха осигурили необходимата и конкретна
основа за ефективна работа по цялостно и устойчиво подобряване
достъпността на градската среда. Това трябва да е една от
приоритетните градски политики на Столична община през следващите
години.

Дигитални данни и информация относно Достъпност и равнопоставеност.
● Почти няма дигитални данни по темата за достъпност и равнопоставеност
(като изключим списъците с пешеходни пътеки и подлези). Този извод се прави с
уточнението, че не сме пускали запитване за тези данни към районните
администрации поради кратките срокове за разработката.
- В Направление архитектура и градоустройство няма данни относно

местоположение на скосени тротоари, тактилни настилки, достъпни
публични пространства, асансьори, платформи и рампи и др. елементи на
достъпната среда. Това трябва да се промени и тези данни да почнат да
се събират в дигитален вид с геолокализация. По този начин ще се получи
представа за реалната картина към момента, след чийто анализ могат
да се вземат обоснoвани и конкретни решения за подобряване на
достъпността на градската среда

●

Необходимо е дигиталните данни да се събират, съхраняват и поддържат на
едно място за улесняване на обработката и използването им.
- Добре е да се създаде отговорен отдел в общината, който да се занимава

със събирането, поддръжката и анализа на данните. Този отдел да дава
насоките за развитието на достъпната среда и различните ѝ измерения.
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●

Съществуващите списъци с пешеходни пътеки и подлези трябва да се
привържат пространствено заедно с атрибути като вид, размер, състояние и
друга полезна информация. В допълнение да бъдат визуализирани обекти като
детски градини и училища, културни и социални обекти, спирките на МГТ, точки
с голям пешеходен трафик и др.
- Целта е да се създаде реална картина на пешеходните пресичания и

обектите, за които нормативната уредба регламентира, че трябва да
имат пешеходни пътеки в близост. В комбинация с други градски
елементи са възможни разнородни анализи и изводи относно къде има
нужда от нови пешеходни пресичания, дали съществуващите са на
оптимални локации и др. Впоследствие да бъдат обединени с данните
относно достъпност - скосени тротоари, тактилни настилки, звукови
и светлинни сигнали и др.
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5. Необходимост от изследвания
Изследванията, които са идентифицирани като необходими на базата на заключенията
от предходната глава, са:
Изработване на база данни, включваща всички елементи на достъпната среда заедно с
техните характеристики

●

●

Цел:
Създаване на солидна база данни, която е геореферирана и отворена за ползване
от други изследователи, професионалисти и общински направления;
Дейност:
Обработване и форматиране на съществуващата база данни относно
пешеходните пътеки и подлези в София и тяхното георефериране. В допълнение
е добре да се събере (от местните администрации или на терен) и навърже
информация за всеки конкретен елемент на достъпната среда:
○ Скосени бордюри - местоположение и габарит;
○ Тактилни настилки (вид / разположение / състояние);
○ Съществуващи физически бариери в пешеходните пространства;
○ Кръстовища със звукова сигнализация;
○ Кръстовища със светлинна сигнализация;
○ Спирки с елементи на достъпност (звукова сигнализация, релефни карти,
○
○
○
○

●

●

обозначени места за изчакване и др.)
асансьори и др. съоръжения, осигуряващи физическа достъпност
(местоположение, вид и състояние)
Сгради с осигурена достъпна среда
Публични пространства с осигурена достъпна среда
Други

Методология:
Проучването ще бъде извършено чрез два основни начина на събиране на
информация (ГИС обработка на съществуваща информация / проучване на
терен). Впоследствие данните ще бъдат синтезирани и анализирани чрез
различни пространствени (и не само) ГИС анализи.
Мотивация:
Подобно проучване би дало реалната картина и прогрес по темата за достъпна
градска среда. Пространственото визуализиране и анализиране е необходимата
основа, на която да се обосноват бъдещите действия в тази посока. Ще се
улеснят количествените сметки и ще се изяснят конкретни суми, което ще
даде ясна представа, с оглед бюджета на СО, колко и кои участъци да бъдат
приоритизирани за ремонт. По този начин може да се постигне една
последователност и няма да се работи ‘на парче’, каквато е преобладаващата
практика към момента.
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●

Добър Тест Case;
- Може да се тества направата на тест за ЦГЧ или друг (квартал) район, за

който има данни, и да се направят пробни анализи на достъпността и
нейното състояние. Събирането на данни на терен, а и цялостната база
данни може да се обвърже с проучване от темите Публични
пространства и Градски дизайн и естетика
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VIII. РЕГИОНАЛНА СВЪРЗАНОСТ

1. Описание
Темата разглежда цялостната роля на града и геополитическата значимост на София и
позиционирането й в мрежата на големите европейски градове, действащите цели и
политики на национално, регионално и местно ниво, свързани с развитието на
макроструктурата. Основните задачи са свързани с определяне на мащаб, тенденции,
рискове и проблеми на урбанистичната макроструктура, анализ на урбанистичното
развитие на нива община, агломерация, регион, национално ниво и оценка на политиките
за развитие на системата от селища в зоната за активно взаимодействие на София,
връзка със сателитни селища, общини и територии, обмен на хора, капитал, ресурси.
Важно е да се отбележи, поради липсата на директно пространствено въздействие,
някои от аспектите и параметрите на регионалната свързаност са идентифицирани,
но детайлно те са разгледани в другите тематични направления - “Хора”, “Икономика”,
“Идентичност и култура” и “Транспорт”.
С цел ефективен анализ на градската среда са формулирани следните подтеми: Ролята
на града на интернационално ниво, Ролята на града на национално ниво, Ролята на града в
региона. Тези подтеми са определени от експертния екип, които най-точно
систематизират същността и моделите на регионална свързаност в контекста на
европейските, националните, регионалните и местните политики и принципи за
пространствено развитие и териториална свързаност по отношение на развитието
на градската среда.

1.1. Подтема “Ролята на града на интернационално ниво”
Подтемата представя проучване и анализ на ролята на града на европейско ниво София като част от Еврорегиона /ESPON, Urban Atlas/ и съгласно общата европейска
политика за развитие на регионите. Тя разглежда ролята на София като в
международните стратегически документи, като социо-икономически хъб и по
отношение на транспортно-комуникационните характеристики на столицата преминаването на европейските транспортни коридори, натовареността на Летище
София, преминаващите магистрали, първокласни пътища, централна жп и автогара. В
тази връзка е извършен преглед и анализ на данните за пътувания към и извън София натоварване на различните трасета и съоръжения на инфраструктурата,
международните връзки и инициативи на интернационално ниво.

1.2. Подтема “Ролята на града на национално ниво”
В тази подтема са изследвани и анализирани действащи стратегически и планови
документи на национално ниво, които оценяват ролята на града. Фокусът е върху
местоположението, обвързаността и функциите на града, както и тенденциите в
развитието. Отбелязани са различните връзки и влияние на града с останалите големи
градски центрове – главни и второстепенни оси на развитие, партньорства и
ключови проекти на национално ниво. Също така подтемата обръща и внимание на
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аспекти засягащи темите София като град със средищни функции на национално ниво,
съсредоточие на научна инфраструктура, изследователска дейност, услуги и човешки
потенциал.

1.3. Подтема “Ролята на града в региона”
По тази подтема е извършен анализ на действащи стратегически и планови
документи на регионално и местно ниво относно мястото на София и Столична
община в Югозападния регион за планиране и София-област. Акцент е направен върху
аспекта на междуселищните пътувания, тяхната цел и характер, начина по който се
осъществяват, създадените партньорства в областта на местното териториално
развитие, влияние и връзки в региона.
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2. Източници на информация
2.1.









Закон за регионално развитие (МРРБ, 2008);
Бяла книга, Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно
пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно
използване на ресурсите (1999);
Директива
2007/2/ЕС
за
изграждане
на
инфраструктурата
за
пространствената информация в Европа;
Европейска перспектива за пространствено развитие (Европейска комисия,
2009);
Закон за административно-териториалното устройство на Република
България;
Закона за териториалното деление на Столична община и големите градове;
Закон за устройство на територията (ЗУТ).

2.2.

















Нормативни документи

Стратегически документи

Национална стратегия за регионално развитие на Република България 20122022, (МРРБ, 2012);
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 (2012);
Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 (МРРБ,
2013);
Областна стратегия за развитие на област София-град 2014-2020 (авторски
колектив с ръководител проф. д-р арх. Веселина Троева)
“Европа 2020” - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
(Европейска комисия, 2010);
Национална програма за развитие “България 2020”;
Национална програма за реформи (2012 – 2020 г.) в изпълнение на стратегия
„Европа 2020”;
Областна стратегия за развитие на област София-град 2014-2020 г.;
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 20142020 (Обединение София XXI, октомври 2013);
Общ устройствен план с хоризонт 2030, (Софпроект, 2009) и допълнителни
схеми към него;
Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 (Столична Община,
2012);
Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република
България (2012-2030), МТСП (София, 2011);
Национална стратегия за околна среда 2009–2018 (МОСВ, 2008);
Национална програма за управление дейностите по отпадъците;
Стратегия за развитие на транспортната система - 2020 г.
Стратегия за интелигентна специализация на София (Столична община, 2016).
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2.3.







Статистически данни на НСИ;
Интерактивен статистически атлас (Евростат);
Инструментариум на Евростат за визуализиране на данни (Евростат);
Пътнико- и товаропотоци, обработени от Летище София по месеци за периода
2006-2017 г. (Летище София, 2017);
Пътникопоток, обработен от БДЖ на различните гари на територията на
Столична община;
Автоматични преброителни пунктове и отбелязани моторни превозни
средства за периода по месеци 2014-2016 г. (Агенция Пътна инфраструктура АПИ).

2.4.


















Данни

Други

Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове (Лайпциг, 2007);
Декларацията от неофициална среща на министрите в Толедо по въпросите на
градското развитие (Толедо, 2010);
New Urban Agenda / Нов градски дневен ред на ООН Хабитат (Кито, 2017);
Eurostat regional yearbook (Евростат, 2017);
Methodological manual on city statistics (Евростат, 2017);
Urban Europe - statistics on cities, towns and suburbs (Евростат, 2016);
Градове и техните функционални урбанистични ареали в република България
(НСИ, Европейска комисия, 2016);
Проект „Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от
Вишеградската четворка (Чехия, Полша, Унгария, Словакия), България и Румъния”;
Документ на Съвета на министрите на ЕО, отговорни за пространственото
планиране
и
териториалното
развитие
(май
2011
г.)
http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/TA2020.pdf;
Европейско споразумение за главните международни пътни артерии (AGR);
Европейско споразумение за най-важните жп линии за международни
комбинирани превози и свързаните с тях обекти (AGTC);
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 1. Население,
Книга 3. Икономически характеристики на населението, НСИ, 2011;
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 1. Население,
Книга 6. Миграция, НСИ, 2011;
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 1. Население,
Книга 7. Всекидневни пътувания, НСИ, 2011.
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 3. Области,
Книга 22. София Област, НСИ, 2011;
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 3. Области,
Книга 23. София (столица), НСИ, 2011.
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3. Оценка на информацията
Интерактивен атлас на Евростат - линк
Евростат е водещата агенция, която събира статистически данни за всички страни
членки на Европейската икономическа общност. Този атлас е чудесен инструмент за
визуализиране и сравнение на различни видове данни. Информацията е пространствено
отразена на база на държавното административно делене. Поради факта, че област
София-град и Столична община представляват напълно същата териториална
единица, може да се отбележи, че всички налични данни са за Столична община.
Структурата, по която базата данни е организирана, е тематични области (8) >
тематични глави > показатели. Основните осем тематични области са:
● Генерална и регионална статистика;
● Население и социални условия;
● Икономика и финанси;
● Наука и технологии;
● Индустрия, търговия и услуги;
● Транспорт;
● Агрикултура;
● Типологии, региони и градове.
Атласът е един чудесен инструмент за сравняване на данни между различните региони
и страни в Европейската общност и може ясно да индикира къде се намира Столична
община по множество показатели.
Инструментариум на Евростат за визуализиране на данни - линк
Освен описания по-горе атлас, Евростат предоставя и редица други интерактивни
инструменти за визуализиране на различни видове данни. Конкретно, агенцията
публично споделя 17 допълнителни инструмента за представяне на актуални данни към
момента на проучване. Инструментите предоставят възможността да:
● демонстрират преки зависимости между различни индикатори;
● проследяване на еволюцията на стойностите относно определен индикатор;
● осъществят сравнителна съпоставка между различни градове, региони и
държави в рамките на Европейската общност.
Прави впечатление, че освен това инструментите съдържат обяснения относно
дефиницията на използваните индекси и препратки към допълнителна информация и
конкретните статистически данни в по-голям детайл. В зависимост от
извършваното проучване и тематика този инструментариум може да има различна
полезност, но при всеки случай предоставя ценен набор от данни и информация.
Пътнико- и товаропотоци, преминаващи през транспортните терминали на Столична
община

255

- Аерогара
Информацията бе предоставена от Летище София. Важно е да се отбележи, че данните
относно този аспект и допълнителни такива като самолетодвижения, топ
авиокомпании и топ дестинации са публично достъпни на сайта на Летище София.
Данните са актуално обновявани и са за периода от 2011 - ноември 2017 (в частното
допитване бяха получени данни и за по-задни години до 2006). В контекста на
стратегическото планиране е важно да се отбележи, че статистиката не отчита
разделение между международни и вътрешни полети.
- ЖП гари
Публично достъпен регистър, съдържащ информация относно пътнико- и
товаропотоците на жп гарите на територията на Столична община не съществува.
При направеното запитване към БДЖ бяха получени частична база данни, касаеща само
пътникопотоците (пристигнали / отпътували / общо) на жп гарите в Столична
община за 2016 г. В контекста на стратегическото планиране е важно да се отбележи,
че статистиката не отчита разделение между международни и вътрешни маршрути.
- Автогари
Информацията, с фокус върху пътниците пътуващи от/до София, бе поискана от
Централна автогара на София, но бе установено, че подобни данни (поне генерално) не
се събират. Възможно е отделните компании, използващи автогарите в Столична
община, да имат регистри с подобна информация, но за да са полезни за целите на
стратегическото планиране, тези данни трябва да са централизирани и
актуализирани регулярно.
В обобщение може да се отчете, че е необходимо допълнителна работа за
структуриране и анализиране на пътнико- и товаропотоците. От направеното
проучване се създава впечатление, че няма практика да се обръща много внимание на
тези данни в стратегическите планове и това се отчита като минус от експертния
екип. Особено наложително е завишено внимание към жп и автогарите, понеже те са
изключително важни терминали, що се касае до влиянието на София на национално и
особено на регионално ниво(!). Подобрен мониторинг относно тези потоци на тези
терминали изглежда наложително за създаване и прилагане на ефективни политики
относно регионалната свързаност на Столична община.
Автоматични преброителни пунктове на АПИ и отбелязани моторни превозни средства
Предоставените данните от АПИ бяха получени в два отделни файла, които взаимно се
допълват: (а) автоматични преброителни пунктове и (б) регистър на преминалите
МПС през всеки пункт. Важно е да се отбележи, че тези данни не са публични и бяха
получени на база на извършено официално поискване.
Автоматичните преброителни пунктове са под формата на точков шейпфайл (.shp),
който отбелязва локациите на всички АПИ пунктове в страната. Информацията е
актуална, като е синхронизирана от АПИ през 2017 г. Като част от атрибутната
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таблица на файла е отбелязан само идентификационният номер на всеки пункт,
определен от АПИ. В обяснение към информацията бе получено и следното уточнение.
- Моля, обърнете внимание, че пунктове с номера 3000-3120 работят от

началото на 2015 г., а останалите – от началото на 2016. Пунктове с номера
3000-3120 са само на пътища II и III клас. Пунктове 2ХХХ и 4ХХХ се намират
изключително на АМ и пътища I клас.
В допълнение на този файл бе получен и регистър с информация относно преминалите
МПС през пунктовете, разположени в територията на Столична община, на входовете
на София. Тази информация бе получена в табличен (дигителен) вид - excel. Една от
колонките в таблицата съдържа идентификационния номер на съответния пункт, за
който отговарят данните. Това позволява те да бъдат навързани и геореферирани с
помощта на точковия шейпфайл. Регистърът съдържа информация за преминалите
МПС от 2014 до 2016 г. Той е детайлен, като информацията е отчетена месец по месец
и МПС са разделени по съответни класове (леки коли, автобуси, лекотоварни,
среднотоварни, тежкотоварни, ТИР, мотори и мотоциклети).
Тази информация е полезна и може да послужи за анализ на регионалната свързаност на
Столична община. Трябва обаче да се направят три забележки:
- Данните са събирани сумарно (или поне така са получени), без да отчитат
посоката на движение на даденото МПС;
- В данните не е отчетено натоварването по дни (работен / уикенд) или часове на
денонощието;
- Автоматичните пунктове са разположени само по АМ и пътища I, II и III клас.
Това изключва възможността за анализиране на потоците по пътищата от понисък клас и по този начин да бъде представена пълна картина на пътната
натовареност и свързаност на Столична община с региона.
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4. Оценка на състоянието
4.1.

Параметри и показатели
a) Ролята на града на интернационално ниво
(1) Инфраструктурно-комуникационни показатели
 брой реализирани големи инфраструктурни проекти с
международно значение;
 брой международни транспортни и енергийни коридори,
които минават през територията на Столична община;
 брой на международните дестинации от различните
транспортни терминали на София (аерогара, автогара, жп
гара) и ежедневни / седмични пътувания до тях;
 брой пътници от международни пътнически маршрути,
обработени от различните транспортни терминали на
София (аерогара, автогара, жп гара) годишно;
 количество (тонове) обработени товари от Летище София
от международни линии.
(2) Социо-икономически показатели
 брой регистрирани жители на територията на Столична
община с чуждестранно гражданство;
 брой и капацитет на международни (вкл. аутсорсинг)
компании с регистрирани офиси на територията на
Столична община;
 брой регистрирани обекти, представляващи културни
ценности от европейско и световно значение;
 брой чуждестранни ученици/студенти в образователните
структури на Столична община;
 брой проведени международни събития/инициативи на
интернационално ниво;
 брой международни културни коридори маршрути, в които е
включена София;
 брой реализирани нощувки от чуждестранни посетители
годишно.

b) Ролята на града на национално ниво




% на населението на Столична община от цялото в
страната;
темп на демографско развитие на София в сравнение с това
за страната и другите големи градове;
% на годишната стойност на инвестициите /млн. лв./ на
територията на Столична община в сравнение с тези в
страната,
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% заетост на населението на Столична община в сравнение
с цялата страна;
брой реализирани инфраструктурни проекти с национално
значение;
брой регистрирани обекти, представляващи културни
ценности от национално значение;
брой акредитирани висши училища и
научноизследователски центрове, както и брой студенти
(вкл. тяхното % съотношение спрямо студентите в
цялата страна).

c) Ролята на града в региона








4.2.

% на населението на Столична община от цялото в региона;
темп на демографско развитие на София в сравнение с това
за региона и другите големи градове в него;
брой трудови пътувания от/за София в региона с цел
работа;
брой трудови пътувания от/за София в региона с цел
обучение;
брой жители, работещи в Столична община и живеещи в
друга община от региона;
брой реализирани инфраструктурни проекти с регионално
значение;
брой регистрирани обекти, представляващи културни
ценности от регионално значение.

Анализ

4.2.1. Подтема “Ролята на града на интернационално ниво”
Интернационална нормативна и стратегическа рамка
Обяснимо, когато става дума за интернационалната и стратегическата рамка, в
която София попада, има голяма акцент върху политиките на Европейския съюз. Като
част от тази политическа структура България и София, в частност, има своите
позиции, възможности и съответно ангажименти. Основен документ, който определя
принципите на пространственото развитие на градовете в ЕС е Европейската
перспектива за пространствено развитие - ЕППР (Европейска комисия, 1999). Въпреки
че e правно необвързващ документ, той формира политическа рамка с 60 варианта на
политиката за всички нива на администрацията с отговорности по планирането. Това
съответно определя основни принципи, между които приоритизиране на
полицентрично териториално развитие в ЕС чрез подобрена транспортна и
комуникационна инфраструктура. Отражението специално на този приоритет е ясно
изразено в инвестициите и цялостното развитие на Столична община (а и на други
общини и градове в страната).
Друга основна насока, дефинирана в ЕППР, е прилагането на интегрирано
пространствено развитие, транснационално коопериране между страните членки,
трансгранично и междурегионално коопериране; паневропейско и международно
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коопериране. Този приоритет е наложен в София и България чрез разработването на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Действащият такъв за
столицата е ИПГВР София с активен период 2014-2020, разработен от “Обединение
София XXI” и приет през 2013 г.
Според Европейската комисия интегрираните планове за градско възстановяване и
развитие са необходимо условие за: по-ефективното усвояване на структурните
фондове на ЕС; изпълнение на Лайпцигската стратегия за устойчиви градове;
привличане на инвестиции и ускоряване на растежа; подобряване на планирането и
развитието на градската среда.
В България интегрираните планове представляват система от взаимосвързани
проекти и политики. В основата им е определяне перспективното развитие и
взаимоотношенията между всички системи и техните елементи, оказващи влияние
върху качеството на средата и населението. Действащият ИПГВР на София чрез
своите насоки и приоритети вече дава отражения върху развитието на града.
Необходими са обаче по-ефективни инструменти за мониторинг на подобни
стратегии.
Друг основен европейски документ с отношение върху регионалната свързаност на
градовете / регионите е Стратегия „Европа 2020“ на Европейската комисия (2010). Тя
очертава рамките за развитие на Европа до 2020 година - основните приоритети,
цели и инициативи пред държавите членки за постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. Въпреки че стратегията се фокусира върху социо-икономически
аспекти на развитие, като нейно допълнение е приет и “Териториален дневен ред на ЕС
2020”. Той цели да я надгради с условията за реализацията й. Този документ има и подиректно отношение към териториалните измерения и специфичните потенциали на
регионите. Шестте основни приоритета за развитие в териториален аспект според
документа са:
● Полицентрично и балансирано териториално развитие (иновативни мрежи между
градовете);
● Интегрирано развитие – в градовете, в селските и в специфичните/неформални райони
(излизане от границите на градовете в техните „зони на активно влияние”, внимание
към селските райони с уникалните им черти, периферните райони, ефикасно използване
на ресурсите, опазване на земята, заздравяване на връзките град – село);
● Териториална интеграция в граничните и транснационални региони (трансгранично
коопериране – особено по външните граници на ЕС);
● Конкурентоспособност на регионите чрез силни местни икономики (местни продукти и
пазари, привлекателна бизнес среда, силни общини);
● Подобрена обвързаност между индивиди, общини и предприятия (децентрализация,
нисковъглеродна местна икономика, достъпност от градските центрове към
периферията);
● Управление и обвързване на природните и културните ценности на регионите
(защитени територии – зелени инфраструктурни мрежи на всички нива, управление на
културното и природното наследство.
В съвместния документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската
четворка (България и Румъния) е отчетен фактът, че полицентричното развитие
създава необходимите очаквания за намаляване на съществуващите регионални
различия и осигуряване на равни условия за общо икономическо и социално развитие и за
по-пълно използване на местния потенциал. С документа се изясняват полюсите на
развитие и осите на развитие със значение за държавите от “четворката плюс две”.
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Полюсите на развитие включват ядрата на метрополиите или агломерациите, които
създават импулси и повлияват благоприятно цялата зона на влияние. Осите на
развитие са ивици от териториите, които свързват отделните полюси с наличието
на транспортна и друга инфраструктура. В Съвместния документ за България
Метрополната зона на София е идентифицирана като основния полюс за развитие от
категория 0 и обвързана с три основни оси на развитие, които се формират на база на
коридорите от трансевропейската транспортна мрежа TEN-T и на друга
транспортна инфраструктура от европейско значение.
Други важни интернационални документи, които имат принципно отношение към
развитието на София и Столична община, са: Лайпцигската харта за устойчиви
европейски градове (2007), Декларацията от неофициална среща на министрите в Толедо
по въпросите на градското развитие (2010) и Новият градски дневен ред (ООН, 2017).
Всички тези документи дефинират основни посоки и цели, които София трябва да
преследва като административен и социо-икономически център на България.

Инженерно-транспортна свързаност
В общата трансевропейска транспортна мрежа (регионално структурирана на 4 зони),
територията на България попада в Черноморската зона. Тя граничи със
Средиземноморската и Адриатическо-Йонийската, които ще влияят силно върху
пространственото развитие на страната. За страните от Централна и Източна
Европа (вкл. и Югоизточна Европа) пространственото развитие на транспортните
системи е подчинено на 10 мултимодални транспортни коридора, които осигуряват
максимална достъпност до всички части на континента. Пет от тези коридора
пресичат пространството на България, а три от тях (IV, VIII и X) преминават през
територията на Столична община. Важността на тези коридори е отбелязана от
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 (2012), като
ги отбелязва като основни оси на урбанистично развитие.
Последните също така следват предложената схема в Съвместния документ на
страните от Вишеградската четворка плюс България и Румъния (V4+2). НКПР също
така индикира важността тези оси да се свържат с осите на развитие в съседните
страни и да осигурят по-добра достъпност до центровете на растеж, иновации,
култура и образование.
Темата за общоевропейските транспортни коридори присъства във всички
регионални стратегически документи, отнасящи се за София. Това важи дори за
плановете от по-ниско териториално ниво, като ОУП на Столична община
(Софпроект, 2009). В последния е отбелязано, че София притежава характеристики на
реален географско-транспортен център на Балканите по чисто обективни причини и
използването на този потенциал за социално- икономическо развитие на Столична
община е задължителен.
- Ако сравним разстоянията между балканските столици и някои по-големи градове,
измерени по международните пътища, преминаващи през региона, се вижда, че с найкъси средни разстояния се характеризира София - 455 км, следвана от Скопие – 523 км, и
Солун - 530 км.
Прави впечатление, че в контекста на общоевропейските транспортни коридори
(ОЕТК) темата за железопътния транспорт не е детайлно изследвана и почти не е
споменаван от нито един стратегически документ. Единствено е отбелязано в
Националната концепция за пространствено развитие (2012) и Областната стратегия
за развитие на област София-град (2013), че изпълнението на проекта за изграждане на
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жп линията София - Скопие ще осъществи свързването на железопътната мрежа на
България с тази на Република Македония, което ще осигури пълноценното
функциониране на ОЕТК VIII. Повече анализи и детайли обаче не са представени по
темата. Това само по себе си говори достатъчно за състоянието, в което жп
транспортът се намира в България не само реално физически, но и от гледна точка на
планово-стратегическо отношение към него. Наложително е разглеждането на
темата за жп транспорта да се задълбочи, за да може да се завиши разбирането
относно изключително стратегическия ресурс на този вид транспорт (както за
пътнически, така и за товарен превоз).
Внимание относно въздушния транспорт е по-често отделяно, но въпреки това
липсват детайлни анализи и определяне на зависимости като част от регионалните
стратегически документи. Темата за аерогара София е отбелязана по-скоро като
даденост. Все пак в “Регионалния план за развитие на Югозападен район за планиране
2014-2020” (МРРБ, 2013) има малко по-детайлен поглед, като се споделят броят на
дестинациите и се проследява ръстът на растеж относно пътнико- и
товаропотоците. Със сигурност е желателно да се направи по-детайлен анализ
относно тази тема, понеже въздушните връзки и техният интензитет показват
основна зависимост относно регионалната свързаност на София и съответно
Столична община.

Социо-културна и икономическа свързаност
Освен транспортно-комуникационните коридори други важни аспекти, отнасящи се
до международната свързаност на София, са социо-културните и икономическите ѝ
взаимоотношения. Те са разгледани по-детайлно в направленията “Хора”,
“Идентичност и култура” и “Икономика”. Важно е да се спомене, че основните
регионални стратегически документи не анализират детайлно тези тематики, като
те се ограничават с описателна информация относно културно-историческото и
природното наследство в региона. Причинно-следствени зависимости са разглеждани
по специализираните документи.
Съгласно Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 (2012) София няма
изграден ясен и разпознаваем образ на международно ниво. Необходими са системни и
активни дейности в позиционирането на града както на национално, така и на
регионално и международно ниво, изграждане на система за реклама на богатото
културно и историческо наследство и съвременен културен живот в София.
Според Стратегия за интелигентна специализация на София (2016) София е с огромен
потенциал за водещо място в Европа в сферата на информационно-комуникационните
технологии (ИКТ), като България вече е на първо място в Европа и на девето в света в
най-престижната класация за аутсорсинг дестинации. Авторите отчитат, че София
все по-често е домакин на световнопризнати платформи в областта на ИКТ, която
събира инвеститори, предприемачи, хора взимащи решения на национално и общинско
ниво, изследователи и изобретатели. (Например: WEBIT, INNOVATION EXPLORER). Отчита
се и че през 2014 г. София бе избрана за творчески град на киното към ЮНЕСКО и е
създаден първият публично-частен фонд за иновации в културата. Въпреки това се
може да се индикира, че София има нужда от подобрена работа относно брандирането
си на международно ниво. Твърдение, подкрепено и от стратегията.
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4.2.2. Подтема “Ролята на града на национално ниво”
София е най-големият град в България и е основен административен, икономически,
образователен и транспортен център на страната. Според данни на НСИ (2011) в него
се съсредоточава приблизително 1/5 от работната сила на България. Освен това
градът е притегателен център за младите хора със своите университети,
отвореност към света и богат културен живот. Имайки предвид това, е обяснимо
значението на София, в частност на Столична община, да е засегнато в националните
стратегии от всякакво естество.
От гледна точка фокуса на този анализ трябва да се отбележи, че основополагащ
документ, който трябва да се вземе под внимание, е Националната концепция за
пространствено развитие 2013-2025. Това е документът с основна тежест относно
функционално-йерархичната структура на мрежата от градски центрове, агломерации
и взаимодействията между тях, с подчертан териториален контекст върху
националното пространство.

Моделът “Изходно състояние” визуализира йерархичната система от градове-центрове, простиращи
влиянието си върху различни по площ териториални ареали 6, като от 1-во ниво е определена столицата
София - център с европейско значение за националната територия

Според анализа на експертния екип в НКПР съществуващото положение е
охарактеризирано като модел с проявена тенденция към моноцентризъм по
отношение на София. Според авторите големите градове от 2-ро ниво - Варна, Бургас,
Пловдив, Стара Загора, Русе и Плевен са ‘слаби балансьори’ на София на национално
равнище. Последващо становище е, че всички големи градове, взети заедно, са
съизмерими със София като брой на населението, икономически принос, развитие на
науката, висшето образование, здравеопазването, изкуството и културата, което е
признак на движение към моноцентризъм. Въпреки че е абстрактен в този си вид,
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моделът оценява доста добре реалната ситуация относно градското развитие в
страната, за което съдят множеството демографски и икономически данни.
Като част от концепцията дефинира три потенциални сценария за развитие - модел
“краен моноцентризъм”, модел “краен полицентризъм” и модел “умерен полицентризъм”.
И в трите сценария София е прогнозирана да бъде развивана в посоката на град от
‘мега’ (Metropolitan European Growth Area) европейско ниво, независимо от развитието
на неговите балансьори в другите региони от страната. Все пак се отбелязва, че при
модела “краен моноцентризъм” София би имала още по-голямо значение и механичният ѝ
прираст ще продължи да се увеличава и агломерационният ареал ѝ би обхващал девет
съседни общини.
В НКПР са определени 4 типа агломерационни ареали и е прецизиран техният обхват,
като София попада в първата група - агломерационни ареали на големи градове в
територията на група съседни общини заедно с Пловдив, Варна и Бургас. Главните оси
на развитие също са тясно свързани със София, тъй като те са определени
посредством общоевропейските транспортни коридори, а три от тях минават през
Столична община (III, VIII и X). По тази логика и три от петте (две паралелни и три
меридиални) основни оси на развитие са обвързани със София. Те са:
● Драгоман–София–Пловдив–Свиленград-Истанбул, част от общоевропейски
транспортен коридор № 4 (ТРАСЕКА), и отклонението Пловдив–Стара Загора–
Бургас, като важна национална ос;
● София–Плевен–Русе и връзка с общоевропейски транспортни коридори № 7 и №
9 и отклонението София–Ловеч–Велико Търново–Шумен–Варна;
● Видин–Враца–София–Благоевград–Кулата, представляваща главната западна
меридиална ос, част от общоевропейски транспортен коридор № 4 –
приоритет на ЕС и на Стратегията на Р. България за развитие на
транспортната система до 2020 г.;
Концепцията отчита, че паралелните оси (първите две) се събират в София, което
освен изразените предимства крие и недостатъци и налага търсене на близки и подалечни обходи от типа ‘байпас’. От своя страна единствената меридиална ос, която
обвързва Столична община, цели да свърже пространствено и функционално от Дунав
до границата с Гърция (с продължение към Солун и Атина). Според авторите на
концепцията активизирането на тази ос ще подобри връзките на столицата с
градовете-центрове на север и на юг и може да подкрепи сериозно намерението за
стимулиране на градовете Видин и Благоевград в двете периферни територии на
Западна България.
Важно е да се отчете, че представената концепция представя логична обосновка за
постигане на балансирано пространствено развитие. Въпреки всичко обаче акцентът
върху София е ясно изразен и в практически измерения това по-скоро ще създаде
небалансиран ефект. Има голяма вероятност целта за спомагане на развитието в
посока северозапад и североизток от София да не се осъществи просто чрез
подобряване на транспортно-комуникационните връзки. Това може да има обратен
ефект и да увеличи натиска и потенциалите на столицата и в частност, на Столична
община.
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Освен на модела на транспорт НКПР отделя значение на културата и образованието
като важни за ефективното осъществяване на пространствената концепция.
Научно-образователната сфера има голямо значение за запазване и развитие на
културната идентичност на нацията. Относно този аспект отново се отчита
важността на София на национално ниво, където са локализирани 7 от 23 висши учебни
заведения. Столична община е и с преобладаващо представителство на обектите с
национално значение - национални музея с филиали и държавни театрални формации.
Отбелязано е и че по-значимите клъстерни образувания с утвърдени университетски
и научноизследователски центрове (БАН, ТУ) също са концентрирани в София. От
гледна точка на развитие на туризма е отбелязано, че дори в национален контекст
Столична община притежава значими природни ресурси относно развитието на
лечебен туризъм. Това се дължи на наличието на минерални води, подходящ
микроклимат и продукти за таласотерапия (морска вода, лечебна кал, морска сол и луга,
водорасли). Като райони с по-сериозни възможност са отбелязани Банкя, Горна баня,
Овча купел.
Всичко това дефинира факта, че Столична община притежава потенциала за
развитието на разнообразни видове икономически клъстери - от индустрия и
логистика през високотехнологична продукция, иновативен бизнес и образование до
туризъм и услуги. Това определя общината като водеща за България и с централно
значение за останалата част от страната.
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Другият основен документ, който разглежда София в национален контекст, е
Национална стратегия за регионално развитие - НСРР (МРРБ, 2012). Прави впечатление
обаче, че до голяма степен този документ е ръководен от НКПР и дублира
становищата,що се отнася до ролята на София на национално ниво. Документът
предлага по-детайлни становища в контекста на Югозападен район за развитие, но
това е разгледано в следващата подтема.
Все пак е важно да се спомене, че НСРР индикира нарастващия ръст на икономически
дисбаланс между София и останалата част от страната - силно изразен в периода
2001-2011 г. Това поражда и акумулира проблеми от типа “център-периферия” и
обуславя възникването на междурегионални и вътрешнорегионални неравенства.
- Столицата с нейния агломерационен ареал доминира в националното пространство
много по-силно, отколкото в минали периоди и изостря проблема “център-периферия”
на национално ниво. Столицата София рязко доминира в националната територия, а
другите градове-центрове са с по-малки различия помежду им, но изостават сериозно
от София.

4.2.3. Подтема “Ролята на града в региона”
За да се специализира дефиницията на региона в този анализ се използва
определението на Закона за регионално развитие. Той е основен документ, що се касае
до нормативно регламентираните нива на планиране и развитие, и цели подобряване на
стратегическото им синхронизиране. Фокусирайки се върху Столична община,
специализираните от закона три различни нива са:
● Ниво 1 - район "Югозападна и Южна централна България", определен на база на
окрупняване на териториите от ниво 2 - Югозападен район и Южен централен
район;
● Ниво 2 - Югозападен район с териториален областите Благоевград, Кюстендил,
Перник, Софийска и София;
● Ниво 3 - София и Столична община попадат в Софийска област.
Важно е да се отбележи, че районите от ниво 1 и 2 не представляват
административно-териториални единици, за разлика от тези от ниво 3.
Така дефинирано, актуалните стратегически документ с най-директно отношение
към влиянието на София и Столична община върху региона са: Регионалният план за
развитие на Югозападен район за планиране 2014-2020, Областната стратегия за
развитие на Софийска област 2014-2020 и Областната стратегия за развитие на
област София-град 2014-2020. Полезен поглед върху тематиката имат също и
Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025, Националната
стратегия за регионално развитие 2012-2022, Интегрираният план за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 и ОУП на Столична община с хоризонт 2030 г.,
както и определени по-специализирани стратегии относно конкретни аспекти.
Регионалният план за развитие на Югозападен район за планиране 2014-2020 стъпва
върху основните анализи и приоритети на НКТР и разглежда София като град с
агломерационно ядро от общоевропейско значение, макар и от най-ниската, четвърта
категория (MEGA). Определени са огромното значение на София като научноизследователски, транспортен, икономически и културен център за региона. Това
предопределя силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки
(положителна тенденция в динамиката на естествения прираст) на територията на
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Столична община. Според плана като евентуален ‘балансьор’ в региона е определен
Благоевград, който също притежава значителен потенциал за развитие на
иновациите.
Направен е анализ на обобщеното въздействие на района в контекста на цялата
страна, като по почти всички показатели превъзхожда другите райони в България.
Отбелязано е, че това се дължи главно на приноса на Столична община. Интересно
наблюдение е становището, че въпреки наличието на производствени мощности (ТЕЦ
и ВЕЦ), енергийният баланс на района е отрицателен и потреблението му разчита
основно на националната електроразпределителна мрежа.

Регионална схема за пространствено развитие в ЮЗР

Основните оси на развитие логично са взаимствани от НКТР, подчертаващи
централното значение на София в региона. Прави впечатление обаче, че въпреки
отбелязването им, по-задълбочен анализ на взаимовлиянието по тях не е направен.
Това изглежда наложително, особено за връзката София - Перник, поради факта, че те
са част от един общ функционален ареал според публикацията на НСИ (2016). Градовете
и техните функционални урбанизирани ареали в Република България.
Въпреки че Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 и
Областната стратегия на София-град 2014-2020 отбелязват наличието на трудови
пътувания заради широкия пазар на труда, те не се задълбочават относно важността
на този индикатор за регионалната свързаност на Столична община. Все пак ОСР на
София-град 2014-2020 се задълбочава в дефиницията относно зоната на влияние на
Столична община, като са определени два пояса - вътрешен и външен.

-

В зоната на активно влияние („вътрешен пояс”) освен периферията на област
София-град (Столична община) попадат и съседните общини Божурище,
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-

Костинброд, Сливница, Своге, Елин Пелин и Горна Малина. Към “външния пояс”
попадат общините Драгоман, Годеч, Ботевград, Самоков, както и Перник.

Съществен документ, който хвърля повече светлина относно тези въпроси, е
споменатата по-горе публикация Градовете и техните функционални урбанизирани
ареали в рРепублика България (НСИ, 2016).
В него авторите изследват функционалната обвързаност на големите градове в
България и заобикалящите ги територии. Те използват понятието „ареал“, тъй

като с него се обозначава хронологически затворено географско място на
точки, за които е валиден един избран критерий за таксониране и между тях
няма други точки, които да не влизат във формирания таксон.
- Ареалите представляват едносвързани множества съгласно математическата
типология. Това понятие е за предпочитане пред използването на понятието
„зона“, тъй като тя представлява геотория, която се формира от външни
фактори и в нейните граници се наблюдава еднозначна интензивност (с
вариация в определени граници) на изследваните признаци. В този смисъл
понятието „ареал“ в максимална степен отговаря на поставените критерии в
методологията на проекта.
В допълнение е разработена детайлна методология за определяне на функционалните
урбанистични ареали в България и са определени 16 хомогенни групи от населени места.
Обяснимо най-големият ареал е оформен около София и Столична община.

Градове и функционални урбанизирани ареали - Urban Audit 2012, България (НСИ 2016:10).

Документът анализира в по-голям детайл характеристиките на всеки един от
ареалите вкл. и Софийския. Отчетената като по-интересна информация е, че според
анализа увеличението на населението чрез механичен прираст е съсредоточено в
центъра на ареала, т.е. Столична община; същото важи и за цялостното население 268

78.5%. Друго важно наблюдение касае миграционните потоци - между центъра на
ареала и неговата периферия протичат миграционни процеси.

-

Градът увеличава своето население от потоците, идващи от общините, които
са разположени по-далече в геоторията на ареала - включително и от гр.
Перник, средногодишно с близо 300 души. Паралелно с това обаче
миграционните потоци, насочени от гр. София към селските населени места на
Столичната община и по-близките общини, намаляват населението на града
годишно с 1000 души. По този начин се формира положителен за периферията и
отрицателен механичен прираст за населението в града. Оттук може да се
направи заключението, че увеличаването на населението в ареала като цяло се
дължи изцяло на положителния механичния прираст, формиран от население,
живеещо извън неговите граници. Вътре в ареала обаче миграцията изтегля
население от града в посока на неговата периферия.

Ареал с център гр. София. Общини, включени в ареала, средногодишно население, площ на общините и
гъстота на населението (жители на 1 кв. км) за периода 2010 - 2012 година (НСИ, 2016:93).
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Разпределение на населението в ареал с център гр. София. Грид на населението, Преброяване 2011 (НСИ,
2016:98).

В Областната стратегия за развитие на София-град 2014-2020 е отбелязано, че
териториално урбанистичното развитие на Столична община е доминирано от
развитието на големия град София и формиращата се към него агломерация.
Структурата на ядрото София е дефинирана като радиално-кръгова и концентрична,
но има наченки на линеарно развитие по посоките на радиалните транспортни
направления, по които ядрото се разширява и се приобщават съседни малки населени
места в съседните общини.
На базата на приоритетите от стратегическите документи и анализа на
съществуващото положение може да се обобщи, че на територията на Столична
община има наченки за тенденция на субурбанизация, където населението се измества
от ядрото към периферията на ареала. Този процес е ефективно спомогнат от
развитието на големите инфраструктурни, свързани с общоевропейските
транспортни коридори, които са разгледани като много приоритетни елементи на
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всички нива на стратегическо планиране вкл. и в ОУП на Столична община (Софпроект,
2009).
ОУП на Столична община от своя страна също засяга темата за влияние на София,
като са определени две такива - Зона на влияние (простира се в трите области –
София-град, Софийска и Пернишка) и Зона на активно влияние (простира се в
Софийското поле и обхваща Столична община и съседните общини Костинброд,
Божурище, Своге, Сливница, Елин Пелин, Горна Малина).
Определено е, че в територията на Столична община се намира най-активната част
от агломерацията и нейното ядро. По проучвания на ОУП София извън компактния град
са дефинирани две урбанистични зони:
● вътрешна околоградска зона, около границите на компактния град с малки
селища и градски квартали;
● външна, слабо урбанизирана, в обхвата на Софийското поле до оградните
планини.
Взимайки това предвид, е логично развитието на Софийската агломерация да се
насочва с устройствено планиране, което да излезе от рамките на общината, респ. на
областта София-град и да обхване и съседните шест общини в зоната на активно
влияние. Становище, което също така е потвърдено от експертния екип, изготвил
ОУП на Столична община.

Връзки с други теми
Темата има отношение към темите “Градски зони и свързаност”, “Инженерна
инфраструктура”, “Достъпност и равнопоставеност”. Особено силна е връзката с
тематично направление “Икономика”, към което могат да бъдат отнесени и поголямата част от индикираните показатели и аспекти, идентифицирани в анализа.
Както е споменато и по-рано, отбелязана е и връзка с направленията “Транспорт”,
“Идентичност и култура” и “Хора”. По-конкретно тези връзки са следните:
● Направление „Икономика”
- икономическата активност, работни места, реализирани партньорства,

инвестиции,
туристически продукти и маршрути, международни
компании, реализирани нощувки, вкл. от чужденци, изследователски
инициативи, вкл. международни’;
●

Направление „Транспорт”
- логистика и вериги за дистрибуция на стоките, инфраструктурни

проекти с национално значение;
●

Направление „Идентичност и култура”
- недвижими културни ценности от световно, национално и местно

значение, културни маршрути и коридори;
●

Направление „Хора”
- динамика на населението, пътници, ученици и студенти , вкл.

чуждестранни; проведени
европейски, национални и
реализираните събития.

събития/инициативи/ първенства
регионални, хора, взели участие

в
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Добри примери
Регионалното-структурно планиране е начин за стратегическо развитие, което има
утвърдени практики в глобален контекст. Един от най-добрите примери в тази насока
е обосноваването и развитието на Рандстад (стратегически-планови регион,
обединяващ територията между Амстердам, Ротердам, Хага и Утрехт в Холандия).
Поради тази причина е добре да се почерпи опит на действащия план Структурната
визия 2040 за Рандстад, приет през 2007 г. Стратегията е съставена на база на
комплексни анализи и препоръки, касаещи засегнатите аспекти на различни
териториални нива - международно, национално и регионално. Чудесното
синхронизиране на засегната комплексност е нещо, което прави този документ много
добър пример.
От гледна точка на стратегическо планиране на международно ниво е проектът
Triangulum, заради интересната му рамка. Той се осъществява съвместно между
градове Ставангер, Манчестър и Айндховен. Стратегията се фокусира върху
разработването и прилагането на иновативни концепции в сферата устойчиви, умни
градове. Във връзка с темата на регионална свързаност проектът демонстрира как
градовете могат да използват международните рамки за планиране и да постигнат
резултати на местно ниво.

4.3.

Заключение

Заключенията и препоръките по темата могат да бъдат разделени на 2 основни групи:
Регионална свързаност в планови и стратегически документи и Дигитални данни и
информация относно регионалната свързаност.
Регионална свързаност в планови и стратегически документи
● В повечето стратегически и планови документи се дава една и съща
информация по отношение на тема регионалната свързаност.
●

София няма изграден ясен и разпознаваем образ на международно ниво.
- Необходими са системни и активни дейности в позиционирането на

града, както на международно ниво. От анализа на стратегическите
документи се забелязва, че подобни приоритети са заложени, напредък в
практическото им приложение не е отчетено. Необходимо е изграждане
на система за реклама на богатото културно и историческо наследство
и съвременен културен живот в София.
●

В България се забелязва движение към моноцентризъм със София като ясно
изразен център. Според прегледаните стратегически документи може да се
отбележи, че другите населени места, които попадат в графите много големи и
големи градове - Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен, взети
заедно, са съизмерими със София като брой на населението, икономически
принос, развитие на науката, висшето образование, здравеопазването,
изкуството и културата, което е признак на движение към моноцентризъм.
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●

На базата на приоритетите от стратегическите документи и анализа на
съществуващото положение може да се обобщи, че на територията на
Столична община има наченки за тенденция на субурбанизация, където
населението се измества от ядрото към периферията на ареала. Този процес е
ефективно спомогнат от развитието на големите инфраструктурни,
свързани с общоевропейските транспортни коридори, които са разгледани
като много важни елементи на всички нива на стратегическо планиране.

●

Необходим е по-задълбочен поглед върху функционалния урбанистичен ареал на
София в регионалните стратегическите документи. Включването на детайлен
анализ между взаимовръзките на Столична община с населените места от
съседните общини и области би спомогнало за подобряване ефикасността на
регионално планиране.

●

Взимайки предвид въздействието на Софийския ареал, е логично да се помисли
върху модели, които да обхващат ефективно развитието на цялата
агломерация. Това предпоставя изготвяне на устройствени стратегии, които
да излизат от рамките на общината, респ. на областта София-град и да
обхванат съседните шест общини в зоната на активно влияние (определена от
ОУП на Столична община).

Дигитални данни и информация относно регионалната свързаност
●

Основно предизвикателство пред Столична община е изработване на
интегрирана система за поддържане и актуализиране на данни / статистики,
свързани с регионалната свързаност на София. За съжаление това е задача,
която би изисквала комплексни усилия и активно включване на външни
сътрудници - министерства, национални държавни институции (НСИ, АПИ, БДЖ
и др.), международни структури (Евростат, ESPON) и частни партньори
(автогара София, инвестиционни компании и др.). Това прави целта
изключително амбициозна.

●

Прави впечатление, че в контекста на общоевропейските транспортни
коридори темата за железопътния транспорт не е детайлно изследвана от
нито един стратегически документ. Това само по себе си говори достатъчно за
състоянието, в което се намира жп транспортът в България не само реално
физически, но и от гледна точка на планово-стратегическо отношение към
него. Наложително е разглеждането на темата за жп транспорта да се
задълбочи, за да може да се завиши разбирането относно изключително
стратегическия ресурс на този вид транспорт (както за пътнически, така и за
товарен превоз).

●

Необходимо е допълнителна работа за структуриране и анализиране на
пътнико- и товаропотците, обработвани от транспортните терминали на
територията на Столична община.
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-

●

АПИ събира полезна и подробна информация относно пътната натовареност и
свързаност на Столична община с региона. Тази информация обаче не е публична
и към нея могат да се отправят три основи забележки:
- Данните са събирани сумарно (или поне така са получени), без да
отчитат посоката на движение на даденото МПС;
- В данните не е отчетено натоварването по дни (работен / уикенд) или
-

●

От направеното проучване се създава впечатление, че няма практика да
се обръща много внимание на тези данни в стратегическите планове и
това се отчита като минус от експертния екип. Особено наложително е
завишено внимание към жп и автогарите, понеже те са изключително
важни терминали, що се касае до влиянието на София на национално и
особено на регионално ниво(!). Подобрен мониторинг относно тези
потоци на тези терминали изглежда наложително за създаване и
прилагане на ефективни политики относно регионалната свързаност на
Столична община.

часове на денонощието;
Автоматичните пунктове са разположени само по АМ и пътища I, II и III
клас. Това изключва възможността за анализиране на потоците по
пътищата от по-нисък клас.

От направения анализ прави впечатление, че много от информацията,
използвана в стратегическите документи, не е пространствено представена.
Въвеждането и визуализирането ѝ чрез ГИС или други модерни технологични
средства би представило стратегически взаимовръзки и потенциали.
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5. Необходимост от изследвания
На база направените анализи на стратегически и планови документи и получени данни
по темата за регионална свързаност смятаме, че има нужда от следните изследвания:
●

Необходимост от изработване на специализирани карти и инфографики
относно аспектите на регионалната свързаност.
- Въпреки че известна база данни е налична във форма на регистри или

статистика, тя не е визуализирана по ефективен начин. За пример на
различни видове начини, по които това е възможно, може да се взаимства
от инструментариума на Евростат.
●

Необходимост от изследване и картиране на ежедневните трудови миграции с
методология – откъде идват, къде отиват жителите (профил на жителите) и
какъв метод на транспорт с цел заетост и обучение (връзка с Направление
„Транспорт”).
- Освен това е желателно подобно проучване да навлезе и в детайли

-

относно (различните видове на транспорт пътуващите използват автомобил, жп, автобуси и защо).
Включване в изследване на следната дейност - подробно картиране на
формата и локализацията на входните пунктове на ежедневните
трудови миграции и начините на последващо придвижване.

●

Детайлен анализ на натовареността на пътната инфраструктура, вкл.
набавяне на информация за потоците по общинските пътища (връзка с
направление “Транспорт”).

●

Изследване и анализ между конкретните взаимовръзки на Столична община с
населените места от съседните общини и области би спомогнало за
подобряване ефикасността на регионално планиране.

●

Необходимост от изследване на потреблението и услугите – епизодични и
регулярни миграции.

●

Детайлно проучване относно проблемите, които пречат за изграждане на ясен и
разпознаваем образ на международно ниво на София.
- Анализ на съществуващи предизвикателства и потенциали;
- Детайлен анализ на позитивните световни примери в сферата.

●

Необходимост от изследване и картиране на произход, движение и крайни
дестинации на суровини и продукти, вкл. логистични бази на големи търговски
вериги и др. предприятия и организации (вкл. интернет базираните компании за
продажби).
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●

Необходимост от изследване и картиране на аутсорсинг компаниите и тези,
чиито продукти са с висока добавена стойност (връзка с Направление
“Икономика”) – локализация и връзки – глобални, регионални и локални.
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IX. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Описание
Инженерната инфраструктура е в основата на естественото функциониране на един
съвременен град. Нейната комплексна и невидима страна е пропорционална на нейната
важност за осигуряване на нормални условия за живот. В днешно време сме свикнали
дотолкова с тези удобства (водоснабдяване, канализация, електричество,
топлоснабдяване, телекомуникации и др.), че ги смятаме за една проста даденост.
Всъщност инженерната инфраструктура е един от най-комплексните градски
елементи. Всяка една мрежа е толкова сложна, че за нея има отделна наука и отделно
звание инженер. Специфичните дадености и характеристики, в допълнение с факта, че
повечето от мрежите са разположени под земята, обуславят споменатата
комплексност и фундаменталност за развитието и функционирането на града както
на местно, така и на регионално ниво.
В темата са разгледани 2 основни подтеми: (1) характеристики на мрежите и
съоръженията на инженерната инфраструктура, (2) инвестиции в инженерната
инфраструктура. С оглед комплексността на тази тема, в подтемите са създадени
подточки за всеки вид инженерна инфраструктура.

1.1. Подтема “Характеристики на мрежите и съоръженията на
инженерна инфраструктура”
Подтема характеристики на мрежите и съоръженията на инженерната
инфраструктура
се
фокусира
върху
техническите
характеристики,
пространственото разположение и значението на отделните системи за града. Като
част от тази подтема бяха извършени следните задачи:
Относно мрежи:
○ проучване наличието на дигитални трасета на: ВиК, газ, топлоснабдяване,
телефон и електричество - инфраструктурна обезпеченост + пояснителна
информация / технически характеристики като година на построяване,
капацитет, дълбочина и др.;
○ количествена информация относно мрежите и съоръженията - изградена
дължина, % обслужена територия и население, налични предвиждания за
развитие;
○ проучване на наличната информация относно нуждите от нови мрежи на инж.
инфраструктура;
○ аварийност на различните мрежи;
○ налични разработки относно преноса на енергия в града.
Относно обекти:
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○
○

проучване наличието на данни за местоположение и капацитета
инфраструктурните обекти в града;
проучване
на
съществуващи
разработки
относно
влиянието
инфраструктурните обекти върху града.

на
на

С изпълнението на горните задачи се цели анализ на съществуващото положение на
инженерните мрежи и обекти и възможното им интегриране в бъдеще в единна ГИС
система, която би дала нагледна информация за инфраструктурната обезпеченост на
територията по видове мрежи + характеристики на мрежите като капацитет, година
на построяване и др. Това, в комбинация с добавяне на инфраструктурните обекти и
техните характеристики, ще даде цялостна, пространствено обвързана, картина на
състоянието и разположението на мрежите и обектите в града. Използвайки подобна
база, ще могат да бъдат установени териториите, които имат най-спешна нужда от
осигуряване с различни инфраструктурни системи и/или изграждането на нови обекти
на ИИ.

1.2. Подтема “Инвестиции в инженерната инфраструктура”
Тази подтема се фокусира върху наличието на информация относно минали, настоящи и
бъдещи проекти, свързани с мрежите и съоръженията на ИИ. В тази връзка бяха
извършени следните задачи:
○ проучване на инвестиционните проекти за различните мрежи - минали,
настоящи и бъдещи;
○ проучване на инвестиционни проекти / намерения относно
инфраструктурни обекти;
С изпълнението на тези дейности се цели да се създаде цялостна картина на
инвестициите, свързани с мрежи и обекти на ИИ. По този начин може да се направи
инвестиционен анализ и да се изведат приоритетни зони / мрежи / обекти в града, в
които е необходимо да се влагат средства в бъдеще. Инвестициите в модерна
инфраструктура и съвременни технологии са ключови за развитието на град София
както на местно, така и на регионално и национално ниво.
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2. Източници на информация
2.1.













Закон за устройство на територията и свързаните с него нормативни актове;
НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА;
Закон за енергетиката;
Закон за управление на етажната собственост;
Наредба №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката;
Наредба №5 за регулиране на цените на топлинната енергия;
НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ;
ИНСТРУКЦИЯ И УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНОВЕ НА
ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, Издадена от Министерството на
строителството и селищното устройство - Главно управление по геодезия,
картография и кадастър през 1984 г.;
Закон за устройството и застрояването на Столична община и свързаните с
него нормативни актове;
НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ГАРАНЦИИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ИМ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

2.2.











Нормативни документи

Стратегически документи

Общ устройствен план с хоризонт 2030 и Тематични схеми към него (ОП
Софпроект - ОГП, декември 2009г.);
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 20142020 (Обединение София XXI, октомври 2013);
Актуализация на Областна стратегия за развитие на област София-град 20152020, февруари 2015);
Общински план за развитие на Столична община 2014-2020, от 2014г. (ОП
Софпроект - ОГП, 2014г.);
Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на
Столична община, части: “Водоснабдяване, Канализация, Речни корита”от 2009г.
+ актуализация от 2017 с времеви обхват: 2017-2025г.;
План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 20122020 (Софийска енергийна агенция СОФЕНА, 2012г.);
Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община,
2016г.;
Нисковъглеродна енергийна стратегия на град София (Екип на Българско
училище за политика към НБУ в сътрудничество с експерти от общината);
Рамкова стратегия за нисковъглеродно развитие на район “Слатина” до 2020г.
(Екип на Българско училище за политика към НБУ в сътрудничество с експерти
от общината).
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2.3.











Подземни проводи и съоръжения в .dwg файлове по райони за СО от ГИС София.
Актуални към октомври 2017 г.;
Дигитални трасета на различните (магистрални) мрежи на инженерната
инфраструктура във формат .shp от Софпроект. Същите са използвани при
изработването на схемите на ОУП през 2009 г.:
 Водоснабдяване;
 Канализация;
 Електроснабдяване;
 Телекомуникации;
 Газо- и Продуктопроводи;
Осветителни тела за Столична община в .dwg файл от ГИС София, в т.ч. Улично
и парково осветление;
Улично осветление за Столична община в .shp файл от Дирекция “Транспортна
инфраструктура”, в т.ч. oтделни слоеве за: стълбове, осветителни тела,
шахти, кутии, подземни и надземни проводи
Брой потребители и потребена енергия за битови нужди от “Топлофикация
София” ЕАД за периода 2007 - 2016 г. в табличен вид;
Събрани, несъбрани и за съдебно събиране вземания (в лв и бр. платци) от всички
общи фактури от “Топлофикация София” ЕАД за периода 2014 - 2017 г. В графичен
вид - pie-chart;
Пробиви на Топлопреносната мрежа и реконструирани и аварийно подменени
топлопреносни мрежи в километри трасе от “Топлофикация София” ЕАД за
периода 2010 - 2016 г. в табличен вид;

2.4.



Данни

Други

Национален статистически институт, Преброяване на населението и
жилищния фонд през 2011 г., ТОМ 3 (Области), Книга 23 - София (столица);
Публичен регистър, достъпен на сайта на Комисията за регулиране на
съобщенията.
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3. Оценка на информацията
Подземни проводи и съоръжения в .dwg файлове по райони за СО от ГИС София. Актуални
към октомври 2017 г.
Получени са подземни проводи и съоръжения за всички 24 района в Столична община.
Получени са отделни файлове за всяка административна единица. Във всеки файл са
отбелязани линейните трасета на различните инфраструктурни мрежи. Като
генерално заключение може да се каже, че цялостно информацията не е изключително
коректна, като на много места липсват части от трасетата, но въпреки това е
достатъчна за направа на първоначални анализи относно капацитета, състояние и
обслуженост на територията.
Отделните слоеве за отделните мрежи са с различно съдържание и пълнота, както
следва:
● Водоснабдяване - освен самите линейни трасета, които в по-голямата част от
територията са непрекъснати и с относително добра свързаност, са
отбелязани диаметърът и материалът на водопроводите. В допълнение към
тях е маркирано местоположението на отделните видове шахти,
противопожарни и спирателни кранове. На места има и сградните отклонения.
● Канализация - и тук трасетата са сравнително добре свързани, с отбелязани
диаметър (за който не е ясно в какви мерни единици е, като дадените цифри са
със съмнителни стойности), материал и вид на провода (кръгли или яйцевидни
тръби, за дъждовна и/или битови води). Отбелязани са ревизионните шахти и
дори в редки случаи водосточните решетки. В частни случаи са отбелязани
сградните отклонения.
● Слаботоковата мрежа е представена с линейни трасета, които на места са
обозначени спрямо характеристиките си като подземна слаботокова линия
(дали е телефонна, радио, телеграфна или телевизионна). Маркирани са излазите
(преминаване от подземна в надземна линия), разпределителните и
радиошкафове и слаботоковите шахти.
● Силнотоковата мрежа е с добра свързаност, а по линейните трасета са
отбелязани видът и броят на кабелните линии и видът на силнотоковата
подземна линия (до 1KV, oт 1-35KV или над 35KV). В допълнение са отбелязани
трансформаторните постове, разпределителните шкафове, (контролни)
шахти и токоизправителни станции.
● Наличните трасета на топлоснабдяването са изключително разпокъсани и
наличната информация не може да бъде използвана за никакви анализи или други
цели. Където съществуват частично трасетата, има отбелязан техният
диаметър и топлофикационните камери.
● Слоят с газопроводите е в още по-лошо състояние. Налични са изключително
малка част от трасетата, които са разпокъсани и не съдържат допълнителна
информация.
● Има отбелязано частично и местоположението на различни колектори. Освен
линейната информация към тях има спорадична информация за диаметър и
описание на колектора. Информацията не е пълна и трудно ще послужи за анализ.
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В заключениe може да кажем, че все пак информацията от тези файлове е една добра
основа за направа на начални анализи относно териториалната обслуженост на
територията и въвеждане и привързване на друга съществуваща информация към
трасетата. За тази цел обаче трябва да бъдат положени усилия за проверка и
допълване на съществуващата информация (тъй като е непълна) и сверяването и с
реалното положение и състояние на системата на инженерната инфраструктура, тъй
като не се знае до каква степен данните са достоверни. Може да допълним по темата,
че според новина от сайта на ГИС София от 06.03.2010 г., ГИС - София успешно
приключва проект за разработване на системата на кадастъра на подземните проводи
и съоръжения (ППС) в среда на СОФКАР. Това означава, че има горната информация и в
ГИС среда, което би улеснило дейностите по нейната актуализация, поддръжка и
бъдещо развитие и анализи.
Дигитални трасета на различните (магистрални) мрежи на инженерната
инфраструктура във формат .shp от Софпроект. Същите са използвани при
изработването на схемите на ОУП през 2009 г.
Предоставени са шейпфайлове от “ОП-Софпроект”, които би трябвало да са същите,
използвани за изработването на схемите към ОУП от 2009 г. Файловете са в
координатна система: БГС 2005, а информацията в отделните слоеве е, както следва:
●

●

●

Водоснабдяване - налична е информация за линейните трасета на
магистралните водопроводи в СО. Единствената възможна класификация на
данните е по това дали водопроводът е съществуващ или проектен.
Интересно е да се спомене фактът, че визуализираните водопроводи от този
слой се разминават доста ясно със схемата на Водоснабдителната система към
ОУП. Не е ясно откъде идват тези разлики. В допълнение, има много къси,
единични линии, които са дефинирани като проектни водопроводи. Това найвероятно е грешка при обработка на информацията. Цялостната свързаност на
мрежата е добра и при комбинация с ППС може да послужи за извършване на
анализи. Свързан с водоснабдяването е предоставен и точков слой с
хлораторните станции на територията на СО. В него има информация за името
на станцията и района, в който се намира. Липсват предоставени данни
относно резервоарите, помпените станции и ПСПВ, част от които са
отбелязани в схемите към ОУП.
Канализация - предоставена е информация относно линейните трасета на
главните колектори на канализационната система. Налични са данни относно
техния вид, който може да бъде един от следните 5 на брой: канален колектор,
отливен канал, открит канал, канален колектор - проекти, отливен канал проект. Мрежата е с добра свързаност, но отново има доста разминавания със
схемите от ОУП. Не е предоставена информация за съоръженията, свързани с
канализационната система, като ПСОВ или канализационни помпени станции.
Топлоснабдяване - в слоя относно този вид инфраструктура са налични линейни
обекти, чрез които се визуализират: топлопреносни мрежи, парни мрежи, нови
топлопроводи и границите на топлоснабдителните и лицензионните райони. Не
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●

●

●

е предоставена информация относно топлоизточниците (ТЕЦ, ВОЦ, ОЦ). И в
този слой има разминаване с тематичната схема от ОУП
Електроснабдяване - предоставени са 2 линейни шейпфайла, които представят
съществуващото положение и прогнозното. В слоя със съществуващото
положение има информация за вида на електропровода (кабелна линия 110kV,
електропроводи 110, 220 и 440 kV), работната мощност, вида кабел (провод или
кабел) и начина на полагане (подземни кабели или въздушни проводи). В слоя,
използван за прогнозата на ОУП, има единствено информация на трасетата на
магистралните електропроводи. Класификацията разделя мрежите на 7 типа: 1.
Електропровод 400 кв, Електропровод – 220 кв, Електропровод – 110 кв, Кабелна
линия 110 кв, Електропровод 110 кв - проект, Кабелна линия 110 кв - проект и
Електропровод 110 кв - отпадащ. При сравнение на двата слоя е забелязано, че
има Електропроводи 110 кв, които ги има в слоя със съществуващите, но са
изчезнали в слоя с прогнозата. Отново се наблюдава разминаване между
мрежите на електроснабдяване в предоставените файлове и схемата в ОУП.
Предоставени са и 2 точкови слоя, които са прогноза за съоръжения по
системата. Първият файл е от ОУП 2007 и съдържа информация относно вида
предвиден обект, докато във втория няма никаква поясняваща информация.
Двата файла се различават напълно един от друг, а и като цяло нямат общо със
съоръженията, изобразени на схемата от ОУП. Изпратен е и файл с площни
обекти, който отразява електрически подстанции. Те са същите, показани в
тематичната схема, като има малки разлики. В шейпфайла, който имаме, няма
разделение по вид на подстанциите - коя е съществуваща и коя прогнозна.
Газо- и продуктоснабдяване - изпратен е шейпфайл, в който са изобразени
линейно проводите на газопроводната мрежа. Те са разделени на 4 вида:
Магистрален газопровод, газопроводни отклонения, продуктопровод и
газопроводи проект. Тук разликата в трасетата, сравнено с тематичната
схема от ОУП, е най-голяма. Мрежите нямат почти нищо общо, като в ОУП са
доста по-подробни и класифицирани спрямо налягането на проводите информация, която липсва в предоставения ни шейпфайл. В него няма и
газорегулаторните пунктове (ГРП) с техните характеристики, както са
маркирани в схемата към ОУП.
Телекомуникации - получен е слой, съдържащ линейна информация относно
телефонната мрежа и оптичните кабели и границите на телефонен възел. За
отбелязване е, че всички трасета съвпадат напълно с тези от тематичната
схема към ОУП. Не ни е предоставена информация относно районните
телефонни централи - съществуващи и проектни.

В заключение може да кажем, че е нужно да се изяснят откъде идват разминаванията
между тематичните схеми към ОУП по темата на инженерната инфраструктура и
предоставените ни шейпфайлове. Необходимо е да бъдат предоставени липсващите
слоеве със съоръжения, за да се получи пълна картина на текущото състояние на
отделните системи. Трябва да се провери дали има нови, актуални разработки на това
по-високо, ниво касаещи магистрални и главни проводи на техническата
инфраструктура, тъй като разглежданите от нас са от 2009 г. Комбинирането в
единна база данни на проводите от гореописаните слоеве с тези от ППС биха
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предоставили солидна основа за направа на първоначални анализи, свързани със
състоянието на различните системи на инженерната инфраструктура.
Осветителни тела за Столична община в .dwg файл от ГИС София, в т.ч. Улично и
парково осветление
Предоставеният .dwg файл съдържа местоположението на всички осветителни тела в
рамките на Столична община. Във файла, освен уличните лампи, има и парково
осветление. В допълнение, в зависимост от символа, използван за означение на
лампите, е маркирано дали лампата е отляво, отдясно или по средата на дадения път
или алея. Слоят изглежда доста подробен, но няма информация към коя дата е актуален
и е в различна от БГС 2005 координатна система. Въпреки това, при определена
обработка и трансформация, може да послужи за анализ при комбинация с другата
налична информация по темата, описана по-долу.
Улично осветление за Столична община в .shp файл от Дирекция “Транспортна
инфраструктура”, в т.ч. oтделни слоеве за: осветителни стълбове, осветителни тела,
табла, подземни и надземни кабели и шахти
Предоставена е подробна информация относно уличното и парковото осветление в
Столична община под формата на различните точкови и линейни шейпфайлове.
○

○

○

Точков слой BUDELEC_E_UGSTREETLIGHTFUSEBOX съдържа информация
относно местоположението на електрическите табла на територията
на СО. В слоя се съдържа информация относно типа (всички са
захранващи), състоянието (отлично, добро, лошо, много лошо) и вида на
материала, от който е изградена кутията. Освен това всеки обект си
има уникален номер (ID), което улеснява бъдещо привързване на
информация. В предоставения ни файл има и друга информация, която е
доста пълна, относно адрес, входящи и изходящи линии, наличие на
фотоклетка, ръчни и радиоуправление, брой електромери, напрежение,
входящ предпазител, предоставена и инсталирана мощност.
Точков слой BUDELEC_E_STREETLIGHTPOLE съдържа информация относно
местоположението на всички осветителни стълбове на територията
на СО заедно с тяхната височина, собственик, състояние, материал и
допълнителни съоръжение. Всеки стълб има и уникален номер (POLEID).
Информацията е пълна за всички изброени категории.
Точков слой BUDELEC_E_STREETLIGHTBANK означава местоположението
на всички осветителни тела на територията на СО. Донякъде той се
припокрива със слоя за стълбовете, но и го допълва, тъй като някои
лампи са фиксирани по-специфичен начин. Отново има уникален номер на
означение, а начинът на поставяне е описан за всяко осветително тяло,
като класификациите са: аксиално, в тунел, парков стълб, пеш.
прожектор, стълб, фасадно, неопределен начин и няма данни. В
допълнение в слоя е описано състоянието (отлично, добро, лошо, много
лошо, много добро) на тялото, видът на монтирано осветление 285

○

○

○

натриеви лампи високо налягане или LED, напрежението и мощността. За
много малък брой (около 40) няма данни по този показател. Има и
информация относно броя на светлинни източници и дали даденото
светлинно тяло работи или не. Налични са данни за всички
характеристики, изброени по-горе.
Точков слой BUDELEC_E_UGSTREETLIGHTPIT дава местоположението на
шахти с техния номер, размер, състояние и брой на капацитет, габарит
и собственик на шахтата. От изброените показатели реално има
информация единствено относно състоянието и броя на капаците.
Линейният слой BUDELEC_E_OHSTREETLIGHT съдържа информация
относно надземните кабели. В това число се включват: напрежение, брой
кабели и фази, вид на проводниците и тяхната дължина. Има данни за
всички от изредените характеристики.
Слоят BUDELEC_E_UGSTREETLIGHT също е линеен и съдържа данни
относно местоположението и различните характеристики на
подземните кабели. Има информация за начина на инсталация,
напрежението, вида на проводниците, броя кабели и фази, дължината,
дати на монтаж и демонтаж и дали кабелът е разположен в тръбопровод.
В слоя се съдържат данни по всички изброени показатели.

В заключение може да кажем, че предоставената информация е доста подробна и може
да бъде използвана за направа на анализи, свързани с осветлението в СО. Комбинацията
ѝ с данните от горния (.dwg) файл ще дадат пълната и актуална картина на уличното и
парковото осветление, с местоположение, вид и моментно състояние. За да бъдат
тези анализи акуратни, е важно да се разбере към коя дата са актуални данните и как
става тяхната поддръжка, тъй като това е един динамично изменящ се компонент от
градската среда и ако настъпилите промени не се отбелязват своевременно, няма как
да се постигне високо качество и достоверност на информацията, която да се
използва за бъдещи изследвания.
Пробиви на топлопреносната мрежа и реконструирани и аварийно подменени
топлопреносни мрежи в километри трасе от “Топлофикация София” ЕАД за периода 2010
- 2016 г. в табличен вид
Във връзка с настоящата разработка от “Топлофикация София” ЕАД ни предоставиха
данни относно пробивите и авариите в топлопреносните мрежи за периода 2010-2016
г. Данните съдържат дължината на реконструираните и аварийно подменени
топлопреносни мрежи по топлинни райони, но липсва тяхното конкретно
пространствено разположение или технически характеристики, които биха очертали
тенденции и биха подпомогнали предприемането на превантивни мерки с оглед
предотвратяване на бъдещи аварии. От данните не се наблюдават тенденции към
намаляване на пробивите в топлопреносната мрежа, като за разглеждания период те
са средно около 800 на година. Същото е и с аварийно подменените мрежи, чиято
средна дължина е около 5 км на година. При реконструираните топлопроводи се набива
на очи, че през 2012 и 2015 г. са подменени около 57 км мрежи, или близо 70% от всички
реконструкции през разглеждания 7-годишен период.
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Към момента на разработка са поискани, но не са получени данни за:
 Минали, настоящи и бъдещи инвестиции в инженерната инфраструктура
(мрежи и съоръжения);
 Аварийност на мрежите и съоръженията и загуби от Софийска вода, ЧЕЗ,
Овергаз;
 Подробни данни относно преноса на енергия в града;
 Местоположение и влияние на инфраструктурните обекти върху града.
В заключение може да кажем, че получените към момента данни взаимно се допълват и
са основно две характерни: трасета (магистрални и ППС) и съоръжения на инж.
инфраструктура и улично & парково осветление. В двете групи има солидна база, която
да бъде използвана за бъдещо развитие на базите данни. За тази цел е изключително
важно да бъде проверена актуалността на данните. Друг важен извод е, че данните са в
различни координатни системи, което затруднява тяхното обединяване и бъдещо
допълване на данни. Затова е силно наложително всички от описаните по-горе данни да
бъдат трансформирани в една координатна система БГС 2005 (или световната
WGS_84), която е официално приетата за страната. Това трябва да се координира
между различните дирекции и общински предприятия в Столична община, които
съхраняват, събират и поддържат съответните данни. Възможните бъдещи
проучвания и анализи са описани в точка “5. Необходими изследвания”.
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4. Оценка на състоянието
4.1.

Параметри и показатели
a) Характеристики на мрежите







Пространствено и дълбочинно / височинно разположение на
различните проводи;
Дължина на отделните мрежи и описание на вида / типа на
различните тръби и проводници;
Капацитет на всеки вид инфраструктура и население,
което обслужва;
Период на построяване, регистър на извършени ремонти и
степен на амортизация;
Честота и причини за аварии;
Осигуреност на територията и достъпност до услугите
на различните мрежи.

b) Характеристики на съоръженията







Пространствено разположение и структурно влияние върху
града - физически бариери, големи терени, сервитути и др.;
Икономическо влияние на съоръженията върху града - брой
заети, цени за услуги и др.;
Екологично влияние на съоръженията върху града
(замърсяване, използване на ВЕИ и др.);
Съществуващ и проектен капацитет;
Период на построяване, регистър на извършени ремонти и
степен на амортизация;
Процентно съотношение на различните източници на
енергия за отделните съоръжения (традиционни: въглища,
природен газ, нефт, електрическа енергия и алтернативни:
вятър, вода, слънце, геотермална енергия, биомаса и др.).

c) Инвестиции



брой и финансови параметри на осъществени инвестиции в
инженерната инфраструктура;
брой и финансови параметри на планирани за реализация
инвестиции в инженерната инфраструктура;

Горните параметри показват количествените и качествените показатели, по които
следва да се изследва състоянието и да се измерва напредъкът по темата за
инженерната инфраструктура. Събирането и анализирането на (пространствени)
данни по отделните показатели ще покаже реалната картина, отразяваща
съществуващото положение и състояние на всички мрежи и съоръжения на
различните видове инфраструктура. Това е нужната и необходима база за успешното
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планиране, приоритизиране и преразпределяне на инвестициите към зоните от града,
които имат най-голяма нужда и биха оказали ефект върху най-много жители.

4.2.

Анализ

4.2.1. Подтема “Характеристики на мрежите и съоръженията
на инженерната инфраструктура”
2.1.1 Водоснабдяване и канализация
Темата за водоснабдяване и канализация в София е засегната в документите: Областна
стратегия за развитие, Общински план за развитие, Интегриран план за градско
възстановяване и развитие, Общ устройствен план.
Най-важният и подробен документ, свързан с развитието тези два вида
инфраструктура, е Стратегията за развитие на инженерната инфраструктура на
територията на Столична община - части: водоснабдяване, канализация, корекция на
речните корита 2017-2025 г. Териториалният ѝ обхват е Столична община, а в
документа са описани водоснабдителните източници, мрежите на водоснабдяването
и канализацията, свързаните с тях съоръжения и изпълнените проекти за периода
2009-2016 г. Освен аналитичната част стратегията дава насоки и идентифицира
конкретни проекти за развитието на водоснабдяването и канализацията на
територията на Столична община. Важно е да се уточни, че към момента на
настоящата разработка стратегията е все още в проектна фаза.
Водоснабдяване
В началото на Стратегията за развитие на инженерната инфраструктура на

територията на Столична община - части: водоснабдяване, канализация, корекция на
речните корита 2017-2025 г. са описани основните водоизточници на гр. София и
Столична община, както следва:
1.

Водоизточниците (източниците на питейна вода) на гр. София са язовир „Искър“,
язовир „Бели Искър“, Витошки водохващания и алтернативни водоизточници.

●

●

●

Язовир „Искър“ е многогодишен изравнител със завирен обем 655 300 000 м3. Язовирът
осигурява водоснабдяването на около 80% от територията на Столична община чрез
довеждащи водопроводи към ПСПВ „Бистрица“ и „Панчарево“. Алтернативен
водоизточник при спиране водоподаването от яз. „Искър“ е бент „Кокаляне“ чрез
върхова аварийна връзка.
Язовир „Бели Искър“ е високопланински сезонен (едногодишен) изравнител с общ обем 15
080 000 м3. Язовирът е изграден през 1949 г. на територията на община Самоков в
планина Рила.
Питейно водоснабдяване от други водоизточници - на територията на Столична
община има отделни части, водоснабдявани от местни водоизточници, както следва:
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○

○

○

○
○
○

с. Мърчаево се водоснабдява от речни водохващания от Владайска река и
каптажи „Три кладенци“, „Турска вада“ и „Селимица“, разположени на
територията на „Торфено бранище“ във Витоша. Водопроводната мрежа на с.
Владая вече е свързана към софийската водоснабдителна система. Село
Мърчаево ще продължи да се водоснабдява от каптажи;
с. Клисура се водоснабдява от каптаж „Клисура“ („Върлое усое“); каптажът е с
недостатъчен дебит и традиционно в периоди на върхова консумация (летни и
зимни периоди) в с. Клисура се въвежда режим;
кв. „Бояна“ до 2014 г. се водоснабдява от каптаж „Светена вода“ и р-р „Бояна“.
След реконструкция на водоснабдителната мрежа в кв. „Бояна“,
водоснабдяването от каптажа е преустановено и кварталът се водоснабдява
от централната градска мрежа. Каптажът е запазен като резервна мощност;
територията около Драгалевски манастир се водоснабдява от каптаж „Паша
Бунар“;
на територията на Витоша се водоснабдяват хижи от речно водохващане
„Каменно здание“;
с. Желява до 2013 г. се водоснабдява от местен водоизточник – речно
водохващане на Желявска река. След реализирането на инвестиционен проект, с.
Желява е свързано към софийската водоснабдителна система чрез изградена
нова ПС „Желява“ (при р-р „Яна“) и тласкател, а речното водохващане е запазено
като резервно захранване.

Източници за условно чиста вода - на територията на СО е изградена отделна система за
водоснабдяване на промишлени обекти с условно чиста вода. Системата започва от бент
„Панчарево“ и преминава през квартали в.з. „Лозето“, кв. „Горубляне“ и кв. „Дружба“ - 2. Тази
система захранва Промишлена зона „Гара Искър“ и ТЕЦ „София-Изток“, ТЕЦ „София“ и
промишлените предприятия в кварталите „Лев Толстой“, „Свобода“ и „Илиянци“.
Общата дължина на системата е около 53 600 метра, изградена е от стомана през периода
1961-1996 г.

На база съществуващото положение на водоизточниците (на питейна и условно чиста
вода) са направени изводи, които са актуални към настоящия момент. Това е
обосновано от факта, че актуализацията на стратегията е изработена през 2017 г.
Изведените неща са доста ясни и конкретни, което се подпомага предприемането на
действия за тяхното изпълнение. Изводите са:
○
○
○

○

○

○

Питейна вода:
Необходимо е извършването на проучвателни дейности за осигуряване на нови
водоизточници за гр. София;
Необходимо е изготвяне на прединвестиционно проучване за възможностите за
прехвърляне на води от деривация „Пасарел“ към ПСПВ „Бистрица“ и изпълнение
на рехабилитация на ПСПВ „Панчарево“, за да бъде приведена в добро техническо
състояние;
Необходимо е реализирането на проект за водоснабдяването на с. Кокаляне и с.
Панчарево от Рилския водопровод, с цел изключване на връзките за сурова вода
от водопровод „Пасарел“ към с. Панчарево;
Необходимо е изготвяне на работен проект за свързване на с. Клисура към
водоснабдителната система на гр. Банкя, както и неговата реализация.
Условно чиста вода:
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○

В съответствие с ОУП на София е препоръчително да се изготви анализ за
необходимостта от условно чиста вода, с цел реконструкция и оптимизиране
на системата за условно чиста вода.

В ОУП също са изведени възможности за развитие, като е описано, че за допълнително
и алтернативно водоснабдяване с питейна и условно чиста вода са проучвани
конкретни водоизточници. Споменато е, че посочените източници значително се
различават по отношение на целесъобразност и технико-икономически показатели. Не
е ясно обаче какъв е резултатът от направените проучвания, но е добре те да бъдат
взети предвид, тъй като в гореописаните изводи от ВиК стратегията отново е
заложено проучване за осигуряване на нови водоизточници. ОУП извежда и следната
необходимост: “...да се възобновят проучванията за алтернативни водоизточници и актуална
единна концепция за комплексно водоснабдяване на София и СО в дългосрочен план.
Проучванията да се обвържат с “Генерални схеми за използване на водите в районите с
басейново управление”- 2000 г. и Плана за управление на водите в Дунавския речния басейн,
чието публикуване се очаква в началото на 2009 година.”
В преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г., ТОМ 3 (Области), Книга
23 - София (столица) са описани жилищата в СО по източник на водоснабдяване. От
общо 464 865 жилища, 460 993, или 99.2%, се обслужват от общественото
водоснабдяване, 0.5% разчитат на смесено водоснабдяване. На собствен
водоизточник разчитат 688 жилища (0.15%), жилищата, които нямат източник на
вода, са 864 (0.18%). Тези данни не са актуални, но все пак очертават тенденцията, че
Столична община е доста добре водоснабдена и почти всички жители имат достъп до
този вид комунална услуга.

2. Съоръжения по водопроводната мрежа
Във ВиК стратегията са описани пречиствателните станции за питейни води, помпените
станции и резервоарите, осигуряващи водоснабдяването на града, както следва:

2.1 Пречиствателни станции за питейни води:
●

●

●

ПСПВ „Панчарево“, с капацитет 4,5 м3/сек, е пусната в експлоатация през 1968 г.
Станцията е двустъпална. При форсиран капацитет може да обработва 5,00 м3/сек.
Пречиства води от деривация „Пасарел“. ПСПВ „Панчарево“ е осигурена и с две
алтернативни връзки – Върхова аварийна връзка с проектен капацитет 5,0 м3/сек., и
връзка от деривация „Искър“ с проектен капацитет около 3,5 м3/сек.
ПСПВ „Бистрица“ е изградена в първи етап с капацитет 6,75 м3/сек. Пусната е в
експлоатация през 1999 г. Предвиден капацитет в краен етап 13,5 м3/сек. Пречиства
водите от деривация „Искър“. ПСПВ „Бистрица“ е осигурена с водоснабдяване само чрез
деривация „Искър“, и няма алтернативни връзки. Станцията е едностъпална,
изграждана е през периода 1990-1999 г. При спиране на ПСПВ „Бистрица“ се пуска в
експлоатация ПС „Бъкстон“ .
През 2011 г. са изградени ЛПСПВ за с. Долни Пасарел и ПСПВ „Мала църква“. ПСПВ „Мала
църква“ е с капацитет 2,0 м3/сек. (172 800 м3/д) и осигурява механично пречистване на
водните количества по Рилски водопровод.
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2.2 Помпени станции:
Софийската водоснабдителна система е проектирана и работи като гравитачна. В отделни
части на системата функционират локални помпени станции (ПС), предимно в северната част
на СО, която е равнинна.
● ПС „Бъкстон“ – резервна мощност, включва се, когато се спира ПСПВ „Бистрица“
и по Втора водоснабдителна нитка се подават водни количества от ПСПВ
„Панчарево“. Тя е изцяло реконструирана.
● ПС „Коньовица“ – не работи. Би следвало да подава водни количества от р-р
„Коньовица“ към р-р „Модерно предградие“. Може да се планира нейното
изграждане само след доизграждането на водопровод от кв. „Овча купел 2“;
● ПС „Лозище“ е изградена като резервна мощност за алтернативно
водоснабдяване на гр. Банкя. През 2012 г., след реализирани проекти е осигурено
водоснабдяване на тези територии и затова е необходимо ПС „Лозище“ да се
приведе в режим на резервна мощност.
Повечето ПС по системата са реконструирани.
Помпена станция

Захранвани територии

Статус

ПС Доброславци

Балша

Работи

Доброславци
ПС Локорско

Локорско

Работи

Войняговци
ПС Подгумер

Подгумер

Работи

ПС Кремиковци

Кремиковци

Работи

Сеславци
ПС Бухово-Яна

Бухово

Работи

ПС Желява

Желява

Работи

ПС Нови Искър

Курило

Работи

ПС Кътина
ПС Кътина

Кътина

Работи
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ПС Лозен 1-ви подем

Лозен

Работи

ПС Лозен 2-ри подем

Работи

ПС Плана

Плана

Работи

ПС Лозище

Банкя

Резервна

Горна баня, Суходол
ПС Бъкстон

р-р Модерно предградие

Резервна

р-р Лозище

2.3 Резервоари
Поради голямата денивелация и в зависимост от височинните коти на довеждащите външни
водопроводи са обособени няколко водоснабдителни зони на града. Зоните са формирани по
начина на захранване от изградените резервоари - всяка водоснабдителна зона да се захранва
от един или няколко резервоара.
За водоснабдяването на града са изградени 15 резервоара с общ обем 336 560 м3. От тях 4
резервоара с обем 78 060 м3 не са в експлоатация.
Водоснабдителна
зона

Резервоар (име)

Обем (м3)

Година

Статус

Първа
водоснабдителна
зона

Колежа

60 000

1978

В експлоатация

Лозенец

17 000

1926

В експлоатация

Коньовица

26 500

1964

В експлоатация

Изток

28 500

1963

В експлоатация

Драгалевци

15 750

1964

В експлоатация

Модерно предградие

57 000

1976

В експлоатация

Бъкстон

21 000

1964

В експлоатация

Лозище

16 000

1977

В експлоатация

Втора
водоснабдителна
зона

Трета
водоснабдителна
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зона

Под Симеоново

38 000

1976

Не работи

Красно село

21 000

1976

Не работи

Четвърта
водоснабдителна
зона

Под Бояна

16 000

1976

Не работи

Пета
водоснабдителна
зона

Бояна

2 500

1929

В експлоатация

Княжево

3 060

1983

Не работи

гр. Банкя

Мало Бучино

13 000

1979

В експлоатация

Мало Бучино-стар

1 250

1950

В експлоатация

Общ обем
в
т.ч.
експлоатация
в т.ч. не работи

336 560
в

258 500
78 060

Пускането на резервоар „Под Симеоново“ е предвидено в инвестиционната програма на ВиК
оператора – включително рехабилитация на суха камера, водни камери и входящи/изходящи
водопроводи.
За квартали и населени места извън територията на компактния град са изградени и работят
44 резервоара с общ обем около 21 000 м3 (за някои резервоари няма данни за обем):
Име

Обем [м3]

Година

Име

Обем [м3]

Година

p-p Горна Баня

150

1966

p-p Клисура /Банкя/

100

1963

p-p Суходол

160

1959

p-p Банкя - Бански рид

250

1945

p-p Владая

1 200

1991

p-p Михайлово

10

1939

p-p Мърчаево

200

1956

p-p Градоман

p-p Желява

140

1989

p-p
Лозен
кметството - черп.

140
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p-p Яна – нов

400

1965

p-p Лозен - тунела

1 250

p-p Сеславци

500

1993

p-p Долни Пасарел

100

p-p Бухово - нов

1 500

p-p
чешма

150

p-p Кремиковци за
манастира

200

p-p Кремиковци черп.

1 000

p-p Кремиковци

600

p-p Локорско

1981

Ловджийска

1984

p-p Шумака

100

1961

p-p Кокаляне - нов

1 200

1966

1967

p-p Плана – нов

400

1972

220

1967

уб. шахта „Момина
скала“

p-p Чепинци

300

1967

p-p Имарецки

100

1963

p-p Войняговци

220

1985

p-p Нов Имарецки

1961

p-p Подгумер
стар

-

220

1967

p-p захранване на ул.
„Секвоя“
–
Правителствен

400

p-p Негован
Световрачане

-

600

1968

р-р Конярника-парк
„Витоша“

50

p-p Подгумер - нов

500

p-p Каменно здание

100

p-p
/Гниляне/

2 000

1970

p-p
на
„Бистрица“

5 000

p-p Кътина - нов

350

2000

ВК „Пасарел“

p-p Ласка/Курило/

50

1935

p-p Железница

p-p Балша

300

1971

р-р Елица
„Витоша“

p-p Доброславци

800

1984

р-р Бели брези- парк
„Витоша“

ОБЩ ОБЕМ:

Изгрев

ПСПВ

-

100

1964

1968

парк

20 960
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Относно пречиствателните станции, Стратегията прави следния извод: Необходимо е
да се осигурят алтернативни водоснабдителни връзки за ПСПВ „Бистрица“, който звучи
логичен и се основава на факта, че пречиствателната станция е осигурена с
водоснабдяване само чрез деривация “Искър”, което може да бъде проблем при авария.
Друг извод е, че повечето пречиствателни станции са реконструирани, но не става
ясно кои точно.
Относно резервоарите в ОУП са направени следните заключения: Допусната е
диспропорция между изграден обем резервоари и обслужвано население. В резултат на
прогнозните разчети бе установено, че град София не се нуждае от изграждането на нови
главни резервоари. Необходимо е да се презонира водоснабдителната система на града, като
стремежът е да се осигури равностоен еквивалент “обем резервоари на жител”, Възможно е
прехвърляне на водни количества към Първа водоснабдителна зона от излишни обеми в повисоко разположените зони. За кварталите и селата в крайградската част са изградени
резервоари със застроен обем около 23 960м3. По данни на „Софийска вода" АД реално
въведените в експлоатация и работещи резервоари са с общ обем 16 500 м3. С настоящото
изменение на ОУП са определени места на нови резервоари съобразно височинното
разположение на консуматорите, с оглед във водопроводната мрежа да не се получава
статичен напор повече от 0,6 МРа. За селищата, разположени южно на Околовръстния път, е
необходимо да се построят резервоари с цел изграждане на денонощни изравнители и
прекъсване на големия напор – Горна Баня, Бистрица, Кокаляне, Драгалевци и други. Необходимо е
да се изгради водопроводът за трета водоснабдителна зона (с диаметър ф 600 – ф 700 мм и
дължина 8,5 км), който свързва резервоара ”Под Симеоново” с резервоара “Красно село”.
Наложително е запазването на санкционираните трасета и сервитути за изграждане и
доизграждане на главни водопроводи и съоръжения към тях.
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Площите и местоположението на новите резервоар, помпени станции и енергогасители, както
и санитарно охранителните зони към тях (СОЗ) са определени по експертна оценка в
зависимост от конкретната територия, параметри, релеф и природни дадености, като е
взета в предвид собствеността на земята.

С оглед на факта, че ОУП е изготвен през 2009 г., не може да се каже категорично кои
от изводите и предложенията, направени от него, са актуални към момента и кои вече
са изпълнени. Във ВиК стратегията има единствената информация, че е изготвена
проектна разработка за „Изграждане на водопровод между резервоар „Под Симеоново“ и
резервоар „Красно село“,- първи етап „Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново“.
На база нещата, описани в ОУП, стратегията дава следното обобщение за необходими
нови резервоари: Редица населени места и/или квартали са водоснабдени директно от
довеждащи водопроводи и не са обезпечени с водоеми. Това създава проблеми пред тяхното
нормално водоснабдяване (включително осигуряване на необходимото качество на водата чрез
адекватно вторично дезинфекциране; обезпечаване на необходимите водни количества през
периоди на пикова консумация и/или аварии по мрежата). Във връзка с това обобщение в
стратегията са направени и генерални изводи по темата за резервоарите, които
определят като належащо изготвянето на програми за проучване и рехабилитация и за
възстановяване и пускане в експлоатация на нефункциониращите резервоари,
определена е нуждата от приоритизиране на нуждите от изграждане на нови
резервоари и предотвратяването на насипи в сервитутите на стратегически
водопроводи като пречка за отстраняване на аварии. Самите изводи:
● Необходимо е ежегодно да се изготвя програма за проучване и рехабилитация на
съществуващите резервоари – сухи камери, водни камери и прилежащи съоръжения в
площадките. Всички резервоари следва да се оборудват с измервателни устройства на
вход/изход - нивомери и поплавъци;
● Необходимо е да се изготви конкретна програма за възстановяване и пускане в
експлоатация на четирите резервоара, които не работят към момента: „Под
Симеоново“, „Красно село“, „Под Бояна“, „Княжево“;
● Необходимо е да се приоритизират нуждите от изграждане на нови резервоари и да се
планират съвместни действия между ВиК оператора и СО.
● Предвид липсата на резервиран обем за голям брой населени места, е от изключителна
важност да не се допуска изграждането на насипи в сервитутите на стратегическите
водопроводи, които допълнително възпрепятстват отстраняването на аварии на
съоръженията и могат да доведат до дълго безводие за водоснабдените домакинства.

3. Водопроводна мрежа:
Водопроводната мрежа, състояща се от довеждащи водопроводи (от
водоизточниците до пречиствателните станции и от тях до резервоарите) и
магистралните водопроводи (от резервоарите към града), са най-детайлно описани
заедно с техническите си характеристики, в Стратегията за развитие на ВиК
системата.
Довеждащите водопроводи от източниците до пречиствателните
пречиствателните станции до резервоарите са изградени, както следва:

станции

и

от
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●

●
●

Рилският водопровод е с проектен капацитет 3,5 м3/сек в участъка от включване „Бели
Искър“ до Плана, а от Плана до ВЕЦ „Симеоново“ 2,25 м3/сек, който обаче не може да бъде
достигнат поради технически проблем. Максималното водно количество в момента е
1,8 м3/сек*; Водоснабдява около 20% от територията на СО.
Деривация Пасарел – Панчарево е с проводимост 4,50 м3/сек. Поради стеснени участъци
реалната проводимост е 3,6 м3/сек;
Водопровод „Искър“ е с проводимост 13,50 м3/сек. Действителните водни количества,
които могат да бъдат подадени по този участък, възлизат на 6,75 м3/сек, при работен
режим на станцията. При форсиран режим – 8,5 м3/сек.

Към момента общият капацитет на довеждащите водопроводи е 13,9 м3/сек. При нормални
условия се подават до 5,5 м3/сек. Ако се изпълнят проектните решения, може да се достигне
проводимост до 20,1 м3/сек.

Във връзка с горната информация и текущото състояние на довеждащите
водопроводи, в стратегията са направени конкретни изводи. Те се отнасят до
необходимости за поддръжка и изграждане на съоръжения с цел осигуряване оптимално
функциониране на системата.
● Възстановяването на проектната проводимост на Деривация Пасарел – Панчарево и на
Рилския водопровод в по-далечно бъдеще ще осигури водоподаване в мрежата при аварии
в пречиствателна станция „Бистрица“;
● Необходимо е да се извършва ежегодно обследване на състоянието на довеждащите
водопроводи от яз. „Искър“;
● Необходимо е да се направи подробно проучване за състоянието на Рилския водопровод,
като се препоръчат конкретни мерки за пълна или частична рехабилитация на
конкретни участъци;
● Необходимо е изграждането на съоръжения за аварийно прехвърляне на водни
количества от система „Искър“ към система „Бели Искър“, в случай на маловодие на яз.
„Бели Искър“
Относно магистралните водопроводи ВиК стратегията описва довеждането на
водите като гравитачно поради височинното разположение на източниците. В
допълнение, резервоарите използват оптимално релефа на гр. София и околностите, за
да сведат до минимум помпените станции. Други характеристики на Магистрални
водопроводи (от резервоарите към града), описани в документа, са:
Територията на СО се водоснабдява чрез 3 водопроводни пръстена /рингове/. Изграден е и
дубльор на трети ринг. Между отделните рингове са изградени водопроводи за преразпределяне
на водните количества в зоната. Поради голямата денивелация на терена са обособени 7
водоснабдителни зони.
Водопроводната мрежа е разделена на 28 зони за управление на потреблението (ДМЗ зони) и една
зона Довеждащи водопроводи. Общо по мрежата са монтирани 552 измервателни устройства,
свързани към системата за телеметрия и/или към система СКАДА (наблюдение, управление,
контрол и събиране на данни).
Общата дължина на водопроводната мрежа за водоснабдителна система „София“ е 3765 км.
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Селищата Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Челопечене, Горни Богров, Бухово, Яна, Кривина и
Казичене се водоснабдяват от така наречения Кремиковски водопровод с обща дължина около 34
000 м, който е в много лошо състояние.
Водопроводът е изграждан за промишлено водоснабдяване на МК „Кремиковци“, а към настоящия
момент се използва за водоснабдяване на гореизброените селища, поради липса на друг
алтернативен вариант.

Основните изводи са за необходимост от постоянно проучване и обследване на
състоянието, свързване към единна система и изработка на анализ за намиране на
трайно решение за водоснабдяване на селищата, които в момента се захранват от
кремиковския водопровод.
● Необходимо е да продължи поетапното свързване на точки от магистралните
водопроводи (измервателни устройства за дебит и/или налягане, спирателни кранове с
ел. задвижки и други) към система СКАДА;
● Необходимо е да продължи поетапното проучване и обследване на състоянието на
магистралните водопроводи и резервоари към населените места;
● Необходимо е да се изготви анализ (правен, икономически и технически) за намиране на
трайно решение за водоснабдяване на селищата, които в момента се захранват от
кремиковския водопровод;
● Необходимо е регулярно да се изготвят анализи и доклади за състоянието на мрежата,
за установените критични участъци по мрежата и да се планират дейности за
реконструкцията им.
За горните неща със сигурност спомагат изпълняваните проекти за изграждане на
система СКАДА, актуализацията на ГИС, зонирането на мрежата, управлението на
налягането и хидравличните модели са основа за подобряване на ефективността и
надеждността на водоснабдителната система.
Споменатите дотук неща биват допълнени от ОУП относно характеристиките на
водопроводната мрежи и дължината на мрежата за условно чиста вода. Важно е да се
отбележи разминаването в данните за дължината на водопроводната мрежа: 3765 км
според Стратегия за ВиК и 4075 км според ОУП.
Водопроводната мрежа е с обща дължина 4075 км, като 12% от дължината е изградена в периода
1998 –2004 година. 36% от дължината са водопроводи с малки диаметри, които не са предадени
на експлоатация на “Софийска вода”. Мрежата обслужва почти 100% от населението на СО.
Общата дължина на мрежата за условно чиста вода е около 40 км. Чрез нея се доставя вода за
технологични нужди на “Кремиковци” ЕАД и промишлените зони на София.

ИПГВР констатира, че: През последните 20 години се изгради нова водопроводна мрежа
основно в южните територии поради засиления инвеститорски интерес. Със свиването на
строителния бизнес се прекрати практиката частни инвеститори да изграждат и
реконструират водопроводната мрежа и да я предават безвъзмездно на СО. От 2009 до 2011 г., с
финансиране по ИСПА и ОПОС са изградени около 28 км водопроводи. В ОСР има информация
относно състоянието на мрежите и загубите при преноса, подкрепени с данни от НСИ:
Състоянието на водопроводната мрежа и главните и довеждащи водопроводи е лошо. Голяма
част от мрежата е амортизирана (строена предимно в периода 1950-1980 г.), което води до
високи загуби при преноса. Въпреки че от 61,5% през 2007 г. загубите в областта намаляват до
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56,9% през 2010 г. (липсват по-нови данни на НСИ), те продължават да са най-високи в ЮЗ район,
където средната стойност е 55,4% (за страната - 57,6%). Същата стратегия допълва, че
населението в област София-град е на 100% водоснабдено и няма населени места с
трайно въведен режим на водоснабдяване, както и ползващи вода с отклонения в
стандартите за качество. Твърденията за силната амортизация на мрежите в ЦГЧ са
потвърдени от данни на НСИ относно загубите и донякъде от периода на изграждане
на мрежата.

Според изчисления от ОУП с прогнозно население на столицата от 1 747 000 жители
през 2030 г. и горните норми, изградените пречиствателни станции и довеждащите
водопроводи обезпечават необходимите водни количества до 2030 г. Твърдението се
споменава и от ИПГВР: Наличните водоизточници ще осигуряват водоснабдяването на гр.
София и околоградската зона в следващите 20 - 25 години.
Принципът на параметриране на водоснабдителната система е следният, според ОУП:
Капацитетът на довеждащите водопроводи, пречиствателните станции и главните
резервоари да се параметрира на базата на водоснабдителната норма 310 л/ж./ден (определена
от МРРБ през 1987г. за гр. София), включваща всички видове водопотребления.
При изготвянето на идейни проекти за селища, квартали, местности и устройствени зони,
параметрирането на водопреносната мрежа и съоръженията към нея се разработва на базата
на водопотребление, съгласно функционалното предназначение на разглежданата територия и
отговаря на изискванията към програмите за одобряване и включване на Европейския съюз за
ползване на средства от присъединителните фондове.
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1.2 Канализация
Темата за канализация, подобна на тази за водоснабдяване, е описана в следните
планови и стратегически документи: Областна стратегия за развитие 2014-2020,
Общински план за развитие 2014-2020, Програма за опазване на околната среда на
Столична община 2010 г. - 2020 г., Интегриран план за градско възстановяване и
развитие 2014-2020, Общ устройствен план от 2009 г. с хоризонт 2030 г. Найподробна е информацията в Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура
на територията на Столична община - части: водоснабдяване, канализация, корекция
на речните корита 2017-2025 г., в която са описани канализационната мрежа и
свързаните с нея съоръжения.
Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на
Столична община - части: водоснабдяване, канализация, корекция на речните корита
2017-2025 г. описва изключително детайлно всички главни канализационни колектори.
Всеки главен колектор е описан с местоположение, кои квартали / части от града
отводнява, кои са неговите дубльори (ако има такива), подколектори и детайлно
описана необходимостта за изграждане на нови колектори към главните 12 (горните са
описани на стр. 25-37 от стратегията). Общата информация с отводнителните
норми и други технически характеристики е, както следва:
1. Главни канализационни колектори и водосбори
Канализационната система на гр. София е решена като смесена с петкратно разреждане на
отпадъчните води. Строителството й започва през 1897 г. по проект на виенския специалист
Релла. Изградени са Десният Владайски колектор от Сточна гара до бул. „Христо Ботев“ и
Левият Перловски колектор от Сточна гара до ул. „Граф Игнатиев“.
През периода 1990-1992 г. Столична община изготвя Предпроектни проучвания за Главните
канализационни колектори на гр. София с перспектива 2020 г., прогнозно население 1 600 000
души и отпадъчни води от промишлените предприятия, и оразмеряване при следните
параметри:
● Отводнителна норма: 425 л/жител/дн;
● Оразмерителни дъждовни количества:
✓ За главните колектори: 335 л/сек/ха при повторяемост n=10 години.
✓ За мрежата: 307 л/сек/ха при повторяемост n=5 години.
Към настоящия момент дължината на главните канализационни колектори на територията на
гр. София е над 430 kм. Обособени са 12 главни канализационни колектора. Трасетата им минават
покрай бреговете на реките, протичащи през гр. София. Осигуряват гравитачно отвеждане на
отпадъчните води от компактния град и крайградските територии до ГПСОВ „Кубратово“.
Обособени са следните главни колектори: Какачки Десен, Гаров колектор, Суходолски – Ляв и
Десен, Владайски – Ляв и Десен, Перловски – Ляв и Десен, Слатински – Ляв и Десен, „Водящ 1“ и
„Водящ 2“.
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2. Съществуваща канализационна мрежа
За по-лесно и удачно разглеждане в Стратегия за развитие на инженерната
инфраструктура състоянието на канализационната мрежа се дели териториално на:
компактен град и крайградски територии. В двата раздела са описани
характеристиките на мрежите и обслужеността по квартали от канализационните
мрежи. За компактния град и по-точно Канализационната мрежа в централна градска
част е определена като такава с малка проводимост и подлежи на реконструкция, но
това е по-скоро експертна оценка и не е подкрепено с конкретни технически
показатели. Според ИПГВР канализационната система обслужва около 70% от
населението на града.
Общата дължина на канализационната мрежа (включително главните колектори), поддържана от
ВиК оператора, е около 1660 км.
Компактен град
● Канализационната мрежа в централна градска част е с малка проводимост и подлежи на
реконструкция. Голяма част от ревизионните шахти работят като разпределителни,
което по време на дъжд позволява преразпределение на екстремни водни количества.
След 1998 г. са инвестирани значителни средства за реконструкция на канализацията в
централна градска част във връзка с доизграждането на Метрополитена и
реконструкция на транспортни обекти. Трасето на Метрополитена наложи
съществена реконструкция на канализацията не само по бул. „Тодор Александров“, но се
изградиха и нови канализационни подколектори по бул. „Христо Ботев“, в района на
площад „Възраждане“ и др.
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●
●

В останалите жилищни територии канализационната мрежа е изградена или подлежи на
доизграждане;
В Южните територии и Подвитошката яка канализацията не е изградена поради
промени в устройствените планове, липсата на приемници и големите инвестиции,
необходими за изграждане на инженерната инфраструктура.

Изградеността на канализационната мрежа е класифицирана в пет основни групи, в зависимост
от годината на строителство, степента на изграденост на основните приемници /главни
колектори или дубльори/ и мрежата, проводимостта, съгласно действащите нормативи,
физическото състояние и т.н.
Група

Параметри на мрежата

Включени територии

І група

територии
с
канализационна мрежа

изградена

„Обеля“, „Люлин“, „Младост“, „Дружба“, „Изток“,
„Яворов“, м. „Мотописта“, м. „Красно село –
Плавателен канал“, м. „Красно село“, м. „Западен
парк“.

ІІ група

територии
с
канализационна
мрежа за доизграждане

м. „Манастирски ливади – Запад“, м. „Малинова
долина“, кв. „Горубляне“, м. „VІ, VІІ и ІХ километър,
м. „Гърдова глава“, кв. „Бояна“, част от „Горна
баня“, „Люлин – център“, „Обеля – стара част“ и
др.

ІІІ група

територии
с
канализационна
мрежа
за
доизграждане
и
реконструкция

„Овча купел“, „Карпузица“, „Орландовци“, „Горна
баня”, Симеоново и кв. „Надежда“.

ІV група

територии
с
мрежа,
която
реконструкция

канализационна
подлежи
на

Централна градска част, м. „Лозенец“, м.
„Подуяне“ територията на БАН, „Изток –
Изток“, „Иван Вазов“ и др.

V група

територии без редовно изградена
канализационна мрежа

„Манастирски ливади – Изток“, „Кръстова вада“,
„Витоша-ВЕЦ Симеоново“,
„Княжево“, м.
„Модерно
предградие“,
,,Сливница’’,
кв.
„Бенковски“, кв. „Драгалевци“ и др.

ИПГВР допълва горната информация: Отсъствието на приемник на канализационната мрежа
е причината отпадъчните води от значителна част от града и крайградските територии да
се изливат в реките, част от които впоследствие преминават през София: кварталите от
Подвитошката яка, Горна баня, Княжево, Карпузица, Орландовци, Панчарево, Горубляне.
Околоградски район
Околоградският район на Столична община включва 3 града - Банкя, Бухово и Нови Искър, и 34
села.
● гр. Банкя е с частично изградена смесена канализационна мрежа. В периода 2009-2016 год.
са изградени външният колектор, който отвежда отпадъчните води до
канализационната система на гр. София (до Десния Какачки колектор), главните
колектори на гр. Банкя и част от колектора, отвеждащ отпадъчните води от с.
Иваняне.
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●
●

●

●
●

●

●

Кремиковци и Бухово са с частично изградена канализационна мрежа, която не е приета
за експлоатация.
гр. Нови Искър – през 80-те години е изградена канализационна мрежа от около 21 км.
Канализационната система е комбинирана. Голяма част от тази канализация не е приета
за експлоатация. В периода 2009-2016 г. са доизградени и въведени в експлоатация
канализационна помпена станция, тласкател и рехабилитираната част от
съществуващата канализационна мрежа на гр. Нови Искър.
Филиповци е с неизградена канализационна мрежа. Частично е изграден един от
външните колектори, отвеждащ отпадъчните води към канализационната мрежа на жк
“Люлин“.
Лозен (Горни и Долни Лозен) – външният колектор е частично изграден в началото на 90те години.
Външният колектор за Герман е изграден в началото на 90-те години, но не е предаден
за експлоатация, тъй като не е построен неговият приемник - външният колектор за
Горни и Долни Лозен край парка „Враня“ до жк „Дружба“. Неизградена е
вътрешнокварталната мрежа в Герман.
Ботунец e с частично изградена смесена канализационна мрежа. Помпената станция,
която трябва да препомпва водите от селото в съществуващия външен колектор, не е
оборудвана и не функционира.
Негован е без изградена канализация, а Владая, Войняговци, Житен, Балша, Доброславци,
Кубратово, Чепинци и Световрачане са с частично изградена канализационна мрежа,
която не е приета за експлоатация.

Канализационната система в околоградския район е недоизградена или липсва, липсват и
съоръжения за третиране на отпадъчни води.
Група

Параметри на мрежата

Включени територии

І група

територии
с
канализационна
мрежа за доизграждане

Банкя, Бухово, Войняговци, Иваняне, Нови Искър,
Панчарево, Филиповци

ІІ група

територии без редовно изградена
канализационна мрежа

Световрачане, Чепинци, Кубратово, Локорско,
Житен, Владая, Кокаляне, Требич, Лозен,
Мировяне, Мрамор, Казичане, Кривина, Бусманци,
Волуяк Подгумер, Кътина, Доброславци, Балша,
Бистрица, Железница, Долни Пасарел, Желява, Яна

ІІІ група

територии
мрежа

Негован, Клисура, Мало Бучино, Плана, Железница,
Мърчаево

без

канализационна

В преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г., ТОМ 3 (Области), Книга
23 - София (столица) са описани обитаваните жилища по наличие на канализация. От
общо 464 865 жилища, 432 847, или 93.1%, са свързани с обществена канализация.
Свързаните със септична яма или друго пречиствателно съоръжение са 15 898 (3.41%),
а свързаните с изгребна или попивна яма са общо 13 388, или 2.87%. Жилищата без
никаква канализация са 2732, което са 0.58% от всички жилища на територията на СО.
Данните, с оглед факта, че са от 2011 г., не са актуални, но все пак дават
приблизителната картина на ситуацията в СО. Като извод може да се каже, че трябва
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да се насочат средства и усилия подобряване на този тип услуга, която е
основополагаща за осигуряване на нормални условия за живот.
В ОУП са посочени принципи за параметриране на системата и проектни решения за
третиране на отпадъчните водни количества и териториално развитие на
канализационната мрежа за Компактния град и за Околоградския район. Относно
параметрирането се посочва, че е необходим диференциран подход и методика за
оразмеряване на системата при изготвяне на идейни проекти за различните
устройствени зони, местности и квартали.
Проектното решение за третиране на отпадъчните водни количества в компактния
град определя, че канализационната система на София ще продължи да се изгражда и
функционира предимно като смесена. Други тенденции са изграждането на локални
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води или изгребни ями и изработване на
конкретни идейни проекти за територии в южната част на града, които доказват
ефективността на разделната и комбинираната система. С оглед на горните
тенденции се предвижда видът на канализационната система за всяка територия да
се определя в съответствие с конкретните условия на база икономическа
ефективност и целесъобразност. ОУП споменава, че има изготвени предпроектни
проучвания за Главните канализационни колектори още от 1990-1992 г. И те са с
хоризонт 2020. Като необходимост е посочена актуализацията на оразмерителните
водни количества. Посочена е тясната връзка между изграждането на главните
колектори и главната улична мрежа. Необходимо е да се търсят различни източници на
финансиране. Важен е и фактът, че в периода 2006-2009 г. СО е изготвила
инвестиционни проекти за канализация на: Суходол, Драгалевци, Манастирски ливади–
изток, Кръстова вада- изток, Витоша-ВЕЦ Симеоново, Бояна, Киноцентъра и др. Тези
проекти са подкрепени и с конкретни действия за осигуряване на финансиране.
За околоградския район ОУП констатира, че ще се прилага децентрализираната
канализационна схема /ДКС/, при която отпадъчните води се третират в непосредствена
близост до техния източник, което ще доведе до значително снижаване на разходите за
изграждане и опростяване на обслужването. Децентрализираното третиране на отпадъчните
води от околоградския район ще предотврати хидравлично претоварване на съществуващата
ГПСОВ. За периода 2006-2009 г. има изготвени 15 инвестиционни ВиК проекта за тези
части от СО. Важно нещо, което трябва да бъде взето предвид, е разширяването на
урбанизираните територии на запад и на изток, което поставя въпроса с отвеждане
на повърхностните и пречистени отпадъчни води, тъй като релефът е равнинен и
няма подходящи естествени приемници (реки). Като единствена възможност в ОУП се
посочва възстановяването и ефективното използване на системата от охранителни,
отводнителни и напоителни канали.
Стратегията за ВиК също прави извода, че подходът на децентрализирана
канализационна схема е подходящ за развитието на околоградските райони с оглед на
факта, че това ще доведе до снижаване на разходите за изграждане и опростяване на
обслужването. В допълнение като извод е посочена необходимостта от поетапно
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доизграждане и разширение на канализационната система на територията на Столична
община.

2. Съоръженията, свързани с канализационната мрежа и обслужващи жителите на
Столична община, са описани в Стратегията за ВиК, както следва:

2.1 Пречиствателни станции за отпадъчни води /ПСОВ/
На територията на Столична община е изградена една ГПСОВ „Кубратово“ и две локални - ПСОВ
„Войняговци“ и ПСОВ „Брезовица“ в ПП „Витоша“:
ГПСОВ „Кубратово“
Градската пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ е основен приемник на
отпадъчните води от град София. Това е най-голямото подобно съоръжение на Балканския
полуостров. Разположена е на територия над 600 декара, северно от кв. „Бенковски“ (между кв.
„Бенковски“ и с. Кубратово). Проектирането започва през 1973 г., през 1984 г. е въведен в
експлоатация I етап.
Основни характеристики:
● Постъпващи отпадъчни води - 5,7 м3 /сек;
● Максимално хидравлично натоварване – 10,5 м3/сек;
● БПК5 на постъпващите отпадъчни води - 100 т/д.
Капацитетът на станцията позволява третиране на отпадъчните води от гр. София и
прилежащите квартали, гр. Банкя, гр. Нови Искър, с. Световрачене, с. Чепинци, с. Негован, с.
Кубратово, с. Панчарево, с. Бистрица, с. Горни Лозен, с. Долни Лозен, с. Герман, с. Волуяк.
ЛПСОВ „Войняговци“
Пречиствателната станция за отпадъчни води на с. Войняговци е с проектен капацитет за 635
е.ж. и средноденонощно водно количество 177,17 м3/дн.
ПСОВ „Брезовица“ в ПП „Витоша“
Пречиствателна станция „Брезовица“ е предназначена да пречиства отпадните води от хотел
,,Щастливеца“, хотел ,,Простор“, хотел ,,Морени“, хотел ,,Аглика“, вила ,,Аглика“, V лифтова
станция ,,Симеоново- Алеко“, чайни „Романска-междинна“ и Романска-начална“, хижи ,,Алеко“,
„Горски дом“ и „Мотен“, почивни станции ,,Кремиковци“, „Водно стопанство“, „ГУСВ“ и др. От
изброените по-горе ползватели на пречиствателната станция са разрушени или са в процес на
реконструкция основните от тях – хотелите „Щастливеца“, „Простор“ и „Аглика“, хижи
„Горски дом“ и „Ведра“ и почивни станции „Водно стопанство“ и „Кремиковци“. По тази причина
няма достатъчно водно количество отпадни води, с които да се проведат 72-часовите проби,
поради което пречиствателната станция не може да бъде въведена в експлоатация.
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Канализационни помпени станции
Съществуващите канализационни помпени станции са в северните и източните части на
града:
● КПС „Бенковски“ е изградена като част от проекта за изграждане на приемниците на кв.
„Бенковски“;
● КПС „Нови Искър“ е реконструирана и пусната в експлоатация по програма ИСПА, чрез
която отпадъчните води от гр. Нови Искър се заустват в ГПСОВ „Кубратово“;
● КПС „Илиянци“ е изградена като част от проекта за канализиране на кв. „Илиянци“;
● КПС „Горубляне“ е изградена като част от проекта за канализиране на кв. „Горубляне“.
Чрез нея се припомпват отпадъчните води от Гл. Кл. IV към Гл. Кл. I, тъй като още не е
реализиран вторият приемник за квартала под бул. „Цариградско шосе“.

Стратегията прави извода, че с доизграждането на канализационната система
трябва да се изграждат и нови КПС, където е необходимо. Площите и
местоположението на новите пречиствателни станции за отпадъчни води и помпени
станции, определени в ОУП, са на база съществуващите идейни проекти за канализация
и експертна оценка за останалите селища, в зависимост от конкретната територия,
природни дадености и предвижданията на ОУП. Основен извод за ПСОВ е направен в ОСР
и той дефинира ПСОВ като съвременна и с достатъчен капацитет.

1.3 Открити речни корита
Откритите речни корита са пряко свързани с естествените водни течения, които
от своя страна са природна даденост, която оказва съществено влияние и
благоприятни условия за развитието на града. Реките обаче могат да се превърнат в
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сериозна заплаха и затова защитата от наводнения при речни разливи е изключително
важна. В стратегията са описани всички реки, тяхната роля и групите
хидромелиоративни съоръжения, които съществуващ в Столична община:
Всички реки, протичащи през територията на Столична община - компактния град и
околоградски район, са притоци на р. Искър, която тангира с източната граница на града и
продължава на север, разделяйки Софийското поле на две почти равни половини.
Реките на територията на Столична община са ІІ категория. Изключение правят р. Владайска,
след моста в Княжево до вливането й в р. Искър, р. Перловска, след корекцията до вливането й в
р. Искър и р. Лесновска, след заустването на отпадъчните води на „Кремиковци“ до вливането й
в р. Искър, които са ІІІ категория.
Софийската котловина, която е своеобразен водосборен басейн, в който се формират
повърхностни и подземни води, попада на територията на Дунавска дирекция за управление на
водите.
Реките и деретата, протичащи на територията на Столична община, имат
умереноконтинентален воден режим. Той се характеризира с голяма неравномерност - зимнопролетно или пролетно пълноводие (февруари-март и март-юни), формирано от валежи и
снеготопене и продължително лятно-есенно маловодие (юли-ноември).
Върху режима на реките на територията на СО съществено въздействие оказват язовирите,
урбанизацията (със съответната инфраструктура), промишлеността, хидротехническите и
хидромелиоративните системи.
Извън урбанизираните територии съществуващите корекции на реки са земно-насипни. Те са
проектирани и изградени да предпазват от заливане земеделските земи. Изградените
съоръжения са държавна собственост, стопанисват се от Министерство на земеделието и
храните и се експлоатират от „Напоителни системи ЕАД София-клон“.
Защитата от наводнения е комплексна дейност, включваща широк кръг от превантивни,
градоустройствени,
териториално-устройствени,
правно-административни,
организационни, инженерно-строителни и други мерки.
Инженерно-строителните мерки за защита от речни разливи се осъществяват основно чрез
изграждане на корекции на реки, защитни диги по бреговете на застрашените от наводнения
участъци, брегоукрепващи съоръжения и др.
На територията на Столична община са изградени две групи хидромелиоративни съоръжения:
● За предпазване от вредното въздействие на водите – корекции на реки и дерета и
отводнителни полета;
● За напояване.
При възстановяване на земеделските земи в реални граници и разширяването на
урбанизираните територии, отводнителните и напоителните полета са напълно или частично
разрушени и не изпълняват предназначението си.
Почти всички реки в централната част на гр. София са коригирани. С цел превенция от
наводнения, осигуряване възможност за развитие на инфраструктурата и подобряване
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условията на живот на населението, е необходимо да продължи изграждането на корекции на
участъци от реките Владайска, Суходолска, Гнилянска, Драгалевска, Михайловска и др.
За подобряване техническото и експлоатационното състояние на съществуващите корекции
е необходимо регулярно да се извършват основни ремонти на участъци от реките Владайска,
Перловска, Боянска, Банска, Суходолска, Слатинска и др.

Има изработена Специализирана опорна схема с местоположението и структурата на
напоителните и отводнителните полета на територията на Столична община от
2016 г., която детайлно анализира съществуващите данни, дава оценка на
състоянието и прави изводи относно тази тема. Съществуват 2 напоителни
системи в границите на СО: Напоителна система “Източно Софийско поле” (ИСП) и
Напоителна система “Западно Софийско поле” (ЗСП).
Относно отводнителните полета са описани техните данни като площ и съоръжения,
които ги обслужват. На база направения в документа анализ, той заключава, че
наличната информация е непълна и ненапълно достоверна. В допълнение са направени и 12
извода, по-важните от които са:
●

Съоръженията, държавна собственост, се експлоатират от „Напоителни системи“
ЕАД София-клон. Останалите, общинска и частна собственост, не се поддържат и са
частично разрушени.
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●

Съществуващите напоителни и отводнителни полета и съоръженията към тях са в
лошо състояние, помпените станции не функционират.

●

Наличната информация е разпръсната, не се поддържа в цифров вид и частично е
недостоверна.

●

За ремонт на напоителната инфраструктура и привеждането й към нужното
земеползване е необходимо да се инвестират около 20 млн. лева, в които не са включени
средствата за придобиване на собственост и за ремонт на отводнителната
инфраструктура;

●

Наличните водоизточници на територията на Столична община - река Искър, река
Блато, река Лесновска, река Матица и останалите старопланински притоци, позволяват
безпроблемно разширяване на поливните площи;

●

Необходимо е почистване и възстановяване на всички отводнителни канали;

●

Необходима е рехабилитация на помпените станции и възстановяване на ел.
захранването;

В същия документ е направен и анализ на въздействието на напоителните и
отводнителните полета и съоръжения върху системите на ОУП на СО. От анализа
става ясно, че напоителните и отводнителните полета и съоръженията към тях не
са отразени като системи към ОУП, а също така няма и прогноза за тяхното развитие
като инженерна система. В допълнение, наличието или липсата на отводнителни
канали е от решаващо значение за отводняването на: Околовръстния път и големи
територии, предназначени за урбанизиране, в районите: “Панчарево”, “Искър”,
“Кремиковци” и “Нови Искър”. Поради липса на приемник на повърхностни и пречистени
битови води не могат да се развият сравнително големи територии в Лозен, Кривина,
Казичене, Долни Богров, Горни Богров и т.н., предвидени както за жилищно
строителство, така и за Смф2, Пмс, Пп.
По същата тема има изработени План за управление на риска от наводнения в Дунавски
район за басейново управление от 2016 г. и Предварителна оценка на риска от
наводнения със същия обхват, в който попада и Столична община. В двата документа
изключително детайлно са описани опасностите и насоките, които трябва да бъдат
следвани, за да се предотвратят рисковете от наводнения. Има детайлни карти,
които илюстрират конкретни рискове за територията на Столична община.

1.4 Топлоснабдяване
Темата за топлоснабдяването е разгледана в следните документи: Интегриран план за
градско възстановяване и развитие, Общ устройствен план, Общински план за
развитие и частично в План за действие за устойчиво енергийно развитие на
Столична община.
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В границите на лицензирания район за топлоснабдяване практически е включена цялата
градска част с изключение на кварталите и местностите: Орландовци", "Малашевци",
"Манастирски ливади", "Мирчо Драганов", "Витоша", "Малинова долина", "Средорек" и
Герена. В тази територия попадат и промишлените зони към ТЕЦ "София" и "Гара
Искър". Важна бележка е, че подаването на пара за технологични нужди за двете
промишлени зони е преустановено отдавна. Тази бележка е от 2017 г. от представител
на дружеството във връзка със запитване за настоящата разработка.
Общият устройствен план е документът, който съдържа най-детайлно описание на
различните характеристики на този вид мрежи. Описани са детайлно обхватът,
топлопреносната мрежа, топлорайоните, централите и разпределението на
енергията по различните консуматори.
Топлопреносна мрежа
Топлопреносната мрежа в София е двутръбна, с обща дължина - 968 км, от които: 920 км за
гореща вода, 32,8 км паропроводи, 25,6 км кондензатопроводи*.
Диаметърът на топлопроводите е до 1200 мм. Около 75,5 % от топлопреносната мрежа е
положена в непроходими канали, без възможност за ефективна профилактика на базата на
визуален контрол или на технологична система за следене на състоянието на топлопроводите.
Изключение в това отношение са топлопроводите с предварително изолирани тръби (15,5%),
положените в инсталационни колектори (5,1%) и на открито по въздушно трасе (2,9%). Все още
има в експлоатация минимални участъци, положени безканално в пенобетон, които са найамортизирани.
Основната част от топлопреносната мрежа е изградена до 90-те години на ХХ век по остарели
и отдавна отречени технологии, при ниско качество на строителството.
Към настоящия момент има високи загуби в топлопреносните мрежи. Те са с минимална
автоматизация, телеконтрол и оперативно управление. Основната част е без възможност за
ефективна профилактика. През последните години се въвежда успешно количественокачествен режим на топлоснабдяване, до този момент това е реализирано за: ТР ”София”, ТР
”Земляне”, ТР ”Люлин” и частично за ТР ”София Изток”.
През 2002 година „Топлофикация София” ЕАД стартира проект за рехабилитация на
топлофикационната система на гр. София. До настоящия момент (2007/2009 г.) са подменени
105 км топлопроводи от топлопреносната мрежа, като подмяната е почти изцяло с безканално
положени предварително изолирани тръби. Това е с 45 км повече от първоначално планираните
60 км. Изпълнението на проекта значително намали загубите при преноса, но не е достатъчно
за привеждане на мрежата в желаното добро състояние, тъй като все още има тръбопроводи в
експлоатация от и повече от 40 години.
Ежегодно трябва да се подменят над 30 км, особено в първите години, за да се компенсира
изоставането в преходни години.

Горната препоръка на ОУП за годишна подмяна на повече от 30 км тръби не е спазена
поради необходимите огромни инвестиции. Въпреки това от 2010 до края на 2016 г. са
реконструирани около 86 км топлопреносни мрежи. Данните са актуални и са получени
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във връзка с настоящата разработка. Правят впечатление, че през 2012 и 2015 г. са
реконструирани над 57 км от мрежите. В допълнение, аварийно са подменени около още
38 км топлопреносни мрежи. При тях се наблюдава относително равномерна подмяна на
годишна база - средно около 5 км. Общо за периода 2010-2016 са подменени 124 км
топлопреносни мрежи, което заедно с другите технологични подобрения, описано подолу, очертава положителна тенденция в развитието на топлопреносната система.
Ето и подробните таблици с данни за реконструираните и аварийно подменени
топлопреносни мрежи в километри трасе:
Реконструирани топлопреносни мрежи

Гадггіга

ТР "София

ТР “Земляне”

ТР "София

ТР "Люлин"

OБЩO

Ilзток"

ТСС

собств..с.

общо

собств..с.

общо

собств..с
.

общо

собств..с
.

общо

"София"

2010

0,300

3,313

0,142

3,062

0,234

1,580

,

1,568

9,523

2011

0,063

0,976

0,578

3,840

0,158

1,433

1,513

1,513

7,762

2012

0,310

6,535

0,281

9,529

0,035

7,754

0,484

2,881

26,699

0,168

0,168

0,320

0,320

0,164

0,164

0,350

0,350

1,002

2014

0,046

0,618

0,150

0,768

2015

0,114

8,7I3

2016

0,526

0,651

2013

0,140

9,489

0,08

8,419

0,252

3,869

30,490

4,827

0,093

3,585

0,045

0,865

9,928

Източник: “Топлофикация София” ЕАД, 2017 г.

Аварийно подменени топлопреносни мрежи

ОБЩО
TI'

ТР "София

ТР

ТР

ТСС

„София"

Изток"

"Земляне"

"Люлин“

„София"

1,420

1,050

0,420

5,150

2,260
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3,651

1,285

1,085

0,341

6,362

2,952

2,317

1,284

0,393

G,946

3,390

1,344

0,555

0,350

5,639

2,350

0,740

1,440

0,370

4,900

2,200

0,920

0,840

0,550

4,510

2,091

1,160

0,790

0,300

4,341

Източник: “Топлофикация София” ЕАД, 2017 г.

Топлоснабдяване:
Територията на град София е разпределена на 4 топлорайона - ‘София’, ‘София Изток’, ‘Земляне’ и
‘Люлин’. Топлоизточниците на дружеството са съсредоточени в четири основни централи,
които са и основни за съответните топлорайони:
две топлоелектрически централи:
• ТЕЦ “София - амортизирани и технологично остарели съоръжения
• ТЕЦ ”София изток” - в добро технологично състояние
две отоплителни централи, за които е необходимо да бъдат изградени комбинирани мощности
за топло- и електропроизводство, и да се проведат мероприятия за подобряване на
ефективността и експлоатационната надеждност
• ОЦ “Земляне”
• ОЦ ”Люлин”
и временни отоплителни централи: ВОЦ „Х. Димитър”, ВОЦ „Суха река”, ВОЦ „Левски Г, ВОЦ ”Овча
купел І” , ВОЦ ”Овча купел ІІ” и ВОЦ „Инжстрой”.
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Разпределение на топлопроизводството по видове централи: ТЕЦ: 64%; ОЦ - 28%; ВОЦ - 8%
Общата инсталирана мощност в топлоизточниците е:
● 3 970,7 MWt (разполагаеми са 2 892,0 MWt) - за топлоенергия
● 261,0 MWe (разполагаеми са 220,0 MWе) – за електроенергия
Потреблението на топлоенергията е както следва:
● Жилища - 47.1%
● БГВ - 30.5%
● Стопански - 11.4%
● Бюджетни - 10.6%
● Пара - 0.5%

Горните данни относно разпределението на топлопроизводството, потреблението и
абонатите, обслужвани от този вид инфраструктура, не са актуални и се предполага,
че са в съвсем други измерения. Това се дължи основно на големия времеви интервал
между ОУП и настоящата разработка. Във връзка с нея са получени данни за битовите
потребители и потребената топлинна енергия за тези нужди за последните 10
години.
Брой потребители и потребена топлинна енергия за битови нужди на "Топлофикация
София" ЕАД
период

Брой битови

Потребена
енергия (МВтч)

топлинна
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2007

377 686

3 283 551

2008

384 248

3 074 536

2009

389 636

3 208 218

2010

394 410

3 134 046

2011

398 292

3 195 361

2012

400 665

3 020 971

2013

402 932

3 714 850

2014

404 733

2 682 295

2015

405 398

2 896 080

2016

406 569

2 786 696

Прави впечатление, че броят на битовите абонати се увеличава, а същевременно
спада количеството на потребена топлинна енергия. Това се дължи основно на 3 неща:
присъединяването на нови сгради, които използват в пъти по-малко енергия от
старите панелни блокове, подобряване, оптимизация и модернизация на топлинното
счетоводство и начините на отчитане на използваната енергия и започналата през
2007 г. проверка на реалните топлинни товари, които се потребяват от сградите и
изключване на сградите, които са се отказали от тази услуга.
Дружеството обаче не събира данни и не поддържа информация за потребената
топлинна енергия за битови нужди по квартали и преброителни райони на
територията на Столична община, също и средно потребление на такава за делнични,
почивни и празнични дни.
В писмо от Топлофикация, касаещо настоящата разработка, са описани възможните
източници на отопление, как се определя начинът на отопление на новоизграждащите
се сгради и кои са кварталите с изградено централизирано топлоснабдяване.
По отношение на начините на отопление на жителите на Столична община бихме желали да
споменем, че в днешно време с разрастване на урбанизацията в столицата все повече се
развиват начините и системите за постигане на така желания микроклимат за отопление в
жилищните сгради - блокове, едно- и многофамилни къщи, офис-административни сгради, вили
и др. С напредването на индvстриализацията, успоредно с това се развива не само
отоплението, но се развиват също така климатизацията и вентилацията. Не на последно
място следва да споменем, че източник на топлинна енергия е възможно да се добие от слънчеви
панели (солари). С други думи, днес е възможно според индивидуалното желание на клиентите да
се определи начинът на отопление в техните домове.
Произведената топлинна енергия по комбиниран способ (ТЕЦ) - централизирано
топлоснабдяване - доставена до домовете на битовите клиенти е възможно да бъде заменена с
други алтернативни източници на топлинна енергия, които се използват за отопление и
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подгряване на вода за битови нужди. Това са газ, електрическа енергия (ток) и твърди горива въглища и/или дърва за огрев или дървесни пелети.
Начинът на отопление в новоизграждащите се сгради се определя:
● по задание от Инвеститора на обекта и с проектното - техническо решение по
първоначалния инвестиционен (идеен) проект на индивидуалната сграда;
● и според това къде е местоположението на сградата — дали в района, в който ще бъде
построена сградата има изградена инфраструктура и развита топлопреносна мрежа за
централизирано топлоснабдяване и/или газопреносна и газоразпределителна мрежа за
битова газификация.
В случай, че в района, в който се строи новоизграждащата се сграда не са положени
топлопреносна и/или газопреносна и газоразпределителна мрежи, то може да се премине към
другите алтернативни варианти за отопление на домовете на гражданите и подгряване на
вода за битови нужди посредством използването на електрическа, енергия или изгаряне на
твърди горива - въглища и/или дърва, дървесни пелети или .чрез инсталация със слънчеви
колектори (солари). Изборът в тези случаи е индивидуален - на самия потребител.
В съществуващите сгради от т.нар. старо строителство, находящи се:
● в централна градска част и широкия център;
● в източните квартали на. София - жк "Младост 1+4 ч.", кв. "Дървеница", кв."Студентски
град" кв."Витоша"; „Бизнес парк";
● в западните квартали на София — жк "Люлин 1-10 м.р.", жк "Обеля 1 и 2 ч.", кв. "Захарна
фабрика" , кв. „Илинден", „Св. Тройца", жк "Красна поляна", жк "Овча купел - 1 и 2 ч." ;
● в северните квартали на София - жк "Надежда - 1+6 ч", „Х.Димитър", „Суха река", „Ст.
Караджа", „Левски В и Г';
● в южните квартали на София - кв. "Лозенец", кв. "Иван Вазов", жк "Стрелбище", жк "Бели
брези", кв. "Красно село" и кв. "Борово", кв. "Гоце Делчев" и жк "Мотописта", кв. "Бъкстон" и
кв. "Павлово"
са с изградено централизирано топлоснабдяване, като в тези райони и квартали е развита
топлопреносната мрежа.

В същото писмо са описани 3 проучвания сред 600 битови клиенти (потребяващи
едновременно топлинна енергия за отопление и топла вода): 1) проучване спрямо начина
на отопление, 2) качествена оценка на топлоснабдителната система и 3) проучване
спрямо удовлетвореността на клиентите от услугите на дружеството. Като
основни изводи от първото са, че около 85% от участниците в изследването не искат
да се откажат от отопление с централизирано топлоснабдяване към “Топлофикация
София” ЕАД. Това обикновено са клиентите, които редовно си плащат задълженията.
На обратния полюс са около 10% от битовите клиенти, което искат да се откажат това са обикновено хора с големи просрочени задължения и хора с нисък социален
статус. Второто изследване дава следните резултати: 90% от тях посочват, че
централизираното топлоснабдяване е безопасно и създава добър топлинен комфорт,
70% посочват, че е екологически чисто, а 70% от тях, че е икономически най-изгодно.
Процентът надхвърля 100, тъй като някои от участниците са посочили едновременно
два и повече отговора. По отношение на удовлетвореността на клиентите от
услугите на дружеството: близо 90% от интервюираните клиенти са удовлетворени
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от услугите на дружеството. Това са клиенти, които редовно си плащат
задълженията към дружеството и нямат просрочена нито една сметка.
Интервюираните битови клиенти са помолени да дадат оценка за дейността на
дружеството по 5 различни показателя, свързани с начина за плащане на сметки,
отстраняване на аварии, техническо и административно обслужване и качеството на
топлоснабдяването.
Освен това на сайта на ‘Топлофикация София’ ЕАД има информация на годишна база за
планираните ремонтни дейности. Тази информация е полезна за потребителите с
оглед на факта, че те могат предварително да се подготвят за дните без
топлоснабдителни услуги.
В ОУП са направени и анализ на състоянието и планове за развитие. Едно от основните
заключения е, че разполагаемата топлинна мощност по топлоизточници е с около ⅓ по-висока
от моментната действителна пикова мощност на присъединените топлинни товари, т.е.
топлоизточниците притежават необходимия капацитет, за да обслужват отопляваните
обекти в града. Същото се отнася и до топлинните товари на консуматорите на пара.
В ОУП е описано състоянието на различните производствени мощности, за които
поради липсата на информация относно изпълнени проекти не е ясно колко са актуални
към настоящия момент. Информацията е както следва:
●

●

●

●

ТЕЦ “София” е най-старата централа в дружеството, с амортизирани и технологично
остарели съоръжения, за която е необходимо незабавно да бъдат проведени
мероприятия за обновяване на мощностите и модернизация, както и за подобряване на
ефективността и надеждността на експлоатираните съоръжения.
ТЕЦ “София Изток” е централа в добро технологично състояния. В тази връзка е
уместно да бъдат проведени само мероприятия за реконструкция и модернизация на
съществуващите съоръжения.
В ОЦ ”Земляне” и ОЦ “Люлин” е необходимо да бъдат изградени комбинирани мощности за
топло- и електропроизводство, и да се проведат мероприятия за подобряване на
ефективността и експлоатационната надеждност.
Газопроводите до централите и резервоарните стопанства в същите имат
капацитет за много по-голямо производство на топлинна и електрическа енергия от
настоящото ниво.

Относно преносните мрежи е изведено, че има високи загуби в топлопреносните
мрежи, а самите мрежи са с минимална автоматизация, телеконтрол и оперативно
управление. Основната част е без възможност за ефективна профилактика. В писмо
във връзка с настоящата разработка от “Топлофикация София” предоставиха данни
относно пробивите в топлоснабдителната система на София по райони за последните
7 години - от 2010 до 2016 г. включително. Данните са показани в следната таблица.
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ТР
Година

"Софня

„

ТР
"София-изток"

ТР

ТР

„3емляне"

"Люлин"
ОБЩО

бр.

бp.

бр.

6р.

бр.

2010

215

236

207

92

750

2011

290

242

197

102

831

2012

420

377

245

131

1173

2013

307

238

150

124

819

2014

236

199

187

78

700

2015

323

206

175

132

836

2016

247

274

170

93

784

Източник: “Топлофикация София”, 2017 г.

Средният брой на аварии в мрежите за разгледания 7-годишен период е около 800, като
те са доста равномерно разпределени през годините. Най-много пробиви са се случили
през 2012 г. (1173), а най-малко през 2014 г. - 700. Прави впечатление, че най-голям брой
са авариите в топлинни райони “София” и “София-изток”. За жалост не се наблюдава
тенденция към намаление броя на авариите към настоящия момент.
Към настоящия момент (2017 г.) се изпълнява и проект за внедряване на нова
автоматична система за Топлофикация София. За внедряването на новата енергийна
услуга (“управление на енергията”) на „Топлофикация София” е необходимо да се
инсталира СКАДА система в абонатната станция на сградата, а данните да се
предават по GPRS/GSM мрежа директно на експертите в компанията, които
управляват консумацията на сградата в реално време. С помощта на специализиран
софтуер се извършват необходимите настройки на съоръженията в абонатната
станция в зависимост от външните температурни условия, особености и режим на
потребление в сградата, предпочитания на обитателите, архитектурната специфика
на обекта и др. Това е страхотен проект, чийто икономически и екологичен ефект ще
бъде огромен.
Общо за топлофикационната система ОУП изтъква като недостатъци фактите, че
делът на ефективното комбинирано енергопроизводство е нисък за сметка на значително
участие на водогрейните котли, над 10 години (до 2002) в системата на топлофикацията не са
провеждани мероприятия за рехабилитация и модернизация, не са взети предвид тенденциите
за промяна на цените на енергоносителите и извършване на действия за подобряване на КПД на
цялостния технологичен процес и обновяване на нормативната база.
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ОУП се базира на извършени проучвани на енергийния пазар в следващите 20-ина
години, които дават основание да се очакват следните изменения за
топлофикационната система на София:
● Нарастване на дела на комбинираното енергопроизводство, при което само
електропроизводството ще се удвои. Това, освен че ще подобри значително
финансовите показатели на дружеството, ще направи така, че цената на
топлоенергията от “Топлофикация София” ЕАД да е най-ниска спрямо другите
алтернативи за отопление;
● Въвеждане на алтернативни първични енергоносители за производство на топло- и
електроенергия, които спадат към групата на възобновяемите енергийни източници
(ВЕИ). Такава е практиката в много от развитите страни.
● Намаляване на загубите по преноса. Това означава по-малки топлинни загуби вследствие
на подмяната на топлопроводите със съвременни такива и по-малки загуби на
електроенергия за осигуряването на преноса чрез подобряването на хидравличния
режим.
● Оптимизация на термо-хидравличния режим на пренос на енергия.
● Възстановяване на част от отказалите се битови абонати, след въвеждане на уредите
за индивидуално отчитане и регулиране, но главно поради по-евтината цена на
топлоносителя.
● Ново модерно жилищно и друго строителство, което ще доведе до уплътняване на
топлофикационните райони в границите на лицензираните зони.
● Нарастване на броя на търговските и бизнес сгради и офиси, които определено имат
интерес от включване към топлофикационната система.
● Не се очаква нарастване на промишлената консумация на пара, като дори този
топлоносител постепенно може и да отпадне.
Към настоящия момент горните твърдения са все още актуални. Като е належащо да
се направи мониторинг кои от горните са изпълнени и кои не са за периода от ОУП
досега.
В устройствения документ са извършени проучвания на перспективните топлинни товари,
които ще трябва да бъдат покривани от "Топлофикация София" ЕАД, на базата на заявените
топлинни товари (до 2013 г.) и пресметнати такива по окрупнени показатели на
застрояването (до 2030 г.) за отделните топлофикационни райони, те са както следва:

Топлорайон

Товар, чакащ за включване Прогнозният
топлинен
(готови сгради)
товар* (без натрупване)

“София”

120 MWt

185 MWt

“София-изток”

200 MWt

250 MWt

“Земляне”

100 MWt

300 MWt

“Люлин”

50 MWt

150 MWt

*Прогнозният топлинен товар е от уплътняване на кварталните пространства и
преустройство на сградния фонд, както и от бъдещото застрояване.
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Някои по-големи очаквани топлинни товари:
ТР “София”
● За територията на м. бул. “Ботевградско шосе” - 80 MWt
● За територията на м. „Орландовци” и прилежащата инд. зона - 25 MWt.
ТР „София Изток”
● За територията на м. „Кръстова вада – Южен парк IV част” - 70 MWt
● За територията на м. „Витоша” – ВЕЦ “Симеоново” -100 MWt
● За територията на м. „Малинова долина” и м. „Горубляне” - 65 MWt
ТР „Земляне”
● За територията на м. “Манастирски ливади – Запад” - 90 MWt
● За територията на м. „Манастирски ливади – Изток” - 75 MWt.

В Общия устройствен план са описани подробно бъдещи разширения или изграждането
на нови топлопроводи. Предвижда се продължаване на Лозенската топломагистрала в
м. „Кръстова вада” и част от м. „Витоша” – ВЕЦ Симеоново и Доизграждане на трасето
на IV Искърска топломагистрала в района на НПЗ „Горубляне” в м. „Малинова долина” и м.
„Горубляне”. В допълнение са описани всички най-належащи намеси по системата на
топлоснабдяването към 2009 г. Те са както следва:
Увеличаване на електропроизводството по комбиниран способ
(когенерацията) в резултат на повишения топлинен товар.
● Изграждане на паро-газови енергийни модули за комбинирано електро- и
топлопроизводство в ТЕЦ "София" 127 MWе , ОЦ "Земляне" 86 MWе, в ОЦ "Люлин" 43 MWе и
в ОЦ "Овча купел" 6,2 MWе;
● Изграждане на мощност за енергопроизводство, работеща с алтернативно гориво,
получено от битови отпадъци;
● Рехабилитация на три броя енергийни парни котли в ТЕЦ "София";
● Рехабилитация на 6 броя водогрейни котли по 116 MWt в четирите основни
топлоизточника;
● Реконструкция на турбина №3 в ТЕЦ ”София-изток”;
● Замяна на турбогенератор №6 в ТЕЦ "София” с нов с мощност 55-60 MW;
● Модернизация на турбогенератори №3 в ТЕЦ "София-изток";
● Реконструкция на бойлерни уредби №№ 1 и 2 и въвеждане в експлоатация на бойлерна
уредба № 3 в ТЕЦ ”София-изток”;
● Рехабилитация на бойлерни уредби;
● Рехабилитация на помпени станции;
● Структурни промени в топлопреносната мрежа на ТЕЦ"София" с цел отпадане на
неефективни ВОЦ;
● Подмяна на всички топлопроводи в пенобетон;
● Реконструкция на някои градски магистрали;
● Довършителни работи на някои градски магистрали;
● За абонатните станции - замяна на директните и автоматизация;
● Изграждане на диспечерска система.
●

Към настоящия момент, поради липсата на получена информация от “Топлофикация
София” ЕАД относно извършени ремонтни дейности, не може да направим заключение
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кои от проектите са изпълнени. Подробната таблица с тях може да се види на стр. 64
от ОУП.
Тази част от топлоснабдителната система се затваря от ОУП със следното
заключение, актуално и към момента: Отстраняването на посочените недостатъци и
гарантирането на сигурно и ефективно задоволяване на топлоенергийните потребности на
София в периода до 2030 г., а и след това може да се осъществи само при условие, че се реализира
разработената дългосрочна програма за рехабилитация на топлоенергийните източници,
топлопреносните мрежи и абонатните станции.
В Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община от 2012 г.
са използвани различни показатели (емисионните фактори на различни
енергоносители, долната топлина на изгаряне и плътността на различните горива), за
да се изчисли по специфична методика разпределението на емисиите на парникови
газове по следните категории: общински сгради, оборудване/съоръжения, жилищни

сгради, третични (необщински) сгради, оборудване/съоръжения, общински превозни
средства, обществен транспорт, частен и търговски транспорт. Важно уточнение е
да се направи, че липсват данни от частните автомобили. По горните категории
емисиите на парникови газове за 2011 са разпределени както е показано на графиката
отдолу.

От схемите по-долу ясно се вижда, че топлинната енергия е най-основният източник
на вредни емисии, след електроенергията, в категориите, където е приложимо.
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Според същия документ от цялостното енергийно потребление за 2011 г.
топлоенергията е 4 240 807 MWh. Крайното енергийно потребление, обобщено пo
източници, изглежда по следния начин:
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1.4 Електроснабдяване
Eлектроснабдяването е разгледано в следните документи: Интегриран план за градско
възстановяване и развитие, Общ устройствен план, Областна стратегия за
развитие, Общински план за развитие, План за действие за устойчиво енергийно
развитие на Столична община, Нисковъглеродна енергийна стратегия на град София,
Рамкова стратегия за нисковъглеродно развитие на район “Слатина” до 2020 г. и
частично в Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община.
Информацията в различните документи се преповтаря и затова е анализирана
информацията от най-актуалния документ - Актуализираната Областна стратегия
за развитие. Информацията е както следва:
Електроснабдителната система на София включва: преносната мрежа 400 и 220 кV; мрежата
110 кV заедно с разпределителните подстанции 110 кV/СрН; разпределителните мрежи средно и
ниско напрежение на територията на града.
На територията на област София-град функционират две топлоелектрически централи и
няколко водноелектрически, присъединени към електроенергийната мрежа, захранваща
областта. ТЕЦ “София”, с инсталирана мощност (66+31,25 MVA) и ТЕЦ “София изток” (4х40+88
MVA) са за комбинирано производство на електро и топлоенергия и работят главно през
отоплителния сезон. ВЕЦ “Пасарел”, ВЕЦ “Кокаляне”, ВЕЦ “Симеоново” и ВЕЦ “Бояна” имат обща
мощност 86 MVA.
Основен източник на електроенергия за областта е районната мрежа 110 kV, която се захранва
от системните подстанции на електропреносната система на страната:
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●
●
●
●

п/ст “Металургична” 400/110 kV - р-н Кремиковци (2х250 MVA);
п/ст “Казичене” 220/110 kV - р-н Искър (3х200 MVA);
п/ст “София Юг” 220/110 kV - р-н Витоша (180+ 2х200 MVA);
п/ст “ТЕЦ София” 220/110 kV - р-н Сердика (180 MVA)

Връзките на тези подстанции с електропреносната система на страната (на 400 и 220 kV)
преминават през територията на областта, без да имат пряко отношение към захранването
ѝ. Разпределителната мрежа 110 kV, захранваща областта, опасва града. Към основен пръстен
от електропроводи 110 kV са присъединени уредбите 110 kV на системните подстанции
400(220)/110 kV, топлоелектрическите централи и разпределителните подстанции 110 kV/20
kV. Диаметрално на пръстена са прокарани напречни електропроводни връзки, изпълнени
частично с кабелни линии 110 kV, към които са присъединени разпределителни подстанции 110
kV/20 kV.
Разпределителните подстанции 110 kV/средно напрежение, захранващи област София-Град, са
43 броя, като 33 от тях са с общо предназначение, а 10 захранват отделни консуматори. В
периода 2007-2012 г. са изградени подстанциите "Камбани" и "Хермес". С малки изключения,
всички подстанции са включени двустранно в мрежата, което гарантира качество и сигурност
в захранването при аварии. В централните градски части връзките са изпълнени кабелно, а в
периферията на града и в околния му район мрежата 110 kV е изпълнена с въздушни линии.

В допълнение към горните неща ОУП план добавя неща, които обаче са актуални за
далечната 2008 г. Анализът на резултатите за мощностния баланс на София показват,
че максималният товар на града към споменатата година се покрива от:
а) генериращите мощности от териториално близките източници – около 15% от товара;
б) от преносната мрежа на страната – около 85%, като по нива на напрежение разпределението
е следното:
● 220 кV – около 45% посредством автотрансформаторите 220/110 кV в п/ст „София
юг”, п/ст „Казичене” и ТФЕЦ „София”;
● 400 кV – около 25% посредством автотрансформаторите 400/110 кV в п/ст „София
запад” и п/ст „Столник”;
● 110 кV – около 15% посредством въздушни линии 110 кV, осигуряващи връзките с други
части от електроенергийната система на страната.

Важна е прогнозата на ОУП за потреблението на електрическа енергия и максимален
товар до 2030 г. Приет е средногодишен ръст от 2.1%, а за периода 2009-2012 с оглед
на икономическата криза този ръст е 1.5%. Измененията на електропотреблението на
София в перспектива са в границите на реалното потребление през 2008 г. – 4243 GWh
до 6450 GWh в края на периода, като нарастването е 52%. Очакваният максимален
товар при годишна използваемост от 3600-3800 часа е от порядъка на 1700-1800 МW.
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С оглед на горните прогнози, ОУП предвижда да бъде направена рехабилитация на общо
115 MW действащи мощности. Очаква се и изграждането на нови мощности с
комбинирано производство (общо около 200 MW). В устройствения план е разписано
подробно разпределението на тези мощности по отделните централи (стр. 60) и се
предвижда изграждането и въвеждането в експлоатация на 8 броя малки водни
централи.
Относно развитието на мрежата, ОУП прави предвиждания за по-ефективно
използване и изграждане на нови захранващи подстанции и приоритизира найналежащите намеси в разпределителните подстанции 110 кV /Ср.Н. За последните
документът посочва, че е нужно да се резервират терени в ОУП. Развитието на
мрежата 110 kV в прогнозния период включва изграждане на нови въздушни и кабелни
линии, като в периферната част те да са въздушни, а в гъсто застроените централни
части да са кабелни. Към настоящия момент не е ясно кои от тези предвиждания са
осъществени, поради липса на предоставена (за момента) информация от
експлоатационното дружество.
Във връзка с настоящата разработка са получени актуални данни от ЧЕЗ относно
пренесеното количество ел. енергия за битови потребители на територията на
Столична община. Информацията обхваща последните 5 години, както следва:
Тип потребител
Битови
потребители

За период в MWh
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1,973,722

1,940,662

1,942,103

2,028,348 1,989,572
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Прави впечатление, че енергийното потребление от битови потребители не
намалява, а напротив - леко се увеличава за разглеждания период от 2012-2016 г.
В Актуализацията на Областната стратегия за развитие 2015-2020 г. са описани
възобновяемите енергийни източници.
Както в цялата страна, така и в област София-град потенциалът на водата като възобновяем
енергиен източник (ВЕИ) се усвоява отдавна. ВЕЦ “Бояна” и ВЕЦ “Симеоново” са построени още
през 1923 и 1927 г., а ВЕЦ “Пасарел” и ВЕЦ “Кокаляне” - през 1956 г.
В област София-град няма подходящи условия за използване на вятърната енергия и
такива централи (ВтЕЦ) не са изградени.
Последните две години в областта се изграждат много инсталации, използващи слънчевата
енергия и в края на 2012 г. са въведени в експлоатация общо 17 производители на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници, с обща инсталирана мощност 2461 kW.
Предстои включване на още 8 централи за производство на електроенергия от ВЕИ с обща
мощност 679 kW.
Съществуващите източници към 2015 година могат да бъдат разгледани в следната таблица:

ВЕИ

Обща
мощност

инсталирана

Година на въвеждане

ВЕЦ „Бояна” 1,24 1923
ВЕЦ „Симеоново“

6,67

1927

ВЕЦ "Пасарел"

30,6

1956

ВЕЦ "Кокаляне"

22,4

1956

ВЕЦ "Панчарево"

0,4

2012

5 броя ВЕЦ

61,31

Пречиствателна
"Кубратово"

станция 3,189

2011

Централа на сметищен газ 0,834
"Суходол"

2011

2 броя БиоЕЦ

4,023

17 броя ФтЕЦ

2,46

общо 24 броя ВЕИ

67,8

2010-2012

Източник: АУЕР
След "бума" на ФтЕЦ и ВтЕЦ в страната и проблемите от различен характер, които вече
натежават, вниманието все повече се насочва към пренебрегваните досега възможности за
използване на биомасата. Област София-град дава много добър пример за използване на биогаз
като ВЕИ.

326

● От края на 2010 г. в софийската пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ
“Кубратово” функционира инсталация за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия.
● Инсталацията за обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ на депо
Суходол е пилотен проект за България. Основната функция на съоръжението е от
постъпващия в когенератора сметищен газ да се произвежда електро- и топлоенергия.

Това е първият в България реализиран проект за енергийно оползотворяване на субпродукти,
получени от твърди битови отпадъци.

Съществува Нисковъглеродна енергийна стратегия на град София (може би от 2009
г.?), която е изработена от Българско училище за Политика към НБУ в сътрудничество
със СО. Подобна стратегия (Рамкова стратегия за нисковъглеродно развитие на район
„Слатина”) съществува и за район “Слатина” до 2020 г. В двата документа са
набелязани конкретни цели по различни тематични области, като сгради,
производство на енергия, транспорт, развитие на ВЕИ и др. За жалост обаче няма
изработени планове за действие и последващ мониторинг, свързан с тези стратегии,
и не става ясно кои от конкретните мерки са изпълнени и взети предвид.
Актуализацията на областната стратегия за развитие посочва, че мерките, свързани
с повишаването на енергийната ефективност, са свързани с оптимизиране на
уличното осветление чрез въвеждане на системи за автоматично управление и
подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. По отношение на сградния фонд
усилията се насочват към санирането на сградите и технологично обновяване на
отоплителните инсталации.
В Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община от 2012 г.
са използвани различни показатели (емисионните фактори на различни
енергоносители, долната топлина на изгаряне и плътността на различните горива), за
да се изчисли по специфична методика разпределението на емисиите на парникови
газове по източници. От схемите по-долу ясно се вижда, че електрическата енергия е
най-основният източник на вредни емисии.
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Крайното енергийно потребление за 2011 г., обобщено, изглежда по следния начин:

На база детайлен анализ, включително и горните графики, ПДУЕР определя потенциала
за намаление на емисиите на въглероден двуокис, като за тази цел залага редица
конкретни мерки, насочени в разнородни направления - от общинско планиране до
използване на различните видове възобновяема енергия.
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●

●

●

●

●

В категорията за намаление емисиите на въглероден диоксид, първата мярка е
за подобряване на общинското планиране и създаване на общинска система за
енергиен мениджмънт, като тя е насочена основно към използване на
технологични подобрения за следене и контролиране на използваната енергия и
създаване на база данни. Втората мярка е за осигуряване на проектна
готовност за осъществяване на енергоспестяващи мерки и използване на ВЕИ в
общински сгради, като тук се включват възстановяване на чертежи,
обследване на обследвания на сградите и изготвяне на работни проекти.
Следващите мерки в тази категория включват повишаване на енергийната
ефективност на абонатни станции, котли и сграден фонд. Последната мярка е
изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници.
В категориите на третичните / необщински сгради и жилищните сгради се
предлагат близки мерки, включващи съдействие от общината за
енергоефективно реновиране на сградите, преминаване към отопление на
природен газ или ВЕИ, инсталиране на слънчеви системи и засилен контрол на
строителството на нови сгради.
Във връзка с уличното осветление се препоръчват: пълна инвентаризация и
анализа за енергийна ефективност на уличното осветление на СО, въвеждане на
система за мониторинг и управление на уличното осветление, обновяване и
модернизиране на осветителната система, подмяна на остарялата
електрическа мрежа и на осветителите, развитие на системата за градско
осветление и повишаване на информираността за енергоефективно
осветление в други обекти.
Относно оползотворяването на местния потенциал на ВЕИ са анализирани
потенциала и възможността за използване на геотермалната енергия,
биомасата, слънчева енергия, вятърна енергия, биогорива, хидроенергия
Във връзка с подобренията в областта на транспорта се препоръчват:
оптимизиране на обществения транспорт, развитие на велосипедния
транспорт (мерки за развитие), а като рестриктивна мярка е отбелязано
използването на личните автомобили.
Останалите мерки са в категории градско планиране, зелени обществени
поръчки, предприятия, управление на отпадъците и отпадъчните води и София
- интелигентен град

Освен изредените мерки ПДУЕР дава конкретни насоки и индикативни бюджети за
тяхното изпълнение. В допълнение са описани различни сценарии за постигане на
целите, схемите и потенциалните източници на финансиране, източниците за
комуникиране на плана и мониторинг и контрол по изпълнението на плана. Направеният
основен извод е, че изпълнението на заложените в документа мерки ще доведе до
намаляване на емисиите на СО2 до 2020 с 22%.
В заключение може да кажем, че информацията в ПДУЕР 2012-2020 е ясно обоснована,
подробна и базирана на конкретни източници. В допълнение към подробния анализ има
ясно разписани мерки, които целят постигане на конкретни резултати по различните
категории. Почти всички неща са пряко свързани с темите на електроснабдяване и
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топлоснабдяване и затова ПДУЕР и неговите насоки трябва да бъдат взимани предвид
при бъдещо развитие на тези инфраструктурни мрежи.

1.5 Газоснабдяване и продуктоснабдяване
Газо- и продуктоснабдяването са разгледани основно в ОУП и частично в ИПГВР.
Информацията е както следва:

Газоснабдяване
Основните предимства при използването на природен газ, освен безспорния екологичен ефект,
са:
● отсъствие на загуби при разпределението му;
● възможност за директно изгаряне в уредите на консуматора;
● предпоставка за комфорт и нов начин на живот, при гарантирана независимост на
консуматора за регулиране обема на потребление.
Съществуващи газопроводи
Република България от 1975 г. се снабдява с природен газ единствено от Русия посредством
изграден в страната магистрален газопроводен пръстен и компресорни станции към него,
които поддържат налягането на газа в пръстен.
Газопроводният пръстен се захранва от магистрален газопровод, който идва от Русия,
преминава през Румъния и пресича румънско-българската граница в района на гр. Кардам.
Северният и южният клон на газопроводния пръстен се съединяват в района на с. Горни Богров,
което се намира на около 15 км източно от София.
Използването на природния газ в град София започва през 1976 - 1977 г., когато e изграден т. нар.
Софийски участък от Националната газопреносна мрежа.
В обхвата на Столична община преносните газопроводи минават край селищата Бухово,
Желява, Яна, Горни Богров, Ботунец, Челопечене, Нови Искър, Мировяне, Мрамор, Волуяк, Банкя,
Иваняне и Мало Бучино.
Дълбочината на полагане на газопровода е с покритие най-малко 0,80 м, но в зависимост от
конкретните условия на терена може да достигне и до 3 м (под пътища и жп линии).
Газопроводът е собственост на държавното предприятие “Булгаргаз” ЕАД.
Паралелно на трасето на газопровода са положени съобщителни кабели, обезпечаващи
оперативното управление на тръбопровода. Газопроводът е маркиран по терена с метални
стълбове с височина не по-малка от 1,5 м, оцветени с черни и жълти ивици.
Гр. София и районът около него се захранват чрез газопроводни отклонения от двата клона на
преносния пръстен. Към всяко едно отклонение има изградени газоразпределителни станции, в
които се извършва редуцирането на високото налягане (55 bar) от преносния газопровод до
налягане 6 bar, 10 bar, 12 bar и 16 bar.
От някои автоматични газорегулиращи станции са изградени газопроводни отклонения до
основните топлоизточници на “Топлофикация – София” ЕАД: ТЕЦ “София – изток”, ТЕЦ “София”,
ОЦ “Люлин” и ОЦ “Земляне” заедно с ВОЦ “Овча купел 1 и 2”.
Впоследствие са изградени газопроводни отклонения за включването на над 20 промишлени
предприятия и обществено-административни обекти.

Относно дължината на газоразпределителната мрежа, в ОУП е 421 км към 2008 г., а в
Актуализацията на ОСР - 550 км към 2012 г. Това е едно огромно увеличение в
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изградените газопроводи, като обаче данните в ОСР трябва да бъдат подложени на
съмнение, тъй като липсва цитиран източник на информацията. В стратегията се
споменават и данни относно обслужени домакинства, които са 22 800 (2012 г.), 572
обществени и административни сгради и 75 промишлени обекта. Отново не е ясен
източникът на тези данни.

Единствено в ОУП намираме по-подробна информация относно съществуващите
съоръжения, сервитути и точки на присъединяване на газоразпределителната мрежа.
Съществуващи съоръжения
На Софийския участък са разположени 9 газорегулаторни станции (ГРС, АГРС). Общо, в
съществуващите АГРС/ГРС в района на София, са изградени или са предвидени за изграждане
регулаторни линии за обектите, както следва:
Максималният часов разход (МЧР) на природен газ при зимни режими за газифицираните обекти
на територията на Столична община възлиза на около 450 000 m3/h, а годишното потребление
на природен газ не надхвърля 1 милиард m3/h.

Относно сервитутите, в ОУП са описани конкретните отстояние край преносния
газопровод, газопроводните отклонения и съоръженията към газопроводите. Поактуална информация обаче може да бъде намерена в НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА
СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ чието последно изменение е от 2015 г. В ОУП са
направени предписания как да се изчисляват необходимите количества природен газ, а
също така предвиждания относно процентът присъединени сгради в бъдеще.
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Общото потребление за задоволяване нуждите на гр. София и територията на Столична
община от природен газ се определя на база измененията на общия устройствен план. Съгласно
ОУП на СО са отразени зони с различни устройствени категории и техните параметри
(максимална плътност на застрояване, максимален коефициент на интензивност, максимална
плътност на усвояване, минимална зелена площ). За всяка зона извън урбанизираната
територия чрез отчитане на индивидуалните й параметри се изчисляват необходимите
количества природен газ. За урбанизираните територии тези количества също се изчисляват,
но се сравняват с наличния сграден фонд и се избира по-високата стойност.
От наличния сграден фонд за промишлените и обществено-административните потребители,
които имат изградени или се предвиждат за изграждане котелни централи, потреблението се
определя по данни за типа и броя на инсталираните котли, вида и количеството изразходвано
гориво, а за останалите - по експертна оценка. За битовите сгради потреблението на
природен газ се определя въз основа на типа и предназначението на сградата, отопляемата
площ, вида на топлоизолацията на сградата, необходимата температура на вътрешните
помещения и външната температура.
За нетоплофицираните райони се предвижда газификация на 60% от съществуващите и 80%
от очакваните за строителство сгради. В районите с централно топлоснабдяване се
предвижда газификация на 40% от съществуващите и 50% от очакваните за строителство
сгради.

Важно според ОУП е при проектирането и анализа на газопроводните мрежи да се
отчитат посочените по-долу фактори. Направена е и количествена сметка за
нужните количества природен газ към момента. Факторите са:
●
●
●
●

вид и параметри на източника на природен газ;
необходимо налягане за различните консуматори, тяхната концентрация и брой;
големина на зоната и особености на нейната планировка, етажност и плътност на
застрояване;
наличие на естествени и изкуствени препятствия за преминаване на газопроводната
мрежа (реки, жп линии и възли, главни пътища, рехабилитирани улици и улици с голяма
концентрация на подземни комуникации и т.н.).

След анализ на изходните данни и съобразно характера на консуматорите се определят
максималният часов и годишен разход на газ, както и коефициентът на едновременната им
работа. На база на цитираните по-горе данни се извършват хидравлични изчисления на
газопроводите с различно налягане.
За нуждите на гр. София са необходими около qv (20) = 700 000÷750 000 m3/h природен газ.

Относно газоразпределителната мрежа в гр. София и СО, в ОУП на стр. 70-73 подробно
са описани откъде (по кои улици) минават газопроводите в отделните столични
общински райони, какво е работното им налягане и какви са предвижданията, свързани
с развитието на мрежата. Споменати са и конкретните изисквания за разполагане на
проводите в населените места, като е цитирана НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ЮЛИ 1999 Г. ЗА
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В
НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
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В заключение и на база надеждното развитие на газоразпределителната мрежа на
територията на гр. София и СО, след направения анализ, ОУП очертава следните
препоръки, актуални към 2009 г. Не е ясно кои от тях са изпълнени към 2017 г.
●
●

●

●
●

●

Свързване на газоразпределителните мрежи с максимално работно налягане 16 и 10 bar в
южната част на града и изграждане на връзката с. Казичене – кв. “Горубляне”;
Осъществяване на връзка Изток-Север на газоразпределителните мрежи с максимално
работно налягане 10 bar от района на един от трите ГРС “София – Кремиковци”, АГРС
“Браво” и АГРС “Изола Петров” или от района на с. Казичене – кв. “Горубляне” до
изградената ГРМ за ВОЦ “Суха река” и ВОЦ “Левски-Г”;
Осъществяване на връзка Запад-Север на газоразпределителните мрежи с максимално
работно налягане 10 bar от района на ГРС “София – 3”-с. Волуяк до изградената ГРМ в
промишлена зона “Надежда”- кв. “Военна рампа”;
Изграждане на газоразпределителните мрежи с максимално работно налягане 10 bar в
северната част на Столична община и довършване на т.нар. “Северна дъга”;
Навлизане в селищата, кварталите и зоните от Северната дъга, източните
нетоплофицирани квартали и останалите нетоплофицирани квартали, като успоредно
се уплътнява и доразвива мрежата в Южната дъга (този процес следва да се
осъществява и през първите четири етапа, описани по- горе);
Постепенно радиално навлизане в Централна градска част – включително в
топлофицираните и нетоплофицираните зони

Продуктоснабдяването е описано единствено в ОУП, който дава информация относно
съществуващото положение, съоръженията и сервитутите на продуктопроводите.
Съществуващо положение
Продуктопроводът от “Лукойл Нефтохим Бургас” АД край гр. Бургас до София е завършен
окончателно през януари 1977 г. Изграден е от стоманени тръби с DN 350 mm до гр. Пловдив, а в
участъка от гр. Ихтиман до гр. София е с DN 250 mm. Средната дълбочина на полагане на
продуктопровода е 1,5 м. По него се транспортира само моторно дизелово гориво. Участъкът гр.
Ихтиман – гр. София е в състояние да транспортира към София максимално по 100 хил.t/год.
моторно дизелово гориво.
Трасето на продуктопровода е маркирано по терена с метални или железобетонни стълбове с
ламаринена табелка, върху чийто жълт фон са нанесени червени наклонени ивици.
Продуктопроводът е собственост на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
Паралелно на продуктопровода е положен съобщителен кабел за осигуряване оперативното
управление на продуктопровода.
Съоръжения към продуктопровода
Основните съоръжения по трасето на продуктопровода, осъществяващи нормалното му
функциониране, са нефтобазите и помпените станции. На територията на Столична община
няма изградени помпени станции. Изградена е само нефтобаза “Илиянци”, която е разположена в
северната част на столицата. Общата площ на базата е 192 000 м2. Капацитетът на
резервоарите е 100 800 м3, от които 88 000 м3 за светли продукти и 12 800 м3 за масла.
Разположението на нефтобазата дава възможност за разширяване при необходимост в бъдеще.
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На приложената по-горе карта в М 1:25 000 (Сф-335-02) са дадени трасето на продуктопровода
и площадката на нефтобаза “Илиянци”.

Относно сервитутите е цитирана НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ПРАВИЛА И
НОРМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
Като цяло достъпната информация, свързана с продуктоснабдяването, е доста малко
и при бъдещи инвестиционни намерения е необходимо да се направят допълнителни
проучвания. В допълнение, не е ясно колко са актуални данните, споменати по-горе, тъй
като ОУП е изработен през 2009 г.

1.6 Телекомуникации
Темата за телекомуникациите е разгледана в следните документи: Областна
стратегия за развитие, Общ устройствен план и Интегриран план за градско
възстановяване и развитие.
В ОСР се разглеждат статистически данни от НСИ, като се прави сравнение между
показателите на областно, районно и национално ниво. Това е най-полезната и
конкретна информация, която бе открита. Въпреки това тя е недостатъчно пълна и
актуална, за да бъдат направени конкретни и ясни изводи и да бъдат набелязани подетайлни тенденции в този изключително динамичен и важен за развитието на града
сектор. Долните редове от стратегията все пак потвърждават тенденцията, че
развитието на този вид инфраструктура в София и България е конкурентно с
останалите страни в ЕС. Това без съмнение предполага стимулиране и целенасочено
инвестиране в този вид инфраструктура - нещо, което за момента се извършва
единствено от частния сектор.
В област София-град наложилата се през последните години тенденция на намаление на
фиксираната телефонна плътност и увеличение на мобилната се изразява най-ярко, като
стойността на показателя „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи
постоянно намаление, подобно на процесите в страната. През 2002 г. общият брой на
телефонни постове в област София-град е бил 435 966, а 10 години по-късно този брой е
намалял наполовина, при 100% цифровизация.
При показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на
увеличение, като България вече изпреварва голяма част от държавите членки на ЕС, но темпът
на нарастване на мобилната плътност се забавя. GSM покритието на населението в областта
е 100%.
Резултатите от проведеното изследване на НСИ за използването на информационнокомуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата за 2011 г. Отбелязват
значителен растеж от 11,9% спрямо предходната година в относителния дял на българските
домакинства, които имат достъп до интернет в домовете си. През 2012 г. относителният дял
на домакинствата с достъп до интернет нараства до 50,9% средно за страната и 59,3%
средно за ЮЗ район.
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.
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Общо
за
страната

19.0

25.3

29.6

33.1

45.0

50.9

ЮЗР

28.9

36.1

40.3

43.7

57.3

59.3

Благоевград

12.1

16.6

20.8

24.3

42.3

-

Кюстендил

9.8

24.0

22.9

21.4

35.2

31.7

Перник

15.4

13.4

22.5

15.4

35.0

-

София

13.4

27.7

24.8

33.4

48.7

-

София
(Столица)

40.7

47.3

53.0

57.1

67.0

66.2

Източник: ОСР / НСИ
Област София-град обяснимо е с най-високи показатели и в ЮЗ район, и в страната, но докато
през 2007 г. изпреварва с 12% средния показател за ЮЗ район, през 2012 г. разликата намалява до
7%, т.е. другите области постепенно наваксват изоставането. По информация на Комисията
за регулиране на съобщенията, общият брой абонати (домашни и бизнес) на широколентов
достъп до интернет в област София-град към 31.12.2011 г. е 390 179 бр., като степента на
проникване е 30,2%.
Запазва се и тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от хората на
възраст между 16 и 74 навършени години. През 2007 г. този показател за област София-град е
62,2%, при средна стойност за ЮЗ район 41,0%, а за страната - 28,4%. В края на 2011 г.
относителният дял на използващите редовно интернет в областта достига 74,3%, като
спрямо предходната 2010 г. има ръст от 6,3%. В същото време в ЮЗ район показателят
нараства до 60,6% (нарастване с 19,6%), а в страната - до 50,3% (нарастване с 21,9%) - т.е. и
по този показател се наблюдава процес на насищане в областта.

Като основна необходимост ОСР извежда, че е нужно да се разшири достъпът и
използването на мрежите и услугите на ИКТ, предвид нарастващата роля на информацията.
Изграждането на обществени информационни системи и гарантираното предлагане на
интернет услуги за целия обществен сектор, включително и на улеснен достъп за хората с
увреждания, като това е задължителна стъпка към информационното общество.
В ОУП е описана телефонната мрежа. Информацията, в по-голямата си част, със
сигурност не е актуална с оглед на темповете, с които се развиват информационнокомуникационните технологии по света и у нас.
Телефонната мрежа е основен компонент на информационно-комуникационнaта
инфраструктура. През 2006 г. приключи последният етап на подмяна на аналоговите мощности
в гр. София с цифрови. За намаляване на дължината на абонатната линия през последните
години се дава предимство на изнесените цифрови капацитети в близост до потребителите.
Съединителната мрежа между централите е решена като преносна среда изцяло на базата на
оптични кабели. Медните кабели се използват единствено в някои части на крайградския район.
Топологията на свързване може да се опише чрез две нива оптически рингове.
● Първо ниво – магистрално - формирани са четири ринга: източен, западен и два в
централната част на града.
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●

Второ ниво се състои от локални рингове. Чрез отклонения е осигурена оптическа
свързаност до редица селища от Околоградския район. Оптичната мрежа в обхвата на
нейната топология представлява една много добра база за бъдещо развитие, като
основа на динамично променящите се информационно-комуникационни технологии.

Централите са: 67 в гр. София и 21 в Околоградския район. Общо 88.

ИПГВР допълва информация относно мрежата за абонатен достъп и каналната
телефонна мрежа. Първата е изградена на база различни видове кабели и на безжичен
достъп, а за втората се казва, че тя ще осигурява основната преносна среда в София.
Има обаче свързани с това проблеми, като опазването ѝ от кражби, контрола на
достъпа при общинските колектори. Като възможно решение се посочва
преминаването към оптични кабели.
Характерни услуги към момента на разработване на ИПГВР са доставчиците да
предлагат комбинирани услуги (телефон, интернет и телевизия). Описани са и
характеристиките на мрежите от трето поколение / 3G.
В публичния регистър, достъпен на сайта на Комисията за регулиране на съобщенията,
са описани предприятията със значително въздействие върху съответния пазар по
чл.33, ал. 1, т. 3 от Закона за електронните съобщения. 19 от 26-те предприятия в
списъка са регистрирани в Столична община и те са: БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ, БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД, БУЛСАТКОМ,
ВЕСТИТЕЛ БГ, ВИМОБАЙЛ, ГОЛД ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ, ИНТЕРРУУТ БЪЛГАРИЯ, МОБИЛТЕЛ, НЕТ
1, НЕТ ИС САТ, НЕТФИНИТИ, ТЕЛЕКОМ 1, МАКС ТЕЛЕКОМ, МОБИЛТЕЛ, ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ.
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От всички изводи и насоки в ОУП само 1 звучи актуален и полезен към настоящия
момент, а именно, че чрез приоритетно изграждане на модерна информационнокомуникационна инфраструктура се създават реални предпоставки за издигане на
ролята на гр. София като международен регионален център както в политическо
отношение, така и по отношение на науката, културата, икономиката и
образованието. В изминалия период от изработването на ОУП до днес (9 години)
основите за горното нещо със сигурност са положени, а в момента е необходимо
целенасочено да се надгражда и да бъдат предприети конкретни мерки за
затвърждаването на гр. София и СО като лидер (най-малко за Източна Европа) в
телекомуникационния сектор. За тази цел трябва да се положат усилия за следване на
бързо развиващите се тенденции и осигуряването с модерни и актуални
инфраструктурни мрежи от ново поколение.

4.2.2. Подтема “Инвестиции в инженерната инфраструктура”
Инвестициите са описани според различните видове инженерна инфраструктура:
водоснабдяване, канализация, речни корита, топлоснабдяване, електроснабдяване,
газо- и продуктоснабдяване и телекомуникации.

Водоснабдяване, канализация и речни корита
През 2009 г. е приета Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на
територията на Столична община по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“,
„Корекция на речните корита“ за периода до 2020 г. През 2017 г. е изготвен
актуализиран вариант на стратегията, който разглежда периода 2017-2025 г.
Удължението на обхванатия от стратегията период е съобразено с края на Договора
за концесия за експлоатация и поддръжка на ВиК системата на Столична община и с
новия програмен период на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, която е основен външен
източник на финансов ресурс за постигане на целите, залегнали в документа.
В актуализирания документ е направен анализ на изпълнението на стратегията от
2009 г. В анализа са описани всички изпълнени или изпълнявани към момента проекти по
темите: водоснабдяване, канализация и речни корита. Информацията е изключително
подробна, актуална и ясно разписана. Самият текст е:
През периода 2009-2016 г. на територията на Столична община са изпълнени редица значими
инфраструктурни проекти, свързани с подобряване на водоснабдителната и канализационната
систем и поддръжката на речните корита, които са в синхрон с главната цел и програмите за
развитие, заложени в Стратегия 2009 г. Някои значими проекти са в процес на изпълнение и
през 2017 г.
Таблицата по-долу дава обобщена информация за изпълняваните от Столична община проекти,
финансирани от оперативните програми на Европейския съюз и от национални програми:
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Приключили проекти, финансирани от Оперативни програми на ЕС

№

Наименование на проект

Стойност
на проекта
(лв)

Финансиране

Съфинан
сиране
от СО

Безвъзме
здна
финансов
а помощ

1 249 906

215 101

1 034 805

1 249 906

215 101

1 034 805

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013
1

„Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на
язовир „Суходол 2“, квартал „Суходол“, район „Овча
купел“, Столична община“

Сбор по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“
1

„Дейности свързани с подготовка за осъществяване на
инвестиционен проект по изграждане на канализация на
местностите „Манастирски ливади – изток“ /район
„Триадица“/, „Кръстова вада - изток“ /район „Лозенец“/
и „Гърдова глава“ /район „Витоша“/ на територията на
град София“

862 349

202 349

660 000

2

„Изграждане на 4 (четири) главни канализационни
колектора на територията на район „Овча купел“

10 678 500

117 463

10 561 037

3

„Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв.
„Суходол“ и подмяна на съществуващите водопроводи,
попадащи в трасетата им“

3 949 305

1 199 557

2 749 748

4

„Инженерна инфраструктура на местност бул.
„Сливница“- ІІ етап, между ул. „Минск“ и бул. „Панчо
Владигеров“

2 502 929

590 301

1 912 628
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5

„Изграждане на инженерната инфраструктура на ВиК
мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман,
Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район Банкя“ - главни
канализационни колектори и подмяна на съществуващи
водопроводи, попадащи по трасетата им“

6

„Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на 711 370
територията на район „Овча купел“ за кв. „Овча купелстара част“, кв. „Горна баня“ и кв. „в. з. Горна баня“ - І
етап /изготвяне на ПИП, ИП и РП/

Сбор по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

74 127 860

92 120 943

16
200

375 57
660

752

118
77

561, 592810

18
870

484 73
073

636

Приключили проекти, финансирани от Национални програми

МОСВ – ПУДООС

1

„Изграждане на канализация и подмяна на 1 700 000
съществуващ водопровод по ул. „Витоша“, ул.
„Детелина“ и „Младен Карадашев“ - кв.
„Горубляне“.

400 000

1 300 000

2

„Изграждане на главен колектор, отвеждащ 1 459 170
водите от вилна зона „Бояна“ и подмяна на
съществуващ водопровод, попадащ в трасето
на колектора“.

350 000

1 109 170

3

„Изграждане на канализация и подмяна на 1 169 794
съществуващ водопровод по ул. „Освобождение“,
ул. „Цветна градина“ и ул. „Петър Дипларов“ - кв.
„Горубляне“.

400 032

769 762

4

„Изграждане на канализация и подмяна на
съществуващ водопровод по ул. „Павел Красов“,
ул. „Гродно“, ул. „Роса“, ул. „Поручик Мороз“ и ул.
„Преслав“, кв. „Горубляне“

1 926 995

289 071

1 637 924

6 255 959

1 439 103

4 816 856

Сбор по МОСВ – ПУДООС
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Проекти в процес на изпълнение, финансирани от Оперативни програми на ЕС

ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“

1

„Подмяна и изграждане на водопровод и 32 647 416
канализация на територията на район „Овча
купел“ за кв. „Овча купел-стара част“, кв. „Горна
баня“ и кв. „в. з. Горна баня“ – ІІ част /изграждане
на съоръженията/

4 692 871

26
883

2

„Изграждане
колектор“

6 498 831

27 551 217

на

дубльор

на

Ляв

Владайски 34 050 048

67 408 834
Сбор по ОПОС

11
264

310 56
570

914

098

Проекти в процес на изпълнение, финансирани от Национални програми

ПУДООС

1

„Изграждане на инфраструктура на м. „Сливница“ 2 026 772
в участъка между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Минск“, трети етап

82 653

1 944 119

2

„Изграждане на водопроводна и канализационна 2 716 352
мрежа на кв. „Горна баня“ - подетап I „A“, I „Б“ и I „В“

72 000

2 644 352

154 653

4 588 471

Сбор по ОПОС

4 743 124

Таблица 1: Изпълнявани от Столична община проекти, финансирани от оперативни програми на Европейския съюз и
национални програми

Освен проектите, в горната таблица, в стратегията се описват извършените
интервенции по време на „Интегриран проект за водния сектор на град София“.
През периода 2009-2011 г. завършва и „Интегриран проект за водния сектор на град София“,
финансиран по програма ИСПА.
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Въведените в експлоатация обекти от „Интегриран проект за водния сектор на гр. София“ са
значими за инженерната инфраструктура на града във всички аспекти на предоставяните ВиК
услуги – пречистване на питейни води, водоснабдяване, канализация и пречистване на
отпадъчни води.
По отношение на пречистването на питейни води – изградени са ПСПВ „Мала църква“ и ПСПВ за
с. Пасарел, с което е постигнато подобряване качеството на водоснабдяването на 20% от
населението на София;
ПСПВ „Мала църква“ пречиства водата от Рилския водопровод и водоснабдява населените
места от селищата от Подвитошката яка и кв. „Горна баня“.
ПСПВ за с. Пасарел осъществява механично и химично пречистване на питейната вода.
По отношение на водоснабдяването – изпълнени са рехабилитация на Рилския водопровод и
водопровод от резервоар Драгалевци до бул. „Никола Вапцаров“, с което се постига намаляване
загубите на питейна вода и подобряване на водоснабдяването на части от жк „Лозенец“, кв.
„Драгалевска спирка“, жилищна група „Южен парк“, Правителствена болница, м. „ХладилникаВитоша“.
Рехабилитацията на Рилския водопровод обхваща:
✓ Възстановяване на участък от 217 м при сифон № 3;
✓ Рехабилитация на преливния канал на Водна камера Симеоново;
По отношение на канализацията – изградени са Десен Перловски колектор, Десен Слатински
колектор, Продължение на Десен Владайски колектор до бул. „Бъкстон“, Продължение на Ляв
Владайски колектор, Колектор Банкя, Помпена станция „Нови Искър“ и тласкател до
Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води /СПСОВ „Кубратово“/, с което се
постига развитие на канализационната мрежа на града. Функционирането на тези основни
инфраструктурни обекти позволява изграждането на ВиК мрежата и пътната
инфраструктура на районите, които те отводняват.
Десен Перловски канализационен колектор е с дължина 2 920 м по ул. „Петко Каравелов“, ул. „Бяла
черква“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Костенски водопад“ и бул. „Тодор Каблешков“.
Изпълнени са и съпътстващи водопроводи по ул. „Петко Каравелов“, ул. „Бяла черква“, ул.
„Костенски водопад“. Десен Перловски канализационен колектор позволява изграждането на ВиК
и пътната инфраструктура в местност „Манастирски ливади – изток“.
Десен Слатински колектор по ул. „Сребърна“, бул. „Черни връх“ и бул. „Тодор Каблешков“ до ул.
„Емилиян Станев“ е с обща дължина 945 м. Изпълнени са и съпътстващи водопроводи по ул.
„Сребърна“ и по бул. „Черни връх“. Десен Слатински колектор позволява изграждането на ВиК и
пътната инфраструктура в местност „Кръстова вада“.
Колекторът от бул. „Бъкстон“ до Десен Владайски колектор по бул. „Тодор Каблешков“ и бул.
„Овча купел“ е с обща дължина – 820 м. Колекторът позволява изграждането на ВиК и пътната
инфраструктура на местностите – „Манастирски ливади – Запад“, „Павлово“, „Бъкстон –
Триъгълника“, „Беловодски път“ и кв. „Бъкстон“.
Продължението на Ляв Владайски колектор от Баня „Овча купел“ до кв. „Княжево“ по ул. „Стойно
Бачийски“, ул. „Войводина могила“, ул. „Букет“ е с обща дължина 3950 м. Продължението на Ляв
Владайски колектор позволява изграждането на ВиК и пътната инфраструктура в
местностите „Овча купел“- стара част и „Карпузица“ (кв. Княжево). Във връзка с неговото
изграждане Столична община извърши корекция на коритото на река Владайска в критични
участъци между бул. „Житница“ и бул. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ и бул. „Никола Петков“ и от
ул. „Дамяница“ до пл. „Сред село“, м. „Карпузица“ с обща дължина 2030 м.
Довеждащ колектор Банкя – Какач е с обща дължина 8 050 м. Трасето на колектора започва при
ул. „Стефан Стамболов“, гр. Банкя, преминава по Републикански път III-802, завива по
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Републикански път I-8-бул. „Европа“, преминава с дюкер под река Какач и се включва в Десен
Какачки колектор. Той позволява изграждането на ВиК и пътната инфраструктура в район
„Банкя“.
Доизграждане на канална помпена станция „Нови Искър“ и тласкател, и рехабилитация на
канализационни колектори. Този обект включва:
o
Довършителни работи в архитектурно-строителната част на сградата за помпена
станция и монтаж на технологично оборудване – помпи, миксери. Изграждане на трафопост с
мощност 20/0.4 kVA с кабелно захранване, питейно-битово водоснабдяване на сградата,
отопление и вентилация;
o
Тласкател за битови води с дължина 5600 м с диаметър на тръбите Ø600 до ГПСОВ
„Кубратово“;
o Довеждащи колектори за битови води и дъждовни води с дължина 150 м;
o Рехабилитация на канализационни колектори в гр. Нови Искър с дължина 11 500 м.
По отношение пречистването на отпадъчни води – рехабилитация на съществуващи
съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор в ГПСОВ „Кубратово“,
с което се постига повишаване на експлоатационната сигурност на ГПСОВ и намалени разходи
за експлоатация и поддръжка на рехабилитираните съоръжения. Внедряването на третично
пречистване чрез отстраняване на азот и фосфор от пречистените води, които се заустват
в приемника - река Искър, основен приток на река Дунав, позволява да се избегне замърсяването
на реките и да бъде спазена съответната директива на Европейския съюз за пречистване на
отпадъчни води. Изградени са следните основни съоръжения:
✓ 2 бр. нови вторични радиални утаители;
✓ резервоар за утайкови води 6500 м3;
✓ реагентно стопанство за железен трихлорид;
✓ експлоатационни пътища.
Реконструирани са:
✓ 4 бр. първични радиални утаители;
✓ 6 бр. биобасейни и внедряване на технология за биологично отстраняване на азот и фосфор;
✓ 6 бр. вторични радиални утаители;
Общият размер на инвестираните по ИСПА средства на територията на Столична община е 58
500 000 евро (43 875 000 евро са безвъзмездна финансова помощ, 5 850 000 евро осигурени от
държавата и 8 775 000 евро е заем от ЕИБ).

На последно място, но не по важност, са описани и инвестициите във ВиК мрежи и
съоръжения и на експлоатационното дружество както следва:
Отчетените от оператора инвестиции за разширение и реконструкция на ВиК мрежи и
съоръжения през периода 2009-2016 г. са в размер на около 224 млн. лв. Инвестициите на
дружеството през периода имат основна цел да допринесат за подобряване на
експлоатационното състояние на ВиК мрежата и за повишаване на качеството на
предоставяните услуги, като са съобразени и с приоритетите на Столична община за
разширение на канализационната мрежа и рехабилитация на транспортната инфраструктура
на града.
Най-значимите проекти за периода са:
1. Проекти за изграждане и рехабилитация на довеждащи и магистрални водопроводи:
✓
Изграждане на повече от 6000 м водопровод и нова помпена станция, чрез които е
осигурено водоснабдяване на с. Желява, район „Кремиковци“, с пречистена питейна вода от
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водоснабдителна система „София“ и е елиминирана сезонната зависимост на местния
водоизточник;
Рехабилитация на стоманен водопровод по ул. „Справедливост“ в кв. „Модерно предградие“,
район „Връбница“. С рехабилитацията се подобрява експлоатационното състояние на
водопроводите и качеството на доставяната вода с елиминирането на вътрешната корозия
на водопровода.
2.
Проекти за разширяване на канализационната мрежа и реконструкция на съществуващи
водопроводи в трасетата на изгражданите канали:
✓ Кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – изградени са над 2100 м основни приемници на
отпадъчна вода за територията – Дубльор на канализационен колектор „Н“, Главен
канализационен колектор I по улиците „378“, „379“ и „Баба“, които позволяват по-нататъшно
развитие на уличната канализационна мрежа и съпътстващи водопроводи;
✓
Изградени улични канали с обща дължина 2800 м по ул. „Връх Манчо“, ул. „Ростов“, ул. „Вълчо
Георгиев“, ул. „Дружба“, ул. „Тополи“, ул. „Цариброд“, ул. „Брянска гора“, ул. „Братя Станиславови“,
ул. „Виткова ливада“. Паралелно с това са реконструирани над 3800 м водопроводи;
✓
Кв. „Илиянци“, район „Надежда“ – изградени са почти 2900 м разделна (битова и дъждовна)
канализация и нова канализационна помпена станция и са реконструирани над 1400 м улични
водопроводи;
✓
Кв. „Бенковски“, район „Сердика“ – изградени са около 1540 м разделна (битова и дъждовна)
канализация и нова канализационна помпена станция и са реконструирани над 1000 м улични
водопроводи;
✓
Кв. „Горубляне“, район „Младост“ – изградени са 4420 м канали и са реконструирани 4500 м
водопроводи;
✓
Кв. „Симеоново“ – Изградени са около 1170 м главни канализационни клонове и са
реконструирани над 3200 м улични водопроводи.
3.

Проекти за пречистване на отпадъчни води:

Когенераторната инсталация в ГПСОВ „Кубратово“, където чрез оползотворяване на биогаза,
който се отделя при анаеробната стабилизация на утайките в станцията, се произвежда
електрическа енергия, достатъчна да обезпечи нуждите на станцията, като едновременно с
това се произвежда топлинна енергия, необходима за стабилизацията на утайките в метан
танковете;
Пълна рехабилитация на два съществуващи калоуплътнителя за излишна активна утайка в
ГПСОВ „Кубратово“, която включва обновяване на конструктивните, механични и електрически
елементи на съоръженията, разпределително устройство и калова шахта. Реконструкцията
допринася за по-доброто уплътняване на излишната активна утайка, което от своя страна
подобрява работата на линията за утайки в ГПСОВ.

Обобщена е общата сума инвестиции по отделните източници на финансиране във ВиК
инфраструктурата за период от 7 години.
В периода 2009-2016 г. за разширение и реконструкция на ВиК инфраструктурата на Столична
община са инвестирани над 443 млн. лв. От тях 189 млн. лв. финансиране от ПУДООС, ОПОС и
ИСПА, от ВиК оператора – 224 млн. лв. Вложените от Столична община средства са над 30 млн.
лв. – за съфинансиране на обекти по ИСПА, ОПОС, ПУДООС и др.
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За същия период (2009-2016) са описани и проектите свързани с речните корита:
В периода 2009-2016г. са изградени корекции на участъци на речни корита с обща дължина 5 300
м. на стойност приблизително 24,7 млн. лв.:
●
р. Слатинска в участъка от ул. „Гео Милев“ до ул. „Кривина“ и в участъка от ул. „Владимир
Вазов“ до ул. „Константин Фотинов“;
● р. Суходолска в участъка от ул. „Траян Танев“ до ул. „Брегалница“;
● р. Новачица в участъка от бул. „Драган Цанков“ до Психодиспансера „Свети Наум“;
●
р. Владайска в участъка от бул. „Никола Петков до бул. „Овча купел“ и срещу стадион
„Славия“, и от ул. „Дамяница“ до площад „Средсело“;
● р. Иванянска в регулационните граници на с. Иваняне.
Съвместно с представители на районните администрации, е извършен оглед на голяма част от
реките и деретата, протичащи в регулационните граници на Столична община. В резултат на
огледа е изготвен индикативен график за изграждане на нови корекции и ремонтни работи на
съществуващите.
Заложените за изготвяне специализирани проекти за развитие на водоснабдителната и
канализационната система в Стратегия 2009 не са разработени. Част от тях не могат да
бъдат изготвени, тъй като са свързани с необходимостта от приемането на нормативни
документи на национално ниво, а останалите – ще бъдат предмет на разработване при
изготвянето на Регионалното прединвестиционно проучване.

Направена е оценка на заложените инвестиционни проекти в Стратегията от 2009 с
оглед на техния статут (изпълнени, частично изпълнени, проектни разработки) към
настоящия момент.
Изпълнението на заложените в Стратегия 2009 инвестиционни проекти за изграждане на ВиК
мрежа в компактния град и селищата на територията на Столична община, със срок за
реализация до 2015 г., е, както следва:
● Изпълнени са:
- Главни канализационни колектори на територията на кв. „Горна баня“;
- Външен канализационен колектор за с. Панчарево по бул. „Самоковско шосе“;
Обектите от проект „Воден цикъл на гр. София“, с изключение на обект „Дубльор на ЛВК в
участъка от включване в Десен Какачки колектор до ул. „Г.С. Раковски“;
● Частично изпълнени са проектите за главните клонове и/или вътрешно-кварталната
канализационна мрежа в м. „Манастирски ливади-запад“ и кварталите „Суходол“,
„Кръстова вада“, „Бенковски“, „Симеоново“ и с. Войняговци;
● Изготвени са проектни разработки за:
„Изграждане на канализационна система на територията на м. „Манастирски ливадиИзток“;
- „Изграждане на канализационна система на територията на м. „Малинова долина“;
- „Изграждане на канализационна система на територията на м. „Витоша-Вец Симеоново“;
- „Изграждане на канализационна система на територията „Южно от околовръстния път - м.
„Национален Киноцентър“, м. „Ботаническа градина“, „Киноцентър III част –разширение“;
- „Изграждане на канализационна система на територията на с. Кокаляне,
- „Изграждане на водопровод между резервоар „Под Симеоново“ и резервоар „Красно село“първи етап „Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново“ за включването му към
водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим.
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●

●

От специализираните проекти за реки е стартирало изграждането на информационна
система за ранно предупреждение и прогнозиране при наводнения за застрашените
райони на град София. Ежегодно се правят огледи на откритите водни течения и се
изготвят графици за почистване, ремонт и изграждане на корекции на нови участъци
от речните корита.
От инвестиционните проекти за изграждане на корекции на речни корита на
територията на Столична община са реализирани критични участъци на реките
Слатинска, Владайска, Суходолска, Въртопо и Шиндра. Изготвени са технически задания
и проектни разработки за участъци от реките Перловска, Боянска, Дреновичка,
Суходолска, Слатинска, Боянска бара, Банска и Какач.

В периода 2009-2016 г. освен заложените в Стратегия 2009, са изпълнени и други проекти – за
изграждане на канализация в кварталите „Горубляне“, „Модерно предградие“, „Овча купел“,
„Надежда-триъгълника“, „Надежда 4“, „Илиянци“, м. „Сливница“ - район „Люлин“ и град Банкя, и за
корекции на реките Иванянска, Драгалевска и Новачица.
Изпълнението на част от инвестиционните проекти за изграждане на ВиК мрежа и корекция на
речни корита не е стартирало, или е стартирало частично, поради градоустройствени
проблеми, необходимост от провеждане на голям брой процедури за придобиване на
собственост и липсата на достатъчен финансов ресурс.

Освен изключително подробния мониторинг на заложените и изпълнени проекти, в
Стратегията за развитие на ВиК са идентифицирани освен мерки за изпълнение и
отговорници за всяка мярка, срок за изпълнение и конкретни проекти. Проектите са
разписани по етапи с конкретни детайли, като дължина на проводите, стойност и
други технически характеристики на мрежите и съоръженията. По отделните мрежи,
обобщено, заложените проекти са, както следва:
Водоснабдяване - проектите са на обща стойност 374 662 082 лв.
№

Идентифицирани проекти

Обща
стойност
(лв.)

1

Проекти

50 139 200

1.1

Възстановяване на р-ри „Под Симеоново“ и „Красно село“ и свързването им с 16 262 000
нов водопровод Ø700

1.2

Възстановяване на 3-ти водопроводен ринг

9 253 200

1.3

Доизграждане на водопровод Ø900 за р-р „Коньовица“

4 332 000
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1.4

Аварийно прехвърляне на вода от система яз. Искър към система яз. Бели 7 292 000
Искър

1.5

Изграждане водопровод от Рилски водопровод (с. Бистрица) до напорен 9 326 427
резервоар /НР/ „Кокаляне“

1.6

Укрепване на стена на яз. Бели Искър

15 231 400

2

Нови резервоари

24 869 435

2.1

Нови резервоари - южни територии

12 405 291

2.2

Нови резервоари - северни територии

12 464 144

3

Нови хлораторни станции

3 980 000

3.1

Нови самостоятелни обекти

620 000

3.2

Нови ХС за нови резервоари - южни територии

1 280 000

3.3

Нови ХС за нови резервоари - северни територии

2 080 000

4

Водопроводи – реконструкция

103 575 500

4.1

Дейности за трасиране и определяне на сервитути на магистрални
водопроводи

5 000 000

4.2

Реконструкция на магистрални водопроводи

98 575 500

5

Водоснабдяване гр. Банкя, с. Клисура

6 047 530

6

Водопроводна мрежа с. Бистрица, с. Кокаляне

6 916 590

7

Разпределителна мрежа – реконструкция

117 436 800

Общо капиталови разходи – водоснабдяване

374
082

662

Канализация - заложени са множество инвестиционни проекти, разделени на компактен
град и околоградски територии. Към съответните проекти за изграждане на
канализационна мрежа са предвидени и разходи за реконструкция и подмяна на
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съпътстващата водопроводна мрежа. Проектите са изключително детайлно
разписани в стратегията на стр. 50-58 и са на обща стойност от 1 581 215 836 лв.
Относно Речните корита проектите са насочени основно към превенция срещу
наводнения, рационално използване на реката като природна даденост в цялостните
градоустройствени решения и облекчаване работата на канализационната система на
града. Стойността им възлиза на 54 000 000 лв.
Освен детайлните проекти са идентифицирани и възможните източници на
финансиране, като е направено сравнение между източници на финансиране и
финансовите нужди. Те са показани в следващата таблица:
Източници на финансиране за периода

Инвестиционни проекти
Средства
водоснабдяване
канализация (лв.)

за Средства
и корита
(лв.)

Столична община

40 000 000

Държавен бюджет

10 000 000

ВиК оператор

276 000 000

ПУДООС

20 000 000

ОП "Околна среда 2014-2020"

409 500 000

ОБЩО СРЕДСТВА

705 500 000

Необходими средства за финансиране за
периода

Инвестиционни проекти
Необходими средства за
водоснабдяване
и
канализация (лв.)

Водоснабдяване

374 662 082

Канализация - компактен град

663 954 781

за

речни

50 000 000

Необходими средства
за речни корита
(лв.)
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Канализация и ПСОВ - околоградски райони

917 261 055

Речни корита

54 000 000

ОБЩО НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

1 995 877 918

54 000 000

Недостиг на източници на финансиране

-1 290 377 918

-4 000 000

Основният извод е, че: Общата необходимост от инвестиции значително

надхвърля потенциалните средства от идентифицираните източници на
финансиране.
За останалите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура
(топлоснабдяване,
електроснабдяване,
газои
продуктоснабдяване
и
телекомуникации) са изпратени запитвания за предоставяне на информация за
инвестиции (минали, настоящи и бъдещи) към експлоатационните дружества. Към
момента на разработката обаче липсва официална информация относно
инвестициите. В допълнение няма изработени стратегии, или поне не са публично
достъпни. Отговор по темата има единствено от ‘Топлофикация София’ ЕАД, в който
обаче са описани единствено километрите реконструирани трасета, но без
съответната финансова стойност и местоположение на проводите.

Основни предизвикателства
На база направения анализ, посочените параметри и показатели и получената
информация са изведени следните предизвикателства пред темата на инженерната
инфраструктура с различните й подразделения:
-

-

-

-

Най-голямото предизвикателство е да се намерят финанси, с които да се
обновят различните мрежи и съоръжения на ИИ. С оглед на периодите, през
които са изграждани мрежите и съоръженията, е необходимо това да бъде един
от приоритетите на местната власт.
Трябва да се вложат средства и усилия в свързване на 100% от населението на
СО към мрежите на ИИ.
Да се инвестират средства в модернизиране на мрежите и използване на
технологичния напредък за оптимизиране работата на отделните системи концепцията Smart city.
Да се синхронизира работата на отделните експлоатационни дружества с цел
оптимизация и постигане на синергичен ефект. В това число да се изследва
възможността за единна (ГИС) база данни с цел улесняване на работата и
сътрудничество
Да се надгражда и актуализира пространствено обвързана база данни, която да
дава възможност за направа на реални изследвания и анализи
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-

Да се анализира от специалисти и да се осъвремени (където има нужда)
нормативната база, свързана с различните видове инфраструктура

Тенденции

Опит за визуализация, обясняваща изцяло понятието smart city, Източник: cityprotocol.org

Тенденциите сочат към повишаване на процента амортизирана инженерна
инфраструктура. Това е очертано от нуждата на големи инвестиции, която се
обуславя от спецификата на мрежите и съоръженията (подземни проводи и
съоръжения). Столична община работи в тази насока, но дългите години без влагане на
средства в поддръжка и обновяване оказват огромно влияние на текущото състояние
на отделните системи. Друга тенденция е, че няма (публично) достъпна информация и
мониторинг на изпълнените проекти през годините. Това затруднява анализирането
на състоянието на мрежата, което е абсолютно необходимо, за да могат да се
оптимизират инвестициите. В световен мащаб тенденциите са за следване на
концепцията за Smart city и инсталиране на всевъзможни сензори, следящи: загубата на
вода и напрежението в системата с цел определяне на оптимален работен режим на
системата по водоснабдяване, LED осветление, което се настройва само според
сезона и осветеността + изпраща сигнали, когато крушката е изгоряла и има нужда от
подмяна, интелигентни мрежи, които свързват потребителите на енергия с
производителите и оценка на потреблението чрез дигиталните технологии с цел
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оптимизиране на ползването, умни соларни панели, за които може да се следи
количеството на произведена енергия и нуждата от своевременна поддръжка,
осигуряване на интернет връзка от най-ново поколение с цел свързване на всички
останали компоненти на Умния град и др. За жалост в България сме все още далеч от
цялостното обвързване и на други системи в единна мрежа. Все пак, тази концепция не
трябва да бъде подценявана и е добре да бъдат изследвани възможности за внедряване
при бъдещи намеси по мрежите и съоръженията на инженерната инфраструктура.

Връзки с други теми
Темата е пряко свързана с Направление Транспорт, тема “Сгради”, тема “Градски
дизайн и естетика”, “Регионална свързаност”, “Публични пространства”.

Добри примери от други градове
Доста градове по света са поели по пътя към своето Smart развитие. Естествено,
това никак не е лесно, дори за градове от най-развитите части на света като Западна
Европа или САЩ. Все развитието в тази посока е желателно, тъй като точно това е
силата на новата технологии - да помогнат за развитието на най-сложните и
комплексни системи, чиято съвкупност се преплита най-силно в големите
урбанизирани части от земното кълбо. Затова е желателно и София да почне да
проучва как се случват нещата в тази насока и да се възползва от вече научените
уроци - добрите и лошите примери, с които градовете по света са се сблъскали.
Като добри примери могат да бъдат дадени стратегиите на Берлин
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/foren_initiativen/smartcity/download/Strategie_Smart_City_Berlin_en.pdf),
Нюкясъл
(https://www.newcastle.nsw.gov.au/getmedia/392db4be-d418-48d8-a5937a17a4b482bb/Newcastle-City-Council-Smart-City-Strategy-2017-21.aspx) и сайтовете на
Амстердам (https://amsterdamsmartcity.com/) и Сингапур, в които има доста полезна
информация и конкретни примери. В допълнение, полезна информация може да бъде
намерена на https://easyparkgroup.com/smart-cities-index/, където има класация на Smart
градовете по света за 2017 с ясно дефинирана методология за оценяване по различни
показатели. Важно е да се уточни, че концепцията Smart city не е насочена единствено
към инфраструктурата, но именно тя е в основата на цялостното ѝ функциониране.
Друга полезна стратегия, свързана с възможното устойчиво развитие на града, е тази
на Ротердам, която може да бъде използвана за ‘сверяване на часовника’ на София
относно използването на възобновяеми енергийни източници и промотиране на
устойчив начин на живот сред гражданите.

4.3.

Заключение

Заключенията и препоръките по темата могат да бъдат разделени на 2 основни групи:

Инженерната инфраструктура в планови и стратегически документи и Дигитални
данни и информация относно инженерната инфраструктура
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Инженерната инфраструктура в планови и стратегически документи
● Съществуващата Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на

територията на Столична община - части: водоснабдяване, канализация,
корекция на речните корита 2017-2025 г. е страхотен документ, който може да
бъде използван като образец при изработване на стратегии и за останалите
части на инженерната инфраструктура на територията на Столична община.
Документът е под формата на актуализация на същата Стратегия от 2009 г.,
на която е направен подробен анализ и мониторинг на заложените и
изпълнените мерки и проекти за периода 2009-2017 г. Единствената по-слаба
страна на стратегията е анализът на съществуващото положение (може да
бъде допълнен с бъдещи прочувания, отбелязани по-долу в точка 5) и липсата на
карти, илюстриращи различните компоненти на системите. За сметка на това
са идентифицирани мерки, конкретни проекти и източници на финансиране, и
то по един доста подробен начин. Препоръчително е подобни стратегии да се
изготвят за всички части на инженерната инфраструктура - това би
подобрило начина на планиране на тези градски структури.
●

Анализите върху останалите видове инфраструктура (с изключение на ВиК и
речни корита) са повърхностни и се повтарят в различните документи.
Единствено в ОУП е направен опит за по-подробен анализ, но: 1) не е актуален и
2) в по-голямата си част не е базиран на данни, а на експертна оценка. Почти
изцяло липсва информация относно темата на ВЕИ, които са част от
бъдещето.

●

Повечето изводи по темата в различните документи са твърде генерални и не
влизат в конкретика, което трябва да се промени за в бъдеще. Това е
обосновано от факта, че са правени на общи възприятия, а не базирайки се на
реални данни и текущо състояние.

●

Желателно е при бъдещо изготвяне на плановете да бъде въведено и изискване
за включване на конкретни графични материали, тъй като те са съществени
при анализа на информацията, касаеща ИИ.

●

На никой от документите (като изключим споменатата стратегия в първата
подточка) не е направена последваща оценка / мониторинг на изпълнените
проекти, индикатори и мерки. Това обезсмисля донякъде ролята на тези
документи в развитието както на ИИ, така и на другите компоненти, свързани
с конкретния териториален обхват. С оглед цялостната идея на
стратегическите и плановите документи е препоръчително в бъдеще да бъде
правен мониторинг на изпълнението на документите, в частност на
заложените неща по тема Инженерна инфраструктура.

●

Препоръчително е да се проучи и интегрира концепцията за Smart city при
изработването на бъдещи планове и стратегии.
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Дигитални данни и информация относно инженерната инфраструктура
● Налични са следните данни за мрежите и съоръженията на различните видове
инфраструктура: дигитални трасета на магистралните (съществуващи и
проектни) проводи (.shp файл) и подземните проводи и съоръжения (.dwg) за
Столична община. Има и някои от съоръженията, свързани с магистралните
проводи, но не са всички. Препоръчително е информацията да бъде проверена и
актуализирана, а за в бъдеще да се уеднакви форматът, координатните
системи и да се изработи единна методология / шаблон, по който да бъде
събирана и обновявана информацията.
●

Налични са данни за уличното осветление, както следва: улично и парково
осветление (.dwg и .shp формати) като точков слой с отбелязано
местоположение и различни характеристики. Желателно и тук информацията
да се обедини и актуализира, като се уточни формата, координатната система
и необходимата информация. Препоръчително за в бъдеще е тези и горните
данни да се съхраняват на 1 място, за да се улесни работата с тях.

●

Препоръчително е да се помисли и работи в посока на интегриране на
технологичния напредък в инженерната инфраструктура с цел събиране на
данни и оптимизация на работния процес. Има подобни системи, разработвани в
момента (тази на “Топлофикация София” ЕАД), което е едно добро начало, стига
изпълнението да бъде с необходимото качество.

Може да обобщим, че има доста съществуващи данни, които обаче не са взети предвид
при изготвянето на стратегическите и плановите документи. Това може би се
обуславя от фактите, че данните не са с публичен достъп, а и относително кратките
време интервали за изработка на документите, в които се включват и намирането,
изискването и анализирането на самите данни. Въпреки това е редно те да бъдат
предоставяни за целите на документите, където да бъдат анализирани с цел направа
на конкретни и актуални изводи за състоянието и развитието на инженерната
инфраструктура. С оглед на спецификата на темата (различните видове
инфраструктура) трябва да се помисли за оптимизация на процеса по събиране,
поддръжка и анализ на информацията. Желателно е да се опита да се създаде единна
ГИС система за различните видове инфраструктура (каквато би следвало да има в ГИС
София), която да е достъпна за различните дружества, като по този начин те да
координират и синхронизират своите действия. В допълнение, трябва да се мисли и за
модернизиране на системите и използване на нови технологии при събиране на данни,
поддръжка и подобряване ефективността на работа.
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5. Необходимост от изследвания
На база направените анализи на стратегически и планови документи и получени данни
по темата за инженерна инфраструктура, смятаме, че има нужда от следните
изследвания:
Използване на съществуващите пространствено привързани данни като основа за
създаване на детайлна, актуална и синхронизирана ГИС база данни.
Наличните данни със сигурност трябва да бъдат прегледани, проверени,
актуализирани и подобрени с оглед недотам доброто им състояние и неясна
достоверност. Все пак тази информация може да служи като добра основа и след като
се извършат споменатите дейности по подобряване на базата данни, тя да се допълни
с:
● Инвентаризация на мрежите и съоръженията - година на изграждане,
диаметър и материал, от който са направени проводите, капацитет на
мрежи и съоръжения, дълбочина на проводите и др. необходими
● Аварийност и инвестиции - пространствено визуализиране с конкретна
дата на намеса по инженерната инфраструктура
● Енергийна карта - откъде - докъде се пренася енергия и колко
ефективно е това
● Информация за загуби по трасетата
Ако успее да се създаде подобна база данни, включваща изредените по-горе неща и
обвързване със съществуващите данни, то това ще бъде нужната и достатъчна
основа за направа на изключително конкретни и коректни анализи, от които да
произлязат обосновани решения и да се оптимизира инвестирането в инженерна
инфраструктура от всякакъв вид.
За осъществяване на горната цел е нужно да се направят координационни срещи между
различните отдели и експлоатационни дружества, които имат общо със събиране и
поддръжка на данни. Да се изготви план за действие и да се определи 1 конкретно
място и отговорници за съхранение на базата данни. Да се изготвят списъци с всичко
налично като информация в отделни архиви и масиви от информация и на обща среща да
се определи кое е необходимо да се включи в базата данни. Последваща стъпка е
намиране на експерти, които да дигитализират цялата налична информация от
архивите, която е определена като важна. Това е и основната част от задачата, като
за нея ще са необходими (поне) 2-ма ГИС експерти и хора, инженери по отделните
части, с които да се консултират и допитват при неясноти. Все пак времето,
финансите и нужният човешки ресурс следва да бъдат определени, когато се обобщи
обемът от информация, методите на събиране на нова и бъдещата поддръжка на
базата данни. Причината да се създаде подобно нещо е, че е необходимо, най-вече
заради спецификата на ИИ, да има актуална база данни, която да позволява бъдещи
анализи с цел оптимизиране на инвестициите и планирането на системата. В
допълнение, съществуващите технологични средства улесняват събирането на данни
и мониторинга им, дори в реално време, което е огромен плюс и прави задачата не
толкова трудна.
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Анализ на състоянието и даване на препоръки / стратегия за развитие на отделните
системи на инженерната инфраструктура.
При наличието на актуална и достоверна база данни е логично тя да се анализира и да се
направят конкретни изводи и насоки по различните теми. Тези изследвания следва да
бъдат извършвани от ГИС експерт и инженери специалисти по отделните
специалности на ИИ. Заключенията от подобно проучване биха оптимизирали
работата на системите в бъдеще и повишили ефекта от инвестициите - както върху
гражданите, така и върху експлоатационните дружества. Следва да се отбележи, че е
вероятно отделните дружества да имат стратегии за развитие и евентуално анализ
на съществуващото състояние, но не се знае дали той е базиран на актуална
информация или е направен на база експертна оценка.
За целта могат да бъдат проведени редица специализирани анализи, като е
задължително в екипа да има: 2-ма ГИС специалисти и минимум по 1 инженер за
различните части на ИИ. Конкретна методика трябва да се обсъди с отделните
специалисти, и то при вече съществуваща, актуална и подробна база данни. Тогава
могат да се набележат конкретни параметри на проучванията като време, финанси и
човешки ресурси. Като основни причини за подобен вид анализи и проучвания може да
дадем част от фактите: огромни загуби по мрежите, високи нива на аварийност,
амортизация на мрежата, замърсяване на атмосферата най-вече от използване на
електрическа и топлинна енергия и др. Всички тези негативи могат да се
минимизират, ако се изследват и оптимизират отделните системи на инженерната
инфраструктура.
Проучване свързано с изработка на Стратегия за следване на концепцията Smart city.
Това е нужно, за да се изследват възможните технологични подобрения по различните
видове инфраструктура и да се обвържат в единна и цялостна система, с което да се
постигне синергичен ефект. За да се случи такова нещо, трябва да се започне със
срещи между администрация, експлоатационни дружества и бизнес, на които да се
дискутират конкретни възможности за иновации и да се създаде специфично задание
за изработване на подобен документ. Това задание трябва да ‘стъпи’ върху световния
опит и множеството различни практики, използвани по света. Необходимите ресурси
трябва да бъдат определени на база обхвата на дейности, които да бъдат включени в
стратегията. Като основна причина може да изтъкнем силата на новите технологии и
позитивното влияние, което те могат да имат при оптимизиране на редица проблеми,
свързани с инженерната инфраструктура, а оттам и с качеството на живот на
хората в Столична община.
Проучване относно потенциалите на Столична община за използване на
възобновяемите енергийни източници като бъдещи източници на енергия.
Подобно проучване е нужно с оглед влошените екологични качества на средата,
остарелите и амортизирани топлинни и енергийни мощности и тенденциите в
световен мащаб за промотиране на устойчив начин на развитие на градовете. Едно
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детайлно проучване по източници на ВЕИ ще отговори доколко това е възможно за СО и
какви са необходимите инвестиции в тази сфера. Проучването трябва да бъде
направено от хора, тесни специалисти в темата, с опит в направата на подобни
изследвания. Цели се ниво на детайлност, определящо местоположение, нужна
инфраструктура и количество инвестиции.
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