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СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

СЪКРАЩЕНИЯ:
АГКК - Агенция по геодезия, картография и кадастър
БГС2005 - Българска геодезическа система 2005
ГЕ - Градоустройствена единица
ГИС - Географска информационна система
ЕПЖС - Едропанелно жилищно строителство
ЖК - Жилищен комплекс
КИНТ- Коефициент на интензивност на застрояване
КК - Кадастрална карта
МГТ - Масов градски транспорт
МОН - Министерство на образованието и науката
НСИ - Национален статистически институт
РЗП - Разгъната застроена площ
ЦГМ - Център за градска мобилност
ЦГЧ - централна градска част

ТЕРМИНИ:
Шейпфайл - компютърен формат използван от ГИС
Краудсорсинг (от английски crowdsourcing) - комбиниране усилията на множество хора,
които допринасят за дадена кауза, в буквален превод: ресурс на тълпата
Google maps - дигитална картна платформа с комплексни възможности
Google street view - функционалност на горната платформа, позволяваща видео преглед
на части от населени места, които са били заснети от автомобили с 360 градусови
камери
UTM (Universal Transverse Mercator) - Меркаторова проекция представлява картографска
проекция, която проектира земната повърхнина, запазвайки ъглите върху цилиндрична
повърхнина
WGS84 - Световна геодезическа система 84. Тази координатна система е стандартна
за ползите на геодезията, картография и сателитна навигация (GPS)
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Този доклад е изготвен като част от Стъпка 3 от разработването на ‘Визия за София‘ и
цели да представи извършените дейности от екип ‘Градска среда‘. Те са тясно обвързани
с постигането на конкретни аналитични резултати и създаването на ключова база от
данни, които да спомогнат изготвянето на дългосрочна визия за развитието на град
София и Столична община:
1/ Обработка и обвързавна на различен набор от съществуваща информация с отношение
към морфологията на София с цел създаване на обща база данни с пространствени
измерения;
2/ Провеждане на изследване (вкл. редица тематични анализи) относно морфологията на
територията на град София;
3/ Провеждане на изследване относно демографията на града;
4/ Извеждане на конкретни изводи, свързани с провеждане на политики по планиране
стратегическото развитие на градската среда.
Във връзка с първата дейност е осъществена обработка на съществуващата
кадастрална информация за сградния фонд на Столична община и на нова такава
(морфологична и демографска) от други източници. Осъществената обработката
включва техническа работа по привързване на данни от официални източници (НСИ) към
съществуващите геопространствени полигони на сградния фонд от Кадастралната
карта, административните райони на града и градоустройствени единици
(пространствен мащаб, дефиниран от екипа на ‘Визия за София’).
В последствие, на база на обработена ГИС информация са проведени редица анализи на
ниво градоустройствени единици, което е прието като най-подходящо за определянето
на достатъчно конкретика, но и за отчитане на общи тенденции за целия град. На тази
база са изработени и анализирани редица тематични карти за територията на град
София, илюстриращи различни показатели характерни (както морфологични, така и
демографски) за градската среда като плътност и интензивност на застрояване,
гъстота на населението, концентрация на определени типове жилищни сгради, използван
източник на отопление и други.
На база на извършените анализи, описани по-горе, са направени конкретни изводи и
препоръки, които да бъдат използвани в следващите стъпки на изготвянето на ‘Визия
за София‘. Те са формирани като комбинация от професионален анализ на резултатите
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от изследванията и стремеж тези заключения да дадат ясна посока за действие и
провеждане на конкретни политики свързани с развитието на градската среда в София.
Чрез извършване на описаните дейности се цели:
1/ Създаване на обща база данни с пространствени измерения и отношение към
морфологичните и демографски аспекти на София, която да може да бъде продължително
развивана и анализирана с различни експертни перспективи.
2/ Анализ на геопространствено локализирана информация от НСИ, привързана към
съществуващия сграден фонд и градоустройствени единици чрез създаване на
множество тематични карти относно морфологията и демографията на града.
3/ Извеждането на аргументирани изводи на база направените анализи, които в
последствие да бъдат насложени дефинираните заключения от другите направления от
Стъпка 3 на ‘Визия за София‘. Всички те колективно ще представят база за определяне
на конкретни общи цели и мерки за тяхното постигане, които съответно да бъдат
преформулирани в реални политики за развитие на София.
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През последните години в София се говори все повече за концепцията ‘град за хората’, почист въздух, алтернативни методи за придвижване и други актуални и глобални теми
касаещи развитието на градската среда. Преди всичко обаче хората трябва да са наясно,
че градът е една изключително комплексна система и всяка една недобре обмислена
намеса води до конкретни последствия за живота на доста хора. Все пак, промените
в града са неизбежни, за да има каквото и да е развитие в посока изброените по-горе
концепции. Гражданите също трябва да разберат, че преследването на дългосрочни
цели е изключително важно за цялостно повишаване качество на (техния) живот.
Постигането на сериозни подобрения в един град обаче отнема години, дори десетилетия
относно определени аспекти. За да бъде постигнато всеобщо разбиране относно тези
специфики, градската среда трябва да се планира обмислено, последователно, обосновано
и прозрачно.
Тези епитети могат да се превърнат в реалност, когато решенията относно бъдещето
на града се взимат аргументирано и чрез конкретни данни. Самите данни, от своя страна,
трябва да бъдат първо създадени удачно, за да могат да бъдат лесно актуализирани и
доразвивани, а в последствие детайлно анализирани от различни работни екипи. Освен
това, от ключово значение е всякакъв вид изведена информация да бъде синтезирана
разбираемо и подходящо, за да може да бъде трансформирана в реални политики и
интервенции във физическата среда. Нашият екип силно вярва, че това е правилният
подход, който в унисон с активното гражданско общество, ще донесе позитивната
промяна както на физическата, така и на социалната среда в София и крайградските ѝ
територии.
Този доклад е съставен от две части, които са логично организирани и представени в
следващите страници. Като основополагаща задача за работния екип ‘Градска среда’,
е създаването на обща, детайлна и разбираема база данни относно морфологичните
и демографски аспекти на София. Целта е тя да бъде развивана и за в бъдеще чрез
навързването на допълнителна количествена и качествена информация. Поради
тази причина първата част на документа се фокусира върху детайлно описание на
извършените дейности за привързване на съществуващата информация и нейната
обработка.
Аналитичната част от доклада стъпва върху създадената база от Кадастралната карта
на София и привързваните данни от официалното преброяване на НСИ през 2011 г. Тя цели
да даде отговори на чисто градски въпроси като къде са най-високите концентрации
на сградния фонд с определена функционалност или каква е гъстотата на населението
в отделните територии на София. Освен това, документът отделя внимание и на
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технически въпроси като как да се събират градски данни за в бъдеще, за да се улесни
тяхното точно обвързване в ГИС среда и оптимална употреба за генериране на полезна
информация.
Използвайки създадената база данни са създадени множество тематични карти, с фокус
върху градската морфология и демография в София, които съответно са анализирани
от работния екип. Чисто илюстративно тези карти могат да бъдат използвани като
ресурс и основа за бъдещо развитие на засегнатите морфологични и демографски
аспекти. Освен това те могат да бъдат използвани и за влизане в конкретика по различни
актуални казуси, които да бъдат решавани със стойности и визуализация на реалната
ситуация, а не чрез възприятия и спекулативна информация.
Този доклад описва подробно процеса по извършване на всички представени по-горе
дейности вкл. множество илюстрации и карти като цели да предостави на читателя
достатъчно материал, който всеки може сам да разчете и разтълкува по различен начин
и намери ползи, извлечени от комплексния характер на проучванията. В последната част
на документа са изведени обобщени изводи, целящи да подпомогнат както дефинирането
на дългосрочните цели на ‘Визия за София‘, така и да спомогнат разработването на
краткосрочни мерки и политики свързани с развитието на градската среда.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА МОРФОЛОГИЯТА НА ГРАДА

I. СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНА БАЗА ДАННИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА
ГРАДА
Преди да бъде изработен морфологичния анализ на града бе необходимо да се обработят
съществуващия набор от ГИС база данни, които да бъдат преработени и обвързани. Три
основни файла бяха обработени като част от тази дейност.
• ALL_00_geocoded – георефериран от Софпроект точков слой на демографската
информация от преброяването на НСИ от 2011 година;
• SFG_BUILDINGS_17042018 – полигонов слой от кадастралната карта (април 2018),
съдържащ сградния фонд в територията на Столична община;
• 2018.07.17_GR_Units – полигонов слой, съдържащ гродустройствени единици за
територията на Столична община, определени от екипа на ‘Визия за София’, разделящи
територията в общината на по-малки и функционално оправдани зони.
Преди да се започне навързването на информацията, двата налични слоя бяха
предварително обработени. Към атрибутите на слоя ‘SFG_BUILDINGS_17042018’ беше
навързана и наличната информация от кадастралната карта с функциите на сградите
съгласно определените кодове, за улеснение на процеса. От друга страна, беше също
необходимо цифровите атрибути на ‘ALL_00_geocoded’ да бъдат трамсформирани,
понеже в първоначалния си вид всички те бяха с тип на полетата ‘String’ (текстов).
Това обаче няма да позволи те да бъдат агрегирани чрез различен тип ‘join’ операции;
поради тази причина всички тези полета бяха трансформирани в нови от тип ‘(Short)
Integer’. Медотът, който бе използван е чрез създаване на нови полета, еквивалентни на
съществуващите им и попълването им с данните от оригиналните полета чрез опцията
‘field calculator’.

10

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА МОРФОЛОГИЯТА НА ГРАДА

След като тези дейности бяха извършени се премина към навързването на информацията
между двата файла. След направена консултация с експерта, който бе геореферирал
записите от НСИ стана ясно, че не може локациите на абсолютно всички точки да бъдат
взети за напълно точни и възможни отклонения са напълно нормални. Това бе потвърдено
и при бърза проверка на пространствената им обвързаност, като по-малко от
половината, 43393 от 90897 (47.7%), записа от точковия слой попадат в очертанията на
сградния фонд. От друга страна разминаването е изразено по следния начин – само 35853
сгради (13.4%) от общо 268288 сгради съдържат точка в очертанията си. Ако се вземат
под внимание само жилищните сгради измерението е 33873 от 132034 (25.7%)!
Също така се забеляза и противоположната ситуация, при която повече от една
точка се намира в един сграден полигон. На първо четене това не създава проблеми
за повечето от информацията, която лесно може да се агрегира (сумира). Все пак, има
атрибут - годината на построяване на сградата, за който подобно агрегиране не може
да бъде осъществено технически. Както е илюстрирано по-долу за една сграда имаме
три различни стойности относно тази информация. При допълнителна проверка на
реалната ситуация тези стойности дори изглеждат неточни; реално това е атрибут,
който трябва да е повторно проверен преди да бъде използван в анализи и допълнителни
обработки.
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Извод: от първоначалната проверка на данните в този ѝ вид базата данни от НСИ не
може да бъде използвана ефективно на ниво сгради.
Решение: Все пак, съгласно целите на анализ и проучване, обвързването на базата данни от
НСИ с шейпфайловете на сградите е наложително. Описаните по-горе несъответствия
на първо четене изглеждат като сериозен проблем, но тъй като георефернецията на
информация от НСИ може да се приеме за приблизително точна екперният екип премина
към съставянето на конкретна методика за обвързване на информацията с най-малко
количество неточности и механичен труд.
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Проверката на разминаването показва, че дори и да не може да бъде определена
конкретна тенденция (идващата от разминаване на координатна система, примерно),
разминаванията на много от точките са разположени значително близко до прилежаща
сграда.
Вземайки това предвид описаната по-долу методика за обвързване на данните е следвана.
Тя приоритизира жилищните сгради и разстоянието на всяка точка от тях. Методиката
бе практично приложена в четири основни стъпки: (1) Обвързване на записите само с
жилищните сгради (автоматично и механично); (2) Обвързване на записите с други видове
сгради, които могат да бъдат използвани за обитаване; (3) Механично и автоматично
(поетапно) обвързване на последните необвързани записи и (4) Обработка и обвързване
на базата данни с градоустройствените единици в територията обхваната от
строителните граници на град София.
1. ОБВЪРЗВАНЕ НА ЗАПИСИТЕ САМО С ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ
Операцията започна с разделяне в отделен слой на сградите с основна функция обитаване:
Жилищна сграда – еднофамилна, Жилищна сграда – многофамилна, Жилищна сграда със
смесено предназначение, Общежитие и Друг вид сграда за обитаване. Техният сборен
брой бе 132034 (49.2%) от общо 268318 сгради в кадастралната карта. След това е
направена селекция от всички записи от ‘ALL_00_geocoded’ на база на пространствената
обвързаност на със жилищните сгради. Както е отбелязано в таблицата по-долу, 40883
(45%) от 90897 попаднаха в очертанията на на някоя от сградите, 66055 (68.1%) на
разстояние до 5 метра от един от полигоните.
СЕЛЕКТИРАНИ ВИДОВЕ СГРАДИ

БРОЙ СГРАДИ
132034

Жилищна сграда – еднофамилна;
Жилищна сграда – многофамилна;
Жилищна сграда със смесено
предназначение; Общежитие; Друг вид
сграда за обитаване

98161
(-33873)
88701
(-9460)

РАЗСТОЯНИЕ БРОЙ ЗАПИСИ
0 метра

40883 от
90897

2 метра

11884 от
50014
(-40883)

5 метра

13555 от
38130
(-11884)

На база на тази селекция беше пристъпено към обвързване на сградите със
геореферираната информация от НСИ. Това също се осъществи на няколко фази с цел
подобряване разпределението на данните и намаляване на грешките.
1.1)
Първо всички записи, които попадаха в един от полигоните, бяха привързани
към съответната сграда при положение, че повече от един запис се намира в определен
полигон данните от различните записи бяха агрегирани (сумирани).
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1.2)
За да се приоритизира разпределянето на записите и намаляне на неточностите,
втората стъпка се състоеше от изключване на сградите, които вече имат навързани
записи (а) и се селектират записите, които се намират на разстояние 2 метра от
остналите сгради – 11844, общо (б). Съответно после информацията от НСИ се прикача
към полигоните, разположени на съответната дистанция.
1.3)
На същия принцип като предишната стъпка се изключват едновременно сградите
с привързана вече информация, както и използваните записи. Когато това се направи от
останалите точки се привърза информация към наличните сгради без такава до момента
при условие, че се намират на разстояние 5 метра едни от други – 13555 записа, общо.
Важно е да се отбележи, че методът с изключването на сградите, към които има вече
обвързана информация не е перфектен, но намаля до много голяма степен отклоненията
при навързване на данните от НСИ. Това важи особено силно за фази (1.2) и (1.3), където
теоретично някои от записите от точковия слой биват привързани към повече от една
сграда. При положение, че логично и пространствено (заради малките разстояния 2 и
5 м.) методът изглежда разумен (особено за определени типологии като ‘Еднофамилни
жилищни сгради’, където грешки са най-възможни), неговата употреба бе оправдана.
Трябва да се отбележи че определен брой грешки възникнаха, като привързаните записа
от НСИ бяха повече от селектираните на този етап с 1990. Все пак, това се равнява на
2.18% от общия брой записи, което не може да бъде прието като съществено отклонение
при последващите анализи; то, така или иначе, трябва да бъде отчетено.
1.4)
След изпълнените три фази по-горе и описаната методика за действие 992
записа не бяха вече разположени до сграда без привързани данни на 5 метра или поблизко. За да се намалят шансовете за грешки те бяха механично прикачени до найлогичния избор за сгради с приоритет към жилищните такива. Трябва да се отбележи, че
въпреки всичко преди да бъде изпълнена тази стъпка бяха отделени тези записи, които
са разположени в пространствените очертания на други видове сгради, които могат
да бъдат използвани за обитаване, виж стъпка (II). Последните бяха точно 36, които
бяха върнати към слоя с необвързаните все още записи. Останалите 956 бяха механично
привързани към прилежащи в близост жилищни сгради. За целта беше използван критерия
да се приоритизират сградите без обвързани до момента записи и тези с по-голяма
застроена площ. Google maps и подробното таблично описание на оригиналната (негеореферираната) база данни също бяха използвани като иструменти за идентифициране
на валидността на действията, взимайки под внимание и годината на построяване на
сградите. Важна бележка е, че записите включват само сгради, изградени до 2011 г.
(*)
Въпреки че не бе предварително планирана дейност по време на механичното
привързване на записите бе забелязано, че на определени места повече от един запис бе
георефериран. Това най-вероятно е продиктувано от неточности в метода, по които
отделните записи са били пространствено реферирани. Поради тази причина и за да се
избегнат допълнителнителни неточности с по-голям ефект, записите, които съдържаха
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повече от 10 човека или домакинства (общо 1674) бяха механично прикачени към дата
базата със сгради. Всеки един от тези записи бе прикачен към жилищни сгради в същата
градоустройствена единица (с приоритет към многофамилните жилищни сгради при
по-големи стойности). По време на тази дейност бе потвърдено, че автоматичното
привързване на информацията без сериозни отклонения би било невъзможно. На записите
с по-голям брой хора и домакинство бе отделено специално внимание и точната сграда
бе идентифицирана.

2.
ОБВЪРЗВАНЕ НА ЗАПИСИТЕ С ДРУГИ ВИДОВЕ СГРАДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ
ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБИТАВАНЕ
След като 68988 от записите или 75.9% от записите бяха обвързани със сгради
предназначени за обитаване бе пристъпено към обвързването на останлите 21909
записа. По време на тази стъпка бяха селектирани сгради, които също могат да бъдат
използвани за обитаване и съответно присъстват в записите / базата данни от НСИ.
СЕЛЕКТИРАНИ ВИДОВЕ СГРАДИ
Административна, делова сграда;
Апартаментен хотел; Вилна сграда
– еднофамилна; Вилна сграда –
многофамилна; Друг вид обществена
сграда; Друг вид производствена,
складова, инфраструктурна сграда;
Заведение за социални грижи; Здравно
заведение; Култова, религиозна сграда;
Курортна, туристическа сграда;
Сграда - паметник на културата;
Сграда за битови услуги; Сграда за
детско заведение; Сграда за култура
и изкуство; Сграда за научна и
проектантска дейност; Сграда за
образование; Сграда за обществено
хранене; Сграда за търговия; Сграда
със смесено предназначение; Сграда със
специално предназначение; Хотел

БРОЙ СГРАДИ

47539

47539
(-728)

РАЗСТОЯНИЕ БРОЙ ЗАПИСИ

0 метра

926 от 21909

5 метра

1305 от
20983
(-926)

Подобно на методиката използвана по-рано със всяка следваща стъпка на привързване
сградния фонд, които вече имаше обвързан запис бе изключван за да се намалят
неточностите и присъствието на дублажи. В крайна сметка нови 2231 записа бяха
привързани към селектираните по-горе сгради.
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3. МЕХАНИЧНО И АВТОМАТИЧНО (ПОЕТАПНО) ОБВЪРЗВАНЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ НЕОБВЪРЗАНИ
ЗАПИСИ
Останалите 20983 от записите бяха поетапно привързвани към сградния фонд, както
е детайлно представено в таблицата по-долу. Освен това, механично преместване на
точките също е осъществено за последните останали необвързани данни.
СЕЛЕКТИРАНИ ВИДОВЕ СГРАДИ

Жилищна сграда – еднофамилна;
Жилищна сграда – многофамилна;
Жилищна сграда със смесено
предназначение; Общежитие; Друг вид
сграда за обитаване

БРОЙ СГРАДИ

РАЗСТОЯНИЕ БРОЙ ЗАПИСИ

74287

7 метра

4265 от
19678

70658
(-3629)

10 метра

4053 от 15413
(-4265)

67164
(-3494)

15 метра

4102 от
11360 (-4053)

63517
(-3647)

25 метра

3723 от 7258
(-4102)

59490
(-4027)

50 метра

2479 от 3535
(-3723)

56428
(-3951)

n метра
(в същата
гр.единица)

1056 от 1056
(-2479)

Последните 1056 записа бяха механично привързани към сгради за обитаване или
алтернативно към друг вид сгради, но условието на механичното привързване бе
записите да бъдат обвързани със сгради, намиращи се в същата градоустройствена
единица.
След като обвързането на информацията бе осъществено, информацията от точковия
слой ‘ALL_00_geocoded’ бе сравнен с новосъздадения такъв (съдържащ обвързана
информация - ‘SFG_BUILDINGS_20112018’.
ИНФОРМАЦИЯ

ALL_00_GEOCODED SFG_BUILDINGS_20112018

ОТКЛОНЕНИЕ

Брой записи

90897

99917

+9020 (9.9%)

Население

1177107

1200695

+23588 (2%)

Пространствените отклонения трябва да бъдат отчетени, но те не могат да бъдат
определяне като съществени. С последователното изпълнение на описаните по-горе
стъпки количествените неточности относно обвързането на информацията може да
бъдат определени като приемливи.
Извод: След извършените операции може да се констатират следните становища за
обработена база данни.
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• [Ниво сгради] Прецизното обвързване на данните със сградния фонд може да
бъде определено като доста предизвикателна задача. Добре е за в бъдеще да бъде
установена ефективна координация, като единната сградна идентификация от
различните институции, за обвързване на подобен тип информация.
• [Ниво сгради] Дори да не може да се гарантира абсолютна точност чрез
допълнително извършените дейности (вкл. детайлно, механично привързване),
базата данни може да бъде използвана поне за определяне на общи тенденции при
анализирането на градската среда посредством пешеходната мрежа.
• [Ниво градоустройствени единици] На по-голям пространствен обхват от
сгради и имоти като градоустройствени единици, административни райони и т.н.
привързаната информация може да се ползва без притеснения. Все пак, трябва да се
вземе под внимание, че ако неточности в файла ’ALL_00_geocoded’ присъстват, те са
прехвърлени и в новосъздадения ‘SFG_BUILDINGS_20112018’.

4. ОБРАБОТКА И ОБВЪРЗВАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ С ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ В
ТЕРИТОРИЯТА ОБХВАНАТА ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГРАД СОФИЯ
След като предишните операции бяха извършени успешно, още няколко стъпки бяха
извършени с цел да се визуализират морфологичните и демографски специфики на София.
Преди всичко файлът ‘SFG_BUILDINGS_20112018’ бе обработен допълнително.
Първо сградите само в строителната граница на града бяха селектирани. Основни данни
след селекцията, които трябва да се отчетат, че файлът съдържа:
• 158684 сгради (от общо 268318) = 59%;
• 61954 записи (от общо 99917) = 62%;
• 1127756 жители (от общо 1200695) = 94%.
След това на база на наличната информация застроената площ и разгъната такава за
всички сгради бяха пресметнати. Когато тази информация бе създадена в поредица
от операции данните бяха прехвърлени към ниво градоустройствени единици, на
което морфологичния / демографски анализ бе извършен. Както е споменато по-горе
мотивацията за избора на този пространствен обхват е, че той е най-малкия, на който
може да се има достатъчна достоверност. Също така нивото ‘градоустройствени
единици‘ е основополагащо за дългосрочната инициатива ‘Визия за София’.
Важно е да се сподели, че при създаването на файла ‘GR_Units_processed12345678’ освен
генералната информацията типовете сгради бяха разделени на отделни категории (виж
по-долу). Това бе направено с цел да се анализира концентрацията на определени типове
в морфологичния анализ.
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КАТЕГОРИЯ

СГРАДИ

БРОЙ

ОБЩО
РЗП

КОД

Сгради за
обитаване

Жилищна сграда – еднофамилна;
Жилищна сграда – многофамилна;
Жилищна сграда със смесено
предназначение; Общежитие; Друг
вид сграда за обитаване

78231

6112 ha

BUI1

Едропанелни
сгради за
обитаване

Жилищни сгради – едропанелно
жилищно строителство

3303

1376 ha

BUI10

Администрация
и Офиси

Административна, делова сграда;
Сграда за научна и проектантска
дейност;

2489

570 ha

BUI2

Търговия

Сграда за битови услуги; Сграда
за търговия; Сграда със смесено
предназначение

6329

497 ha

BUI3

Социално
обслужване*

Друг вид обществена сграда;
Заведение за социални грижи;
Здравно заведение; Сграда за детско
заведение; Сграда за образование

2494

421 ha

BUI4

Туризъм и
рекреация

Апартаментен хотел; Вилна
сграда – еднофамилна; Вилна
сграда – многофамилна; Курортна,
туристическа сграда; Сграда за
обществено хранене; Хотел

1810

135 ha

BUI5

Спорт и
култура

Култова, религиозна сграда; Сграда
за култура и изкуство; Сграда паметник на културата; Спортна
сграда, база

756

93 ha

BUI6

Производство и
стопанства

Друг вид производствена,
складова, инфраструктурна
сграда; Промишлена сграда;
Сграда за енергопроизводство;
Селскостопанска сграда;

24170

586 ha

BUI7

Транспорт,
логистика и
инфраструтура

Сграда за водоснабдяване и/
или канализация; Сграда на
съобщенията; Сграда на
транспорта; Складова база, склад;
Хангар, депо, гараж

21858

341 ha

BUI8

Поради тяхната специфика типовете ‘Сграда със специално предназначение’ и
‘Постройка на допълващото застрояване’ бяха изключени от морфологичния анализ.
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Реално включването им, към която и да е категория по-горе би била нецелесъобразна, а
и тяхната концентрация трудно би ни дала съществени нотки относно качеството на
живот и структурата на София. Освен това е важно да се отбележи пълното отсъствие
на сгради с функцията ‘Горскостопанска сграда’ за цялата територия на строителните
граници на град София. Поради тази причина те отсъстват от записите в таблицата
по-горе.
В следващите страници от този доклад е представен морфологичния и демографски
анализ по градоустройствени единици. Различните тематики очертават интересни
зависимости и специфики на София, които са основополагащи за града.

II. МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ГРАД СОФИЯ
На база да обвързаната информация от различни източници е извършен морфологичен
анализ в няколко направления на ниво градоустройствени единици. Изработените
тематични карти (представени по-долу) могат да бъдат дефинирани в три раздела:
• (Осреднена) година на построяване на сградния фонд;
• Гъстота на застрояване;
• Концентрация на определени типове сгради според тяхната функционалност,
като по-задълбочено внимание е отделено на жилищните сгради.

Осреднена година на построяване на сградния фонд

ЛЕГЕНДА
след 2001
в периода 1991-2000
в периода 1981-1990
в периода 1971-1980
в периода 1961-1970
в периода 1945-1960
в периода 1901-1944
преди 1900
ГЕ с по-малко от 50 сгради
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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1. (ОСРЕДНЕНА) ГОДИНА НА ПОСТРОЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД
Въпреки, че на база наличната информация е невъзможно да се визуализира точната година
на построяване на всяка сграда, осреднената такава на ниво градоустройствени единици
също създава достатъчно добра представа за този аспект в София. Илюстрацията не
показва нищо кой знае колко изненадващо, като в най-общ план видимо се констатира
концентрацията на сгради преди 1900 година в центъра на града и при радиално
отдалечаване от него концентрацията на по-нови сгради се увеличава. Изключения се
отчитат в частни случаи на някои градоустройствени зони, които представляват
изцяло стари промишлени територии или Софийските централни гробища, например.
Интересно е да се отбележи и, че жилищните квартали „Младост“, „Студентски град“
и части от „Дружба“ са съставени от по-млад сграден фонд осреднено, от който и
да е друг голям жилищен комплекс. Това ясно индексира въздействието на засиленото
строителство в тези територии през последните години.
2. ГЪСТОТА НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Този аспект е разгледан чрез три индикатора: (а) сборната застроена площ на сградите
към градоустройствените единици; (б) абсолютна стойност на сборната разгърната
площ и (в) коефициент на интензивност на застрояване, където концепцията за
изчисление на КИНТ е използвана на ниво градоустройствени единици.

Гъстота на застрояване (Застроена Площ, % от общата площ на градоустройвена единица)

ЛЕГЕНДА
30 < ЗП %
20 < ЗП % <= 30
10 < ЗП % <= 20
5 < ЗП % <= 10
0 < ЗП % <= 5
ГЕ с по-малко от 50 сгради
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Гъстота на застрояване (Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
100 ha < РЗП
50 ha < РЗП <= 100 ha
20 ha < РЗП <= 50 ha
10 ha < РЗП <= 20 ha
0 ha < РЗП <= 10 ha
ГЕ с по-малко от 50 сгради
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Гъстота на застрояване (РЗП на сграден фонд към площ на градоусройствена единица - КИНТ*)

ЛЕГЕНДА
2.5 < КИНТ
1 < КИНТ <= 1.5
0.5 < КИНТ <= 1
0.25 < КИНТ <= 0.5
0 < КИНТ <= 0.25
ГЕ с по-малко от 50 сгради
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Може да се отбележи, че резултатите от трите подхода отбелязват еднотипни
тенденции, като може би КИНТ подходът предоставя най-полезна информация,
съпоставяйки сградното РЗП с цялостните площи на градоустройствените единици.
На база на тези илюстрации може да се отчете, че по-високата гъстота на застрояване
в централните територии и тези намиращи се в непосредствена близост. В поотдалечените части на града е интересно да се отбележи тенденцията за по-гъсто
застрояване в посока юг и югоизток, основно по протежение на булевардите „България“
(най-засилено), „Черни връх“, „Симеоновско шосе“ и „Цариградско шосе“. Като основни
изключения могат да се отчетат жилищните комплекси „Люлин“ и „Надежда“.

3. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТИПОВЕ СГРАДИ
3.1)

Концентрация на сгради за обитаване

Като следваща стъпка от морфологичния анализ на София са разгледани различните
типове сгради и техните пространствени концентрации. Преди всичко е обърнато
внимание на сградите за обитаване. Разглеждайки илюстрациите относно тази
типология прави впечатление, че градоустройствените единици, които съставят едни
от най-многолюдните квартали в София като ЖК „Люлин“, ЖК „Надежда“ и ЖК „Дружба“
отчитат по-ниски стойности на жилищно РЗП от квартали като например ЖК „Гоце

Концентрация на сгради за обитаване (Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
75 ha < РЗП
50 ha < РЗП <= 75 ha
25 ha < РЗП <= 50 ha
5 ha < РЗП <= 25 ha
0 ha <= РЗП <= 5 ha
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Концентрация на сгради за обитаване
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
90 < РЗП %
80 < РЗП % <= 90
70 < РЗП % <= 80
50 < РЗП % <= 70
20 < РЗП % <= 50
0 <= РЗП % <= 20
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Концентрация на домакинства, отопляващи се на твърди горива (%)

ЛЕГЕНДА
50 < Домакинства (%)
30 < Домакинства (%) <= 50
15 < Домакинства (%) <= 30
5 < Домакинства (%) <= 15
Домакинства (%) <= 5
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Делчев“, ЖК „Слатина“, „Редута“ и „Манастирски ливади“. Тези стойности изглеждат
сравнително противоречиви с концентрацията на жители в града (представена подолу като част от ‘III. Демографски анализ на град София‘). Тази съпоставка представя
интересна хипотеза, че актуалната използваемост на наличните жилищни площи в
първата група квартали е (доста) по-висока от тази във втората група. Все пак, това
становище изисква много по-детайлно изследване, за да бъде прието за факт.
Друг интересен аспект, който е визуализиран е концентрацията на домакинства
(%), които се отопляват на твърди горива. Карата показва доста ясно конкретни
територии, където подобни концентрации съществуват. Те са разположени предимно
в периферията на града и са охарактеризирани от нискоетажно, еднофамилно жилищно
строителство, но освен тази информация картината трудно доказва конкретни
зависимости категорично. Би било интересно, тя да бъде използвана за понататъчни
анализи на този аспект или най-малко да бъде съпоставена с измерванията относно
актуалната в момента тема за качеството на въздуха в София.
Освен това, детайлен поглед е отчетен и относно едропанелните жилищни сгради.
Спрямо данните на НСИ от 2011 година 452 485 жители (41.6 % от общото население) на
София обитават тези структури, което представлява значителен дял от населението
на града. Общо 13 вида конструкции са изградени на територията на столицата, найпопулярните от тях са БС 69 СФ/УД/ (2267 единици) и Земляне 2-64 /2-68/ (540 единици),

Местоположение и номенклатура на едропанелните жилищни сгради

ЛЕГЕНДА
ЕПЖС - ОС 68 Гл
ЕПЖС - БС VIII СФ
ЕПЖС - БС - 2 - 63
ЕПЖС - БС 69 СФ/УД/
ЕПЖС - БС VII СФ
ЕПЖС - БС VIII СФ
ЕПЖС - БС-2-63
ЕПЖС - Земляне 2-64 /2-68/
ЕПЖС - Земляне 2-64 /2-69/
ЕПЖС - ОС 68 Гл
ЕПЖС - Толстой-1
ЕПЖС - Толстой-2
ЕПЖС - Толстой-3
Градоустройствена единица
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Концентрация на едропанелните жилищни сгради
(Разгъната Застроена Площ, % от всички жилищни сгради)

ЛЕГЕНДА
80 < РЗП %
60 < РЗП % <= 80
40 < РЗП % <= 60
20 < РЗП % <= 40
0 <= РЗП % <= 20
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Концентрация на административни и бизнес сгради
(Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
20 ha < РЗП
10 ha < РЗП <= 20 ha
5 ha < РЗП <= 10 ha
1 ha < РЗП <= 5 ha
0 ha <= РЗП <= 1 ha
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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които съставят почти изцяло жилищните блокове в три от най-големите комплекси ЖК
„Люлин“, ЖК „Овча Купел“ и ЖК „Младост“. Те също така предоставят дом на общо 379 700
жители. Следователно тези типове ЕПЖС заслужават завишено внимание в анализите
на жилищната среда и определянето на жилищните политики за бъдещето на София.

3.2)

Концентрация на административни, бизнес и търговски сгради

Отделяйки внимание на пространственото разположение на административните и
бизнес сгради ясно може да отчетем няколко основни тенденции. Концентрацията
на тези типологии е изразена в ЦГЧ (сравнително хомогенно), бизнес парк „Младост“,
протежението на бул. „Цариградско шосе“ и югозападната част от бул. „Околовръстно
шосе“. Прави впечатление, че генералната концентрация на тези сгради е в посока юг,
югоизток за сметка на западните, северозападните и северните територии на града.
От друга страна търговските сгради изглеждат по-равномерно разпределени в
цялостната територия на София. Прави впечатление, че дори и на това мащабно ниво
(град) значението на търговските молове може лесно да се забележи, тъй като те влияят
силно върху стойностите на съответните градоустройствени единици където се
намират.

Концентрация на административни и бизнес сгради
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
40 < РЗП %
20 < РЗП % <= 40
5 < РЗП % <= 20
1 < РЗП % <= 5
0 <= РЗП % <= 1
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Концентрация на сгради за търговия (Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
20 ha < РЗП
10 ha < РЗП <= 20 ha
5 ha < РЗП <= 10 ha
1 ha < РЗП <= 5 ha
0 ha <= РЗП <= 1 ha
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Концентрация на сгради за търговия
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
40 < РЗП %
20 < РЗП % <= 40
5 < РЗП % <= 20
1 < РЗП % <= 5
0 <= РЗП % <= 1
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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3.3)

Концентрация на сгради за култура, спорт и социално обслужване

Сградите на културата са предимно концентрирани в ЦГЧ с единични изключения като
„Младост“ 4. Въпреки че това не може бъде прието като кой знае каква изненада трябва
да се отчете доста ниската наличност на подобна типология в повечето жилищни
квартали.
Общата картина се изменя леко, когато към сградите за култура се прибавят и тези
за спорт. Ако се погледне по-детайлно върху конкретните градоустройствени единици
с по-високи стойности обаче, това до голяма степен може да се отдаде на големите
обекти като стадиони и спортни зали. Все пак трябва да се отбележи, че от този анализ
трудно може да се оценят възможностите за масов спорт в отделните квартали,
понеже много от тези дейности се извършват на открито (не в сгради или стадиони)
или в структури, които не са основно сгради за спорт (пример, фитнес зали в търговски
обекти).
Относно сградите за социално обслужване (вкл. заведения за социални грижи, здравни
заведение, детско заведения и сгради за образование) може да се отбележи, че тези
типологии са сравнително равномерно разположени в територията на целия град.

Концентрация на сгради на културата (Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
2.5 ha < РЗП
1 ha < РЗП <= 2.5 ha
0.5 ha < РЗП <= 1 ha
0.15 ha < РЗП <= 0.5 ha
0 ha <= РЗП <= 0.15 ha
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Концентрация на сгради на културата и спорта
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
40 < РЗП %
20 < РЗП % <= 40
5 < РЗП % <= 20
1 < РЗП % <= 5
0 <= РЗП % <= 1
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Концентрация на сгради на социалното обслужване
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
40 < РЗП %
20 < РЗП % <= 40
5 < РЗП % <= 20
1 < РЗП % <= 5
0 <= РЗП % <= 1
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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3.4)

Концентрация на сгради за производство, логистика и инфраструктура

Разглеждайки разположението на сградите за производство, логистика и инфраструктура
може да се отчете, че тяхната концентрация е предимно в периферията на града. Тъй
като в повечето случаи подобен тип структури са разположени в специализирани за
целта производствени територии представената тук карта не предоставя кой знае
каква интересна информация.
Все пак е важно да се отбележи, че при изчисленията на процентната РЗП на тези
типологии в отделните градоустройствени единици, много от последните в северните,
северозападните и западните територии на града отчитат високи стойности. Тоест
морфологията на тези градоустройствени единици е предимно доминирана от сгради за
производство, логистика и инфраструктура.

Концентрация на сгради за производство, логистика и инфраструктура
(Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
40 ha < РЗП
20 ha < РЗП <= 40 ha
10 ha < РЗП <= 20 ha
2 ha < РЗП <= 10 ha
0 ha <= РЗП <= 2 ha
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Концентрация на сгради за производство, логистика и инфраструктура
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
60 < РЗП %
40 < РЗП % <= 60
20 < РЗП % <= 40
5 < РЗП % <= 20
0 <= РЗП % <= 5
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

III. ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА ГРАД СОФИЯ
След като наличната информация от НСИ и Кадастралната карта бе обвързана
работният екип реши да направи и ограничен демографски анализ. Това бе извършено с цел
да се идентифицира допълнителна полезна информация и заключения относно градските
структури в София и тяхната функционалност. Ограниченият демографски анализ е
изготвен в три направления, всичките свързани с концентрацията на населението в
столицата:
• Цялостна концентрация на населението;
• Концентрация на населението по възрастова структура;
• Концентрация на населението по образование.
1. ЦЯЛОСТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Направените три визуализации относно концентрацията на населението представят
разнородна, но ясно видима информация. Очаквано основните най-висока концентрация
на жители има в комплексите „Люлин“, „Младост“, „Надежда“, „Дружба“ (най-вече) и „Овча
купел“, „Гоце Делчев“, „Студентски град“, „Слатина“ и кварталите в район „Подуене“.
Когато се обърне внимание на гъстота на население ЦГЧ също отчитат по-високи
стойности, но основните жилищни комплекси „Люлин“, „Младост“, „Надежда“ и „Дружба“
отново имат най-високи стойности.
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Концентрация на население (абсолютен брой жители)

ЛЕГЕНДА
20000 < Жители
10000 < Жители <= 20000
5000 < Жители <= 10000
2000 < Жители <= 5000
Жители <= 2000
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Концентрация на население (жители / площ)

ЛЕГЕНДА
200 < Жители / ha
100 < Жители / ha <= 200
50 < Жители / ha <= 100
20 < Жители / ha <= 50
Жители / ha <= 20
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Интересно е да се отбележи, че териториите на югозапад от центъра заключени между
булевардите „Цар Борис III“, „България“, „Околовръстно шосе“ и в непосредствена им
близост имат високи стойности на гъстота. Имайки предвид актуалното продължаващо
жилищно строителство в това направление и не до там ефективно запълнена РЗП (виж
‘II. Морфологичен анализ на град София‘), главно в „Манастирски ливади“, тези територии
трябва да бъдат третирани със завишено внимание в бъдещото развитие на града, вкл.
тяхното социално обслужване и транспортно-комуникационни връзки.
2. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА
Анализът на пространствената концентрация на населението по възрастова структура
отчита няколко красноречиви и интересни тенденции. С много малки изключения може
отбележи, при възрастните хора (65+) има тенденция те да са концентрирани в ЦГЧ и
териториите около тях. От друга страна най-високите стойности на концентрация
на деца (0-14) са в кварталите „Филоповци“, „Факултета“ и „Христо Ботев“ – всички
те са квартали, които се охарактеризират кварталите със съсредоточена популация
на малцинства. Все пак е интересно да се отбележи, че кварталите „Манастирски
ливади“, „Драгалевци“ и териториите по протежението на бул. „Симеоновско шосе“
също отчитат сравнително по-високи стойности от останалите квартали в града.
Въпреки че е по-хомогенно разположено относно населението (основно) в трудоспособна
възраст 15-64 години също може да се забележи тенденция на предимна концентрация
Концентрация на население (heatmap*)

ЛЕГЕНДА
Най-висока концентрация

Най-висока концентрация
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Концентрация на жители в определена възраст (0-14 години, %)

ЛЕГЕНДА
25 < Жители (0-14, %)
20 < Жители (0-14, %) <= 25
15 < Жители (0-14, %) <= 20
5 < Жители (0-14, %) <= 15
Жители (0-14, %) <= 5
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Концентрация на жители в определена възраст (15-64 години, %)

ЛЕГЕНДА
80 < Жители (15-64, %)
70 < Жители (15-64, %) <= 80
60 < Жители (15-64, %) <= 70
50 < Жители (15-64, %) <= 60
Жители (15-64, %) <= 50
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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в периферията на София и по-точно в най-големите жилищни комплекси „Люлин“,
„Младост“, „Надежда“, „Дружба“, „Овча Купел“ и „Студентски град“.
3. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗОВАНИЕ
Последният аспект на демографския анализ (образование) също показва интересни и
ясни зависимости. Териториите с най-висока концентрация на жители без никакво или
само с начално образование са кварталите „Филоповци“, „Факултета“ и „Христо Ботев“.
Този факт комбиниран с отчетената висока концентрация на деца в тези квартали и
други по-малки територии създава притеснения за бъдеща сегрегация на обитаващото
ги население. От друга страна концентрацията на жители с висше образование (повече
от 50%) отчетливо показва тенденцията тези обитатели да избират територии за
живеене на юг, югоизток от ЦГЧ. Прави впечатление, че тенденцията юг, югоизток се
запазва и когато става дума за по-отдалечените квартали на София като впечатление
правят квартали „Манастирски ливади“, „Бояна“ и „Драгалевци“ с най-високи стойности,
както и комплексите „Младост“ и „Дружба“. Илюстрираните данни на тази карта със
сигурност заслужават по-дълбок анализ и сравняване на резултатите с други видове
проучвания за да се създаде по-ясно разбиране за дефинирането на демонстрираната
тенденция. В най-общ план може да се констатира, че повечето от тези територии са
приемат за атрактивни в контекста на жилищния пазар на София и са разположени до
емблематични паркове (Южен, „Борисова градина“, „Заимов“ или в полите на Витоша).
Концентрация на жители в определена възраст (65+ години, %)

ЛЕГЕНДА
25 < Жители (65+, %)
20 < Жители (65+, %) <= 25
15 < Жители (65+, %) <= 20
5 < Жители (65+, %) <= 15
Жители (65+, %) <= 5
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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Концентрация на жители с висше образование (%)

ЛЕГЕНДА
50 < Жители с ВО (%)
35 < Жители с ВО (%) <= 50
20 < Жители с ВО (%) <= 35
Жители с ВО (%) <= 20
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Концентрация на жители с начално, предучилищно или без образование (%)

ЛЕГЕНДА
50 < Жители (%)
20 < Жители (%) <= 50
10 < Жители (%) <= 20
Жители (%) <= 10
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница
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На база на извършената обработка на наличните бази данни, морфологичния и демографски
анализ на София, някои основни изводи и препоръки са изведени.

1. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ
• Необходимо е налагането за общ стандарт, модел за събиране на морфологични и
демографски данни от различните институции, които извършват подобни дейности.
Това би било изключително полезно за извършването на детайлни анализи и развитието
на налична информация с още (професионални) проучвания, което в дългосрочен план
ще е ключово за разработването и прилагането на обосновани градоустройствени
политики. Без ефективна координация и единната идентификация относно сгради,
имоти и други от различните институции, пространственото обвързване на
всякакъв вид информация неизбежно ще бъде охарактеризирано от по-големи или помалки отклонения.
• Становището, изказано по-горе, придобива още по-голяма стойност имайки
предвид предстоящото национално преброяване през следващите години. Това
е събитие със сериозна организация и което събира голямо количество полезна
качествена информация за градските структури в страната. Поради тази причина
ефективна координация да бъде инициирана, за да може събраните данни да имат поголяма стойност.
• Определените от екипа на ‘Визия за София’ градоустройствени единици
предоставят подходящ мащаб за обработка на наличната база данни. Те са
пространствено по-големи обхвата на отделните сгради, имоти и регулационни
квартали, но по-малки от ниво квартали и административни райони. Това позволява
да се намалят отклоненията при привързване на информация от различни източници и
същевременно предоставя достатъчно малък обхват, за да се забележат определени
тенденции относно градските структури.

2. МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ
• Интересно е да се отбележи и, че жилищните квартали „Младост“, „Студентски
град“ и части от „Дружба“ са съставени от по-млад сграден фонд осреднено, от който
и да е друг голям жилищен комплекс. Това индикира въздействието на засиленото
строителство в тези територии през последните години.
• Относно гъстотата на застрояване централните територии отчитат найвисоки стойности, но освен тях може да се отчете, че тенденция за по-висока
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интензивност на застрояване в посока юг и югоизток, основно по протежение
на булевардите „България“ (най-засилено), „Черни връх“, „Симеоновско шосе“ и
„Цариградско шосе“. Като основни изключения могат да се отчетат жилищните
комплекси „Люлин“ и „Надежда“.
• На база на направените анализи може да се отчете, че ЖК „Люлин“, ЖК „Надежда“
и ЖК „Дружба“ отчитат висока стойност на използваемост на наличното жилищно
РЗП. За сметка на това други квартали като например, ЖК „Манастирски ливади“ и
„Редута“ (най-вече) и някои централни квартали демонстрират обратния ефект, че
голям дял от актуалното жилищно РЗП е неизползвано.
• Концентрациите на домакинства, които се отопляват на твърди горива са
предимно в периферията на града и са охарактеризирани от нискоетажно, еднофамилно
жилищно строителство. Препоръчително е този аспект да бъде съпоставена с
измерванията относно качеството на въздуха в София.
• Спрямо данните от 2011 година едропанелните жилищни сгради приютяват 452
485 души или 41.6 % от населението в града. 2 вида ЕПЖС (БС 69 СФ/УД/ и Земляне 2-64
/2-68/) заслужват завишено внимание; те са най-често срещаните видове от общо
13-те такива в София и съставят почти изцяло ЕПЖ блокове в три от най-големите
комплекси - „Люлин“, „Овча Купел“ и „Младост“, като са дом на общо 379 700 жители.
• Административните сгради и тези за бизнес са концентрирани в няколко
основни територии / направления. Те са ЦГЧ, бизнес парк „Младост“, протежението
на бул. „Цариградско шосе“ и югозападната част от бул. „Околовръстно шосе“. Прави
впечатление, че генералната концентрация на тези сгради е в посока юг, югоизток за
сметка на западните, северозападните и северните територии на града.
• От направения анализ за концентрацията на сградите за култура, спорт и
социално обслужване трудно може да се изведат някакви категорични изводи освен
потвърждението, че сградите за култура са предимно концентрирани в ЦГЧ и, че
социалното обслужване е сравнително равномерно в целия град. За да бъде потвърдено
последното твърдение обаче е необходимо да се навлезе в по-детайлен анализ.

3. ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ
• Големите жилищни комплекси „Люлин“, „Младост“, „Надежда“ и „Дружба“ продължават
да бъдат основните ‘спални’ на София, като отчитат най-високи стойности
относно абсолютен брой жители и гъстота. Специално внимание обаче трябва да
се обърне на териториите заключени между булевардите „Цар Борис III“, „България“ и
„Околовръстно шосе“. Там и в момента се отчита завишена концентрация на жители,
въпреки че съществуващата жилищна РЗП не е обитаема оптимално, а освен това
има налично строителство на нови жилища. Следователно тези територии може да
се определят като ключови за бъдещите жилищни политики в София.
• Анализът на пространствената концентрация на населението по възрастова
структура отчита няколко красноречиви и интересни тенденции. Концентрацията
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на възрастни хора (65+) е предимно в ЦГЧ, докато най-високите концентрации на
деца (0-14) са в кварталите със съсредоточеност на малцинства - „Филоповци“,
„Факултета“ и „Христо Ботев“. От друга страна населението в трудоспособна
възраст е предимно концентрирано в периферията на София и по-точно в найголемите жилищни комплекси „Люлин“, „Младост“, „Надежда“, „Дружба“, „Овча Купел“ и
„Студентски град“.
• Концентрацията на жители със специфично образование също констатира
отчетливи тенденции, които заслужават да бъдат анализирани в повече дълбочина,
като бъдат съпоставени с резултатите от другите направления. Притесняваща
тенденция е отчетена, че териториите с най-висока концентрация на жители без
никакво или само с начално образование съвпада с отчетена висока концентрация
на деца във „Филоповци“, „Факултета“, „Христо Ботев“ и други по-малко населени
територии. От друга страна концентрацията на жители с висше образование
показва, че те обитават териториите на юг/югоизток от ЦГЧ, които са разположени
до емблематични паркове (Южен, „Борисова градина“, „Заимов“ или в полите на Витоша)
и биват генерално приемани за атрактивни в контекста на жилищния пазар на София.
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Приложение 1

Осреднена година на построяване на сградния фонд

ЛЕГЕНДА
след 2001
в периода 1991-2000
в периода 1981-1990
в периода 1971-1980
в периода 1961-1970
в периода 1945-1960
в периода 1901-1944
преди 1900
ГЕ с по-малко от 50 сгради
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 2

Гъстота на застрояване (Застроена Площ, % от общата площ на градоустройвена единица)

ЛЕГЕНДА
30 < ЗП %
20 < ЗП % <= 30
10 < ЗП % <= 20
5 < ЗП % <= 10
0 < ЗП % <= 5
ГЕ с по-малко от 50 сгради
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 3

Гъстота на застрояване (Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
100 ha < РЗП
50 ha < РЗП <= 100 ha
20 ha < РЗП <= 50 ha
10 ha < РЗП <= 20 ha
0 ha < РЗП <= 10 ha
ГЕ с по-малко от 50 сгради
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 4

Гъстота на застрояване (РЗП на сграден фонд към площ на градоусройствена единица - КИНТ*)

ЛЕГЕНДА
2.5 < КИНТ
1 < КИНТ <= 1.5
0.5 < КИНТ <= 1
0.25 < КИНТ <= 0.5
0 < КИНТ <= 0.25
ГЕ с по-малко от 50 сгради
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 5

Концентрация на сгради за обитаване (Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
75 ha < РЗП
50 ha < РЗП <= 75 ha
25 ha < РЗП <= 50 ha
5 ha < РЗП <= 25 ha
0 ha <= РЗП <= 5 ha
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 6

Концентрация на сгради за обитаване
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
90 < РЗП %
80 < РЗП % <= 90
70 < РЗП % <= 80
50 < РЗП % <= 70
20 < РЗП % <= 50
0 <= РЗП % <= 20
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 7

Концентрация на домакинства, отопляващи се на твърди горива (%)

ЛЕГЕНДА
50 < Домакинства (%)
30 < Домакинства (%) <= 50
15 < Домакинства (%) <= 30
5 < Домакинства (%) <= 15
Домакинства (%) <= 5
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 8

Местоположение и номенклатура на едропанелните жилищни сгради

ЛЕГЕНДА
ЕПЖС - ОС 68 Гл
ЕПЖС - БС VIII СФ
ЕПЖС - БС - 2 - 63
ЕПЖС - БС 69 СФ/УД/
ЕПЖС - БС VII СФ
ЕПЖС - БС VIII СФ
ЕПЖС - БС-2-63
ЕПЖС - Земляне 2-64 /2-68/
ЕПЖС - Земляне 2-64 /2-69/
ЕПЖС - ОС 68 Гл
ЕПЖС - Толстой-1
ЕПЖС - Толстой-2
ЕПЖС - Толстой-3
Градоустройствена единица
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 9

Концентрация на едропанелните жилищни сгради
(Разгъната Застроена Площ, % от всички жилищни сгради)

ЛЕГЕНДА
80 < РЗП %
60 < РЗП % <= 80
40 < РЗП % <= 60
20 < РЗП % <= 40
0 <= РЗП % <= 20
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 10

Концентрация на административни и бизнес сгради
(Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
20 ha < РЗП
10 ha < РЗП <= 20 ha
5 ha < РЗП <= 10 ha
1 ha < РЗП <= 5 ha
0 ha <= РЗП <= 1 ha
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 11

Концентрация на административни и бизнес сгради
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
40 < РЗП %
20 < РЗП % <= 40
5 < РЗП % <= 20
1 < РЗП % <= 5
0 <= РЗП % <= 1
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 12

Концентрация на сгради за търговия (Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
20 ha < РЗП
10 ha < РЗП <= 20 ha
5 ha < РЗП <= 10 ha
1 ha < РЗП <= 5 ha
0 ha <= РЗП <= 1 ha
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 13

Концентрация на сгради за търговия
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
40 < РЗП %
20 < РЗП % <= 40
5 < РЗП % <= 20
1 < РЗП % <= 5
0 <= РЗП % <= 1
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 14

Концентрация на сгради на културата (Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
2.5 ha < РЗП
1 ha < РЗП <= 2.5 ha
0.5 ha < РЗП <= 1 ha
0.15 ha < РЗП <= 0.5 ha
0 ha <= РЗП <= 0.15 ha
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 15

Концентрация на сгради на културата и спорта
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
40 < РЗП %
20 < РЗП % <= 40
5 < РЗП % <= 20
1 < РЗП % <= 5
0 <= РЗП % <= 1
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 16

Концентрация на сгради на социалното обслужване
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
40 < РЗП %
20 < РЗП % <= 40
5 < РЗП % <= 20
1 < РЗП % <= 5
0 <= РЗП % <= 1
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 17

Концентрация на сгради за производство, логистика и инфраструктура
(Разгъната Застроена Площ, абсолютна стойност)

ЛЕГЕНДА
40 ha < РЗП
20 ha < РЗП <= 40 ha
10 ha < РЗП <= 20 ha
2 ha < РЗП <= 10 ha
0 ha <= РЗП <= 2 ha
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 18

Концентрация на сгради за производство, логистика и инфраструктура
(Разгъната Застроена Площ, % от общата РЗП по градоустройствена единица)

ЛЕГЕНДА
60 < РЗП %
40 < РЗП % <= 60
20 < РЗП % <= 40
5 < РЗП % <= 20
0 <= РЗП % <= 5
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 19

Концентрация на население (абсолютен брой жители)

ЛЕГЕНДА
20000 < Жители
10000 < Жители <= 20000
5000 < Жители <= 10000
2000 < Жители <= 5000
Жители <= 2000
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 20

Концентрация на население (жители / площ)

ЛЕГЕНДА
200 < Жители / ha
100 < Жители / ha <= 200
50 < Жители / ha <= 100
20 < Жители / ha <= 50
Жители / ha <= 20
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 21

Концентрация на население (heatmap*)

ЛЕГЕНДА
Най-висока концентрация

Най-висока концентрация
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 22

Концентрация на жители в определена възраст (0-14 години, %)

ЛЕГЕНДА
25 < Жители (0-14, %)
20 < Жители (0-14, %) <= 25
15 < Жители (0-14, %) <= 20
5 < Жители (0-14, %) <= 15
Жители (0-14, %) <= 5
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 23

Концентрация на жители в определена възраст (15-64 години, %)

ЛЕГЕНДА
80 < Жители (15-64, %)
70 < Жители (15-64, %) <= 80
60 < Жители (15-64, %) <= 70
50 < Жители (15-64, %) <= 60
Жители (15-64, %) <= 50
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 24

Концентрация на жители в определена възраст (65+ години, %)

ЛЕГЕНДА
25 < Жители (65+, %)
20 < Жители (65+, %) <= 25
15 < Жители (65+, %) <= 20
5 < Жители (65+, %) <= 15
Жители (65+, %) <= 5
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 25

Концентрация на жители с висше образование (%)

ЛЕГЕНДА
50 < Жители с ВО (%)
35 < Жители с ВО (%) <= 50
20 < Жители с ВО (%) <= 35
Жители с ВО (%) <= 20
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

Приложение 26

Концентрация на жители с начално, предучилищно или без образование (%)

ЛЕГЕНДА
50 < Жители (%)
20 < Жители (%) <= 50
10 < Жители (%) <= 20
Жители (%) <= 10
ГЕ с по-малко от 50 жители
Административен район
0

1

2

4

6

8 км

Строителна граница

