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Настоящият доклад е резултат от изпълнение на дейностите, описани в Техническата 

спецификация по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за провеждане 

на проучвания, анализ и консолидация на събраната информация, финализиране на 

темите, създаване на съдържание и структура, както и определяне на цели за ”Визия за 

развитие на София и крайградските територии” по обособена позиция №1: Избор на 

изпълнител за провеждане на проучвания, анализ и консолидация на събраната 

информация, и финализиране на съдържанието на темите в тематична група ХОРА“, и 

отчита комплексността на работата за постигане на крайната цел на Визия за София, 

а именно: изработване на дългосрочна стратегическа визия за развитието на София и 

крайградските територии до 2050 г. (съвместно с всички заинтересовани страни). 

Като част от общите  усилия по създаването на визията, конкретната обособена 

позиция поставя задачата по направление Хора да бъдат извършени 3 типа 

социологически проучвания – 1/ общо социологическо изследване сред жителите на 

София за качеството на живот и нагласи, свързани с бъдещото развитие на града; 2/ 

Изследване за туризъм; 3/ Изследване за степента на удовлетвореност на 

служителите в общинската администрация.  

Целта на проучванията е след тяхната реализация и анализ на резултатите да бъдат 

финализирани темите, в рамките на които да бъдат поставени краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни цели и съответни мерки, задачи, индикатори, за 

развитието на столицата в перспектива до 2050 г. В етапите провеждане на 

проучвания, финализиране на теми и активиране (стъпки 3 и 4 от „Методически насоки 

за разработване на дългосрочна визия за развитие на София и крайградските 

територии“), е осъществена интердисциплинарна работа от екипите по седемте 

теми, които са формулирани към момента в проекта Визия за София. На етапа на Стъпка 

4 предстои  активно да бъдат въвлечени във взаимодействие всички заинтересовани 

страни.  

Конкретните дейности за постигане на целите по настоящата поръчка са разделени в 

две основни хронологично последователни части, както следва:  

1/ Провеждане на проучвания  

2/ Финализиране на теми 

И трите типа осъществени проучвания включват както качествен, така и 

количествен компонент. Работата по реализацията на качествените проучвания – 

фокус групови дискусии и дълбочинни интервюта, предхожда хронологично 

осъществяването на количествените изследвания. Целта на качествените проучвания 
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беше да бъдат очертани основните тематични и проблемни полета, които да послужат 

за основа на изработване на прецизен инструментариум за количествените 

изследвания.  

За целта на изготвяне на методологията на проучванията е осъществено и кабинетно 

проучване, което включва:  

А) За проучването на качеството на живот  

 Използване на изходни данни за темите, събрани по време на Стъпка 2 от 

създаването на Визията; 

 Използване на информация за текущото положение и предизвикателства чрез 

експертните доклади от Стъпка 2; 

 Интегриране на информация от  другите обособени позиции чрез консултации с 

техни представители; 

 Подробен преглед на изходните данни от Стъпка 2 за качеството на живот в 

София, както и публикуваните експертни доклади от Стъпка 2 по отделните 

направления; 

 Проучване на различните компоненти на качеството на живот и възможностите 

те да бъдат изследвани чрез социологически методи; 

 Проучване възможностите за обективни и субективни критерии за отделните 

компоненти на изследванията; 

 Проучване на международни изследвания (Евробарометър, Европейско изследване 

на ценностите, Европейско здравно интервю) 

Като резултат бяха очертани темите и компонентите, които да бъдат включени в 

изследването. Те съдържат както теми, за които в доклада от Стъпка 2 по 

направление Хора са установени дефицити на информация, така и сравнителни 

индикатори от международни изследвания.  

При изготвяне на инструментариума – гайдове за фокус групи и въпросник за 

количественото изследване, индикаторите бяха съгласувани с екипите по другите 

позиции, теми от чиято експертиза включва изследването за качество на живот.  

За количественото проучване беше изготвена прецизна извадка, представителна за 

населението на възраст 15 + години в териториалните единици – зони, обособени от 

екип Визия.    

В рамките на изследването на качеството на живот бяха проведени:  

 12 фокус групови дискусии с граждани, живеещи в зоните, обособени от Екип 

Визия  

 2510 анкети  с жители на обособените територии 

 

Б) За проучването за туризъм:  

 Проучване на туристическото предлагане и особеностите му за гр. София; 

 Проучване на доклади от ОП Туризъм, НСИ  

 Запознаване с доклада от стъпка 2 по направление Икономика  

 Преглед на други проучвания на тема туризъм за България и чужбина; 

 Проучване на официални публични данни от НСИ, ГРАО, Столична община за броя 

на българските и чуждестранните туристи в София, чужденците, живеещи в 

столицата, бизнесите с дейност в областта на туризма и др. 
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 Проучване на канали за рекрутиране на респонденти 

Като резултат, бяха очертани темите и компонентите, които да бъдат включени в 

изследването. На тази база бяха изготвени инструментариуми за провеждането на 

качествените и количествени изследвания, които бяха съгласувани с екип Икономика. 

Качествените изследвания послужиха като основа за прецизиране на 

инструментариума за количествените изследвания.  

В рамките на изследването за туризъм бяха проведени:  

А/ Качествени проучвания с туристи, дългосрочно пребиваващи чужденци и 

представители на бизнеса, както следва:  

 1 фокус група с чужденци, дългосрочно пребиваващи в София 

 10 дълбочинни интервюта с чуждестранни туристи 

 9 дълбочинни интервюта с представители на бизнеси в туристическия бранш 

Б/ Количествени проучвания с туристи, дългосрочно пребиваващи чужденци и 

представители на бизнеса, както следва:  

 258 анкети с български и чуждестранни туристи 

 73 анкети с дългосрочно пребиваващи чужденци 

 46 анкети с представители на бизнеси в туристическия бранш 

 

В) За изследването за степента на удовлетвореност на служителите в общинската 

администрация:  

 Преглед на структурата и вътрешните процеси на столичната администрация; 

 Проучване на изходните данни от Стъпка 2, свързани с тема Управление 

 Преглед на други публични проучвания за нагласи на общинската администрация 

в други български или чуждестранни градове;  

Като резултат, бяха очертани темите и компонентите, които да бъдат включени в 

изследването. При изготвянето на инструментариума за качественото проучване са 

извършени консултации с екип Управление. На тази база бяха изготвени 

инструментариуми за провеждането на качествените и количествени изследвания, 

които бяха съгласувани с екип Управление. Качествените изследвания послужиха като 

основа за прецизиране на инструментариума за количествените изследвания.  

В рамките на изследването за степента на удовлетвореност на администрацията бяха 

проведени:  

 1 фокус група с представители на централна администрация на СО 

 219 анкети с представители на централната и районните администрации на СО  

 

Данните от всички проучвания са анализирани в рамките на настоящия доклад, като 

изводите и препоръките от тях ще послужат за основа на финализирането и 

активирането на темите за стратегията и изработването на цели, мерки и 

индикатори за дългосрочна стратегия Визия за София.  
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I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОУЧВАНЕТО  

 

В рамките на социологическия анализ за качество на живот в София са реализирани 

както качествено, така и количествено проучване.  

Проведени са 12 фокус групови дискусии с граждани на столицата, като всяка дискусия 

обхваща жители на различна зона, според районирането, направено от Екип Визия.  

Количественото проучване сред жители на столицата обхваща 2500 респондента, 

като структурата на извадката гарантира представителност на резултатите за 

населението в същите зони.  

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАЧЕСТВЕНОТО ПРОУЧВАНЕ  

Реализирано от Алфа Рисърч 

Период на провеждане октомври – ноември 2018 г. 

Методология Качествено проучване чрез фокус групи 

Целева група Жители на столицата от 12-те зони, формирани от 
екип Визия 

Място на провеждане София, офисът на Алфа Рисърч  

Средна продължителност Между 1 час и 50 мин и 2 часа 

Брой реализирани дискусии 12 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО ПРОУЧВАНЕ 

Реализирано от Алфа Рисърч 
Период на провеждане 30 ноември – 15 декември 2018 г. 
Методология Количествено проучване 
Целева група Граждани на София 
Обем на извадката 2510 ефективно проведени анкети  
Методология на формиране на 
извадката 

Стратифицирана извадка, представителна за 
населението на София по зони, възраст и пол  

Метод на набиране на 
информацията 

Пряко стандартизирано интервю по домовете на 
респондентите чрез таблет   

 Метод на определяне на извадка: изготвена на базата на двустепенен 

стратифициран подбор с отчитане на тежестта както на 13-те структурни 

териториални единици в рамките на общата извадка, така и на отделните 

квартали за всяка под-извадка. Зоните, определени от Възложителя, са както 

следва:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ  
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

 

 

Териториален обхват на зоните 
Зона 0 Централна градска част 

Зона 1 

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден, ж.к. Западен парк, ж.к. Красна 
поляна, ж.к. Лагера, ж.к. Захарна фабрика, ж.к. Разсадника - 
Коньовица, ж.к. Света Троица, ж.к. Сердика, ж.к. Фондови жилища, 
Централна гара 

Зона 2 

ж.к. Дианабад, ж.к. Изгрев, ж.к. Изток, ж.к. Борово, ж.к. Красно 
село, ж.к. Хиподрума, ж.к. Бели Брези, кв. Крива река, кв. 
Хладилника, кв. Лозенец, ж.к. Гоце Делчев, ж.к. Иван Вазов,  ж.к. 
Стрелбище 

Зона 3 ж.к. Гео Милев, ж.к. Христо Смирненски, ж.к. Яворов, кв. Подуяне 

Зона 4 
кв. Враждебна, ж.к. Левски, ж.к. Стефан Караджа, ж.к. Суха река , 
ж.к. Хаджи Димитър, кв. Васил Левски, кв. Христо Ботев 

Зона 5 
ж.к. Лев Толстой, ж.к. Надежда, ж.к. Връбница, ж.к. Орландовци-
Малашевци, ж.к. Свобода, кв. Бенковски, кв. Илиянци 

Зона 6 кв. Обеля , кв. Люлин 
Зона 7 ж.к. Овча Купел, ж.к. Славия, ж.к. Факултета 
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  За изготвяне на извадката са приложени следните критерии: 

o В рамките на обема на извадката, определените от Възложителя 

13 териториални структурни единици на София са пропорционално 

представени спрямо населението  15+ години в тях; 

o В рамките на обема на под-извадките за всяка структурна териториална 

единица, населението на кварталите, влизащи в нейния състав, е 

представено съобразно неговата специфична тежест; 

 Етапи на изготвяне на извадка: 

o На първи етап наличната информация за населението на град София от 

официални източници (НСИ, Столична община, ГРАО) е групирана в 

съответствие с 13-те структурни единици/райони, определени от 

Възложителя. 

o На втори етап към списъка с 13-те териториални структурни единици е 

изготвена кумулативна колона с броя на кварталите, влизащи в техния 

състав. Тази колона е използвана, за да се дефинира броят на кварталите 

на втората стъпка от съставянето на извадката и респективно – 

броят на лицата, които да бъдат бъдат анкетирани във всеки квартал, 

попаднал в извадката (пропорционално на големината на кварталите и 

тежестта на всяка от 13те териториални структурни единици). 

o На трети етап е определена стъпка на извадката по следната формула:  

S =
N Population

V
 

Където, 

S = стъпка на извадката  

NPopulation = Броят на населението на 15+ години в 13-те териториални 

структурни единици на София   

V = Обем на респондентите в извадката  

Зона 8 
ж.к. Кръстова вада, ж.к. Малинова долина, ж.к. Манастирски 
ливади, кв. Павлово 

Зона 9 
ж.к. Дървеница, ж.к. Младост, ж.к. Мусагеница, ж.к. Студентски 
град, ж.к. Горубляне 

Зона 10 ж.к. Дружба 

Зона 11 

кв. Абдовица, с. Ботунец, с. Бусманци, гр. Бухово,  с. Войнеговци, с. 
Волуяк, с. Гниляне,,  с.Горни Богров, с. Долни Богров, с. 
Доброславци, с. Житен, с. Казичене, ж.к. Кремиковци, с. 
Кубратово, с. Кътина,,  с. Г. Лозен, с. Д. Лозен,,  с. Локорско, с. 
Мировяне, с. Мрамор, с. Негован, гр. Нови Искър, с. Подгумер,, с. 
Световрачане, кв. Сеславци, кв. Требич, кв. Челопечене, 
с.Чепинци, с. Яна 

Зона 12 
гр. Банкя, кв. Бояна, кв. Вердикал, кв. Горна баня, кв. Драгалевци, кв. 
Карпузица, кв.Княжево 
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За начало на анкетирането е определено случайно стартово число. 

o Във всяко гнездо от извадката са интервюирани не повече от 10 души с 

цел да се избегне влиянието на вътрешно гнездовата корелация.  

o Точният брой на гнездата и броят на респондентите във всеки квартал е 

определен пропорционално на големината им и тежестта на 

съответните териториални структурни единици. 

 Параметри: 

o представителна за 13-те териториални структурни единици на София; 

o максимално стандартно отклонение: +/- 1.96; 

o степен на сигурност (гаранционна вероятност): 95% 
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II. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ  
 

1. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКА КАРТИНА НА СОФИЯ 

Развитието на София и утвърждаването й като основен икономически център на 

България привличат все повече хора в последните години. Една от ключовите за 

столицата тенденции е, че населението й непрекъснато нараства с плавни темпове. 

Според последните актуални данни на ГД ГРАО към 2017 г., жителите на столицата, 

включително крайградските територии, са 1 311 348 души, от които населението на 

възраст 15+ години е 1 012 774 души (за сравнение, данните от националното 

преброяване през 2011 г . на НСИ регистрират 1 291 591 души). Трябва да се имат предвид 

обаче ограниченията на методологията за изчисление базата на населението, която 

стъпва на регистрираните в София жители, но не отчита пребиваващите без 

регистрация в София. По данни на Алфа Рисърч и косвени статистически анализи може 

да се смята, че населението на София е около 2 000 0000 души. Демографският ръст 

увеличава социално-икономическите възможности на града, но го изправя и пред редица 

инфраструктурни, урбанистични и екологични предизвикателства, които определят и 

ще определят средата и качеството на живот в близките десетилетия. 

 

Открояваща се специфика на социално-икономическата структура на населението на 

София в сравнение със средното за страната е, че тук живеят значително повече 

млади/в трудоспособна възраст (77% под 60 г. спрямо 68% за страната), по-образовани 

(относителният дял на висшистите в столицата е почти двойно по-голям от този за 

страната) и с по-висок икономически статус хора (среден месечен доход на човек 661 лв. 

спрямо 488 за страната1 за 2017 г.). Тази благоприятна социално-демографска картина 

се отразява в по-високата удовлетвореност на софиянци от здравето и живота им 

като цяло, но удовлетвореността от нивата на доходи и цените на живота не са така 

високи. 

 

Могат да бъдат очертани типологично характерни за града зони, чиито разлики са от 

ключово значение за качеството на живот, възприятията за града и насоките на 

политиките за развитие. Основните разлики са свързани с локализирането на 

икономическия и културен капитал на хората. По този критерий се очертават:  

 Зони с висок образователно-културен и висок икономически капитал: това са най-

вече централните градски части, където 2/3 от жителите са висшисти, а над 

50% имат доходи над 1000 лв. на член от домакинството. В тези части е 

концентрирано както по-застаряващо, така и по-младо население – хора, заети 

в частния сектор, с професии, изискващи високо образование и  квалификация.    

 Зони с по-висок образователно-културен, но вариращ в по-широки граници 

икономически капитал: такива са зоните, включващи кварталите Лозенец, 

Дианабад, Гоце Делчев (зона 2), Гео Милев, Яворов, Хр. Смирненски  (зона 3).  В тези 

квартали живеят предимно високо образовани, заети с неръчен труд, но с доходи 

около средното за София.    

                                                
1 https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1084 
 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1084
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 Зони с нисък както образователно-културен, така и икономически капитал  - като 

такива по-ясно се открояват крайградските територии (11 и 12), както и 

кварталите Надежда, Орландовци, Свобода. Когато се вгледаме в субективния 

финансов статус обаче, към този списък се добавят Дружба, Люлин и Обеля, 

където дяловете на хората, определящи доходите си като недостатъчни, 

надвишават забележимо средните. 

 

Изследването на качеството на живот е представително за населението на 

столицата по признаците пол и възраст, като извадката е стратифицирана на базата 

на обособените от Екип Визия 13 териториални структурни единици-зони, които на 

урбанистичен принцип обхващат различни квартали и административни райони на 

София (описани по-горе в раздел „Характеристики на изследването“). Трябва да се има 

предвид, че част от териториалните единици включват разнородни по социално-

икономически характеристики квартали (като напр. зона 4, в която попадат кв.  Хаджи 

Димитър, Сухата река, Левски, но и Христо Ботев; зона 9, която обединява кв. Младост, 

заедно със Студентски град и Горубляне и др.), което не винаги позволява изграждането 

на хомогенен профил на тези зони. 

 

Поради съвместяването на различни по характера си квартали, останалите зонални 

единици притежават смесени характеристики, като така „потъват“ някои изразено 

гетоизирани квартали като Христо Ботев, Факултета и др., което се очерта във фокус 

груповите дискусии.  

 

Въпреки тази хетерогенност на зоните, забележима е разликата север-юг и запад-

изток. На север и запад равнището на живот е по-ниско, което е съпроводено с по-ниски 

самооценки и по-ниски нива на удовлетвореност от различни измерения на градския 

живот. Решаващи зони на намеса срещу тези наченки на сегрегиране на неравенствата 

(освен публичния транспорт, чието развитие е широко подкрепяно) са 

благоустрояването на уличната мрежа и сградния фонд, повишаване качеството на 

образованието в кварталните училища, децентрализация на културния живот, но и по-

засилени мерки за сигурност. 

2. ОБЩА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ГРАДА 

Широко представителното проучване показва, че като цяло софиянци си харесват 
града, въпреки ясно изразената чувствителност към неговите проблеми. 
Удовлетворени от това, че живеят тук, са 91% от запитаните, а почти половината 
от тях са напълно удовлетворени. 

По този общ показател данните показват леко подобрение спрямо голямото 

сравнително изследване Евробарометър от 2015 г., когато София стоеше на 

равнището на столиците и големите градове в Южна и Източна Европа – повечето хора 

са били удовлетворени да живеят в нея, но тази удовлетвореност е била пълна при малко 

над 40%. И сега пълната и частичната удовлетвореност са изравнени, но и двете са 

леко нараснали. В статусно и демографско отношение данните не разкриват някакви 

специфични особености, с изключение на това, че колкото по-млади и по-заможни са 
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хората, толкова по-доволни са от живота си като цяло, а с това и от мястото, на което 

живеят. 

Структурата на удовлетвореността обаче съществено се различава в различните 

градски зони. Напълно удовлетворените са над двойно повече от частично 

удовлетворените в централната градска част, в източните и южни райони – зони 2 

(Дианабад, Красно село, Лозенец, Гоце Делчев), 3 (Яворов, Гео Милев, Подуяне, Смирненски) 

и 8 (Кръстова вада, Малинова долина, Манастирски ливади, Павлово), – както и в 

северната крайградска зона. Останалите запитани са далеч по-умерени в равнището си 

на удовлетвореност. Тази предпазливост е особено силна в западните квартали – в зона 

1 (Красна поляна, Западен парк, Фондови жилища, Разсадника), където напълно 

удовлетворените са едва 14%, и в зона 7 (Овча купел, Славия, Факултета) – 20% напълно 

доволни. Следват жителите на зони 5 и 6 (кварталите Надежда, Орландовци, Свобода, 

Люлин и Обеля) с по около 30% напълно удовлетворени. Тук е важно да оценим правилно 

връзката между зоните, в които живеят хората, и удовлетвореността им да живеят в 

София. Според утвърдените статистически показатели София е град с малко по-високо 

неравенство от средното за страната (коефициентът на Джини е над 42 при средно за 

страната 40). Същевременно, София е град със значително по-малък дял на бедните и 

живеещи с материални лишения (20% живеещи в материални лишения при средно 30% за 

страната). Тоест в София има по-малко бедност, но повече неравенство. Налице са 

обаче наченки на процеси на сегрегиране на неравенството по градски зони. В редица 

отношения жителите на западните и северните квартали на столицата се чувстват 

по-необлагодетелствани. 
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Кои черти на градския живот генерират най-много удовлетвореност и кои – най-силна 

критичност? Данните открояват три модела: 

 1) черти на градския живот, от които гражданите са доволни и при които пълната 

удовлетвореност надхвърля частичната. Това са търговската мрежа, възможностите 

за култура, образователните възможности и публичният транспорт;  

2) черти на градския живот, които са приемливи за широко мнозинство от 

респондентите, при които обаче пълното удовлетворение е по-ниско от частичното. 

Това са публичните пространства и зелените зони, трудовите и бизнес 

възможностите, както и нивата на доходи, достъпността на жилищата и социалните 

услуги, природата и качеството на питейната вода;  

3) черти на градския живот, спрямо които столичани са критични – общата 

неудовлетвореност надвишава удовлетвореността. Това са качеството на въздуха и 

нивото на шум, чистотата на града и състоянието на улиците и сградите в него, 

цените на живота и сигурността. 

Най-високите дялове на силна неудовлетвореност са в две основни групи: материалния 

стандарт на живота и чистотата на града и качеството на въздуха. 

 

Да започнем с първия модел на високо и силно одобрение. За София това са достъпът до 

търговски обекти (60% пълна удовлетвореност срещу 33% частична, общо 93%), 

възможностите за културен живот (съответно 58% срещу 33%, общо 91%), 

публичният транспорт (51% срещу 40%, общо 91%) и училищата и образователните 

институции в града (51% срещу 39%, общо 90%). Трябва да отбележим, че и по трите 

показателя има осезаема промяна в сравнение с данните отпреди 4 години. Най-значима 
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е тя в оценката на публичния транспорт, чиято структура през 2015 г. беше твърде 

различна – напълно удовлетворените бяха малцинство. 

Удовлетвореността от публичния транспорт е особено висока сред респондентите 

от старите южни квартали в зона 2, от централната градска част и от крайградските 

зони. Висока, но по-разколебана между пълна и частична е удовлетвореността в 

практически всички останали райони с едно важно изключение: зона 7 (Овча купел, Славия, 

Факултета). Тук напълно доволни от публичния транспорт са едва 14%, а 

критичността – макар да не е драстична – е най-високата регистрирана в 

изследването – 26% частично недоволни.  

Това е и първата забележка към района, изказана във фокус групата: „Транспортът е 

най-голямото неудобство на квартала, особено, откакто копаят за метрото – По едно 

време кварталът беше затворен от всички страни, имаше само два изхода, към 

околовръстното и към Красна поляна – Имахме 3-4 маршрутки, сега останахме само с 

една“. 

 

С изключение на чувстващите се откъснати жители на крайните западни квартали,  

транспортната политика на столична община е една от емблемите на града – 

публичният транспорт се изтъква спонтанно като едно от несъмнените 

преимущества на града в сравнение с другите големи български градове. Отново 

единствената зона, в която публичният транспорт се извежда като проблем, е зона 7. 

Във всички останали зони, както и в груповите дискусии, градският транспорт и 

метрото се посочват спонтанно като предимства и на града, и на кварталите. Нещо 
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повече, градският транспорт е на първо място сред спонтанно изброяваните от 

респондентите предимства на кварталите им. Трябва да се има предвид и това, че близо 

две трети от респондентите се придвижват основно с градски транспорт, тоест 

когато го изтъкват като предимство на квартала, хората оценяват нещо, което 

ползват всекидневно. 

 

Все пак, сравнението между удовлетвореността от публичния транспорт в града като 

цяло, от една страна, и в собствения квартал на респондентите, от друга, дава малко 

по-диференцирана картина. Удовлетвореността от транспорта в кварталите им, 

граничи с максималната сред респондентите от центъра и от кварталите около 

Южния парк – тук напълно удовлетворените са впечатляващо много – над 80%. Висока 

е както общата, така и пълната удовлетвореност в източните квартали Гео Милев, 

Яворов, Подуяне (общо над 90%, а напълно – близо две трети), следвана от тази на 

жителите на новите южни квартали. Далеч по-резервирана обаче е удовлетвореността 

на хората от западните и северните зони. А сред жителите на крайградските зони 

неудовлетворението от транспорта в кварталите им е равно на удовлетворението, 

което като правило е само частично. 
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Впечатляващо е обаче, че с изключение на жителите от крайната западна зона, всички 

останали респонденти, независимо от оценките на транспорта в квартала им, 

оценяват посоката на развитие на публичния транспорт в града положително. Това в 

най-голяма степен интегрира града. Макар че и хората, които изтъкват 

възможностите за културен живот са много – дори повече от феновете на публичния 

транспорт – тук акцентираме именно върху него, защото потребителите му са далеч 

повече от потребителите на културен живот. 

Какво показва анализът на следващото направление по степен на удовлетвореност – 

културния живот?  

Макар софиянци да не са масови потребители на култура и най-честите им напускания 

на квартала да са за посещения на търговски обекти и заведения за хранене, а най-

разпространената културна практика да е посещението на кино, дистанционно те 

ценят възможностите за култура, които градът им предоставя. 91% от 

респондентите са удовлетворени от възможностите за културен живот в столицата, 

а 58% се чувстват напълно удовлетворени. В най-голяма степен доволни са младите и 

хората в най-активна възраст. Най-активните културни публики също са с възрастов 

профил от 18 до 40 години. Жителите на някои квартали отново демонстрират по-

диференцирано отношение - изключенията са в по-ниско статусните западни 

квартали, но и в новите южни квартали на столицата, където общата 

неудовлетвореност надхвърля 30%. 
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Възможностите за културен живот са характеристика на града, но категорично не и на 

кварталите. Когато спонтанно трябва да назоват предимствата на града си, хората 

от почти всички градски зони назовават едни или други елементи от културния живот 

в столицата. Когато обаче трябва да оценят удовлетворителността на културните 

възможности на квартала си, напълно удовлетворени остават само жителите на 

централните части на града. Донякъде изненадващо обаче сред жителите на западните 

квартали има доста висока частична удовлетвореност – над 60%. А жителите на 

северните крайградски части са значително по-удовлетворени от възможностите на 

кварталите им за културен живот, отколкото са жителите на южната крайградска 

зона. Може да се смята, че тези разлики се дължат до голяма степен на потребността 

и подготвеността на различните социални групи да участват в културния живот. 

Докато при градския транспорт обективните характеристики „натежават“, то при 

оценката на културния живот субективните нагласи са водещи, а това пряко влияе и на 

удовлетвореността. Образно казано, хора, които нямат особена потребност от 

култура, са удовлетворени от предлагането, защото и равнището на претенциите е 

много по-ниско.  

Възможностите, които градът предоставя за образование, са високо оценени от 

респондентите – над половината от тях са напълно удовлетворени, а общата 

удовлетвореност достига 90%. Нещо повече – образователните възможности са една 

от характеристиките, които хората спонтанно посочват, когато биват запитани 

свободно да назоват предимствата на града си. И не на последно място: две трети от 

учащите заявяват пълна удовлетвореност от училищата и другите образователни 

институции в София. 

Общата неудовлетвореност е малка и категорично намалява с увеличаването на 

доходите. Тук обаче трябва да отбележим един потенциален риск за града – сред 

респондентите с най-ниски доходи (до 300 лв. на член от домакинството) 
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неудовлетвореността от образователните институции и възможности на града е 

чувствително по-висока – общо 23% спрямо двойно по-малка в следващата подоходна 

група (301-500 лв.) и спрямо едва 5% в групата с доходи между 500 и 800 лв. на член на 

домакинството. Недоволството на по-бедните от образователните възможности е 

индикатор, че образователната система не успява да противодейства на социалните 

неравенства, което създава предпоставка те да се възпроизвеждат през поколенията. 

 

Картината е доста различна в отделните градски зони. Удовлетвореността от 

образователната инфраструктура на града като цяло е най-силна в центъра и 

източните квартали. В останалите зони обаче е далеч по-умерена, а в някои от 

западните зони има забележимо по-висока от средната неудовлетвореност. 

Макар и не безспорна, тезата, че „кварталните училища са западнали“, прозвучава в две 

от  груповите дискусии, едната в зона 4 (Хаджи Димитър, Левски, Хр. Ботев). А тъкмо тя 

е една от зоните на столицата с най-висока неудовлетвореност от училищата и 

образователните институции в квартала – 53%. Изпреварват я по 

неудовлетвореност от тази инфраструктура само северните крайградски части 

(68%). Относително висока е неудовлетвореността от кварталните образователни 

структури и в Люлин и Обеля. А фокус груповите дискусии подсказват за втвърдяване 

на процес на етническа сегрегация на някои училища като „ромски“. 

Софиянци са силно удовлетворени от достъпа до магазини и търговски площи в града си 

и оценяват това като едно от предимствата му. Като цяло са доволни и от кварталния 

достъп до търговски обекти, макар и на места по-умерено. Отчетливото изключение е 
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зона 7 (Овча купел, Славия, Факултета). Рехавостта на търговска инфраструктура е 

един от признаците на гетоизиране на зони от града. 

Преминаваме към онези елементи на градския живот, които като цяло удовлетворяват 

софиянци, но удовлетвореността им е по-ниска и рядко е пълна. Това са публичните 

пространства и зелените зони, природата и качеството на питейната вода, 

трудовите и бизнес възможностите, както и нивата на доходи, достъпността на 

жилищата и социалните услуги. Неудовлетвореността по тези показатели варира 

между 30 и 49% 

Най-високо е неудовлетворението от публичните пространства (пазари, площади, 

пешеходни зони) сред респондентите от северните райони, от Люлин и Обеля, от 

Дружба и от новите южни квартали. 

Неудовлетвореността от зелените зони надхвърля удовлетвореността в северните и 

западните квартали, в новите южни квартали, а сега към тях се добавят и 

респондентите от Младост и Мусагеница. 

Друга е териториалната структура на неудовлетвореността от състоянието на 

природата: тук в част от кварталите неудовлетвореността е нищожна, но това се 

компенсира от много високите й стойности в други зони. Тук водят крайградските 

зони, особено южната, следвани от жителите на Надежда, Орландовци и Свобода. 

Качеството на питейната вода е проблем на подвитошките квартали и крайградските 

зони. 
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Достъпността на жилищата в града е най-неудовлетворителна за респондентите от 

крайградските зони, от зона 4 (Левски, Хаджи Димитър, Сухата река), от Дружба 

(надхвърля 60%), следвани от жителите на Люлин и Обеля (неудовлетворени са повече 

от половината запитани). 

Едно от обясненията, които участниците във фокус груповите дискусии даваха за 

нарастването на София, беше стремежът към работа и пазарът на труда. Достъпната 

работа е и на трето място (в челото на класацията) сред спонтанните отговори на 

въпроса кои са най-привлекателните черти на София Същевременно участниците бяха 

на мнение, че повечето възможности за работа не водят до драстично по-висок жизнен 

стандарт - „над 50 човек не може да си намери работа – Предпочитат младите, на 

които им плащат по-малко“. Статистическите данни потвърждават това – София е 

градът с най-висока линия на бедността (над 400 лв.). Тук софиянци оценяват 

трудовата ситуация като амбивалентна – многото възможности за работа привличат 

в града много хора, които обаче създават конкурентна среда и не получават 

достатъчно добри доходи. 

Най-критични към възможностите за достъп до пазара на труда са хората с по-ниски 

доходи, а работещите ръчен труд, както и представителите на интелигенцията и 

свободните професии са доста по-скептични от служителите. Отново северните и 

западните квартали, както и северната крайградска зона концентрират повече 

неудовлетвореност. 

Прави впечатление, че работещите в частния сектор са малко по-скептични към 

възможностите за бизнес в София от работещите на държавна или общинска работа, 

но и в двете групи общата удовлетвореност надхвърля 70%. 

Накратко, по този блок от променливи – трудовите и бизнес възможности на града го 

карат да расте, но нивото на доходите остава недостатъчно удовлетворително – тук 

мненията са разпределени по равно. 

Обяснимо е, че при пенсионерите и безработните неудовлетвореността от нивото на 

доходи е висока. Следват ги обаче заетите, упражняващи ръчен труд -  с 60% 

неудовлетворени, от които половината - напълно. Териториално най-голяма 

концентрация на недоволни от нивата на доходите има в зона 4 (Левски, Хаджи Димитър, 

Сухата река, Хр. Ботев) – тук удовлетворени няма,а над 90 на сто са напълно 

неудовлетворени; следват северната крайградска зона (91% неудовлетворени) и Дружба 

(82%). Втора група с по около две трети неудовлетворени от нивото на доходи е 

образувана от южната крайградска зона, както и от северните и западните квартали. 
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Невралгичните моменти от живота на града се очертават от онези индикатори, по 

които неудовлетворението надхвърля удовлетвореността. Когато тестваме списък 

от проблеми, това са качеството на въздуха и нивото на шум, чистотата и 

състоянието на улиците и сградите в града, цените на живота и сигурността. Когато 

питаме хората спонтанно да посочват, фаворитите са трафикът,мръсният въздух, 

презастрояването и чистотата. 

Несъмнен дразнител номер едно е качеството на въздуха, предизвикващо общата 

неудовлетвореност на близо три четвърти от софиянци. Това не е изненадващо, като 

се има предвид и медийният интерес към темата, както и опитите на общината да 

адресира проблема. Мръсният въздух се явява и в челото на темите, които 

респондентите посочват спонтанно, помолени да кажат кои според тях са най-

сериозните проблеми на града им, и то с внушително висок процент – 36%, макар да е 

засенчен от софийския трафик (който се споменава от цели 46%). 

Нека да сравним в кои райони неудовлетвореността е най-висока с районите, в които 

този проблем се появява спонтанно на първо място. 

Спонтанно, мръсният въздух най-често се посочва като основен проблем на София от 

респондентите в пет от 13-те зони (4, 5, 6, 7, 11, 12). Това са северните квартали на 

града, част от западните (Люлин, Обеля, Овча купел, Славия, Факултета) и 

крайградските зони. Тъкмо тук са и най-високите нива на неудовлетвореност, които 

регистрираме с въпроса за степента на удовлетвореност от различни елементи на 

градския живот. Но в близкия контекст на квартала си хората най-често имат други 
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приоритетни проблеми. Този разлом между проблеми на непосредственото обкръжение 

и проблеми на града е особено отчетлив в крайградските зони, където респондентите 

са доволни от чистия въздух в квартала си, но обявяват мръсния въздух за проблем 

номер едно на София. Подобна е и реакцията на хората от зона 7 (Овча купел, Славия и 

Факултета) – те са сред най-удовлетворените от качеството на въздуха в квартала 

им, но същевременно поставят мръсния въздух на първо място сред проблемите на 

града. Това подсказва два важни ориентира: софиянци са чувствителни към проблема, но 

тази чувствителност не е непременно съюзник на усилията да бъде решен. Не 

изглеждат склонни да променят навиците си и когато бъдат призовани, реагират 

отбранително и на принципа „до мен ли опряха нещата“. Създадена е атмосфера на обща 

тревожност и критичност по темата, която едва ли може да бъде преодоляна без 

създаването на съпричастност и без освобождаването на хората от усещането, че те 

ще плащат цената за проблем, който не чувстват да са създали. 
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Когато питаме хората, дали са удовлетворени от чистотата в града си, 71% 

отговарят отрицателно. А когато молим респондентите сами да посочат ключовите 

проблеми, чистотата пак се появява в челото на таблицата с 16% спонтанни 

посочвания. Чистотата са оценява като водещ проблем както за града като цяло, така 

и за конкретните квартали. Фокус групите също открояват недоволството както на 

софиянци, така и на дългосрочно пребиваващите тук чужденци от чистотата. 

Има и изключения – близо две трети от жителите на южната крайградска зона са 

напълно удовлетворени от чистотата в кварталите си, а на общия фон правят 

впечатление и около петдесет-процентните дялове на частично удовлетворените от 

чистотата в кварталите си жители на северната крайградска зона, на градския център 

и на доста проблемните във всички други отношения жители на Овча купел, Славия и 

Факултета. 

Неудовлетвореността от чистотата в собствения квартал е най-силна в Левски, 

Христо Ботев, Хаджи Димитър (зона 4) и в Люлин и Обеля (зона 6). Много са 

неудовлетворените и в Младост, Мусагеница, Горубляне, Студентски и Дружба. Но дори 

и респондентите, които са относително по-доволни от чистотата в кварталите си, 

са неудовлетворени от нивото на чистотата в града като цяло. 
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Високото ниво на шум е стандартен проблем на големите градове. В София 

неудовлетвореността по този показател възлиза на 59%, макар че тоталната 

неудовлетвореност не е прекомерно висока. Софиянци по-скоро са свикнали с шума – 

той не се явява в списъка със спонтанно посочвани проблеми нито на града като цяло, 

нито на кварталите, в които живеят респондентите. Да видим все пак в кои градски 

зони този проблем буди най-силни негативни реакции. В центъра и в източните райони 

– инак доволните от живота си в София обитатели на центъра, на Яворов и Гео Милев 

се оплакват от нивата на шума. Следват ги зона 4 (Левски, Сухата река, Хаджи Димитър), 

Люлин и Обеля. 

Състоянието на улиците и сградите в града се очертава като зона на стабилна 

неудовлетвореност – 56%. Както ще видим по-нататък, според респондентите 

сградният фонд се санира на принципа „всеки за себе си“, а състоянието на уличната 

настилка и тротоарите е плачевно. Уличната инфраструктура („дупките по улиците“) 

държи първото място в спонтанно посочваните проблеми на кварталите. 
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Важен аспект, на който трябва да се обърне внимание е и структурата на 

удовлетвореността и неудовлетвореността от сигурността и ограничаването на 

престъпността. Макар че сигурността въобще не се споменава, когато молим хората 

сами да назоват проблемите на града и кварталите, щом попитаме, дали са 

удовлетворени от сигурността в града, броят на неудовлетворените – макар и с малко 

– надхвърля този на удовлетворените (51% спрямо 47%). Тук поведенията са раздвоени 

– жителите на центъра, Дружба и старите южни квартали се чувстват в голяма 

степен удовлетворени. И обратно – живеещите в зона 1 (Красна поляна, Фондови 

жилища, Разсадника), в зона 4 (Левски, Хаджи Димитър, Христо Ботев) и в северната 

крайградска зона са подчертано неудовлетворени. 
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Въпреки проблемите и критичните точки, софиянци смятат, че като цяло градът им 

върви към по-добро и става по-добро място за живеене – 57% са на това мнение. 

Останалите две позиции – че вървим на зле, или пък че няма промяна – се разпределят 

почти поравно. Дяловете на песимистите са малко по-високи сред хората над 60 години, 

както и сред висшистите. Повече песимисти има в Люлин, Обеля и в подвитошките 

квартали. 

Като цяло, 70% от всички запитани смятат, че в сравнение с другите големи градове в 

страната София е по-добър град за живеене. 

В заключение: софиянци си обичат града, оценяват високо възможностите, които 

предоставя за образование и култура, ценят публичния транспорт, гордеят се с 

метрото, амбивалентни са по отношение на икономическите възможности, които 

предоставя – от една страна са привлекателни, от друга – доходите не 

съответстват на усилията, а цените на живота са високи. Критичните позиции са 

очаквани – освен мръсния въздух, чистотата и състоянието на улиците и сградите. 

3. ЖИЛИЩАТА 

Като цяло софиянци са удовлетворени от частния си живот, чието средище е 

жилището. Може да се каже, че столичното население има относително достатъчен 

жилищен фонд. Преобладаващият модел е на нуклеарното семейство, което се разполага 

най-често в 2-3 стаи. Софиянецът иска и има собствен покрив над главата и е свел 

благоустройствените си усилия до него. 
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Основната част от респондентите обитават собствени или съ-собствени имоти 

(63%) или пък такива, които са им предоставени безвъзмездно (26%). 

На свободен наем живеят само 9%, а наемателите на общински жилища са пренебрежимо 

число. Изследването констатира още веднъж нищожните възможности на общината да 

предоставя общински жилищен фонд и да се намесва през такъв ресурс на терена на 

социална справедливост. 

Жилищният въпрос в София се решава изцяло частно и пазарно. 

Някои категории софиянци обаче не разполагат с финансов ресурс да упражняват 

пазарен избор и остават закотвени в жилищата, които наследяват. Очаквано, колкото 

по-висок е доходът на домакинството, толкова повече претенции при избора са си 

позволявали хората. Две трети от респондентите, чиито домакинства разполагат с 

до 500 лв. месечен доход на член от домакинството, не са избирали, а са заварили 

жилището, в което живеят. За всички останали водещ фактор е цената, следвана от 

местоположението. 

Най-много „венчани“ за фамилната собственост има в крайградските зони и в зони 7, 5 и 

1 (кварталите Овча купел, Славия, Факултета, Надежда, Орландовци, Свобода, Връбница, 

Красна поляна, Разсадника, Фондови жилища). Може да се допусне, че в тези зони ще е най-

остра нуждата от публични действия и средства за поддръжка на сградния фонд при 

ограничени средства на собствениците на имоти. Социално-демографската прогноза 

за такива градски зони е сегментиране на населението между застаряващи 

нискодоходни категории и гетоизирани зони с по-млади, но също нискодоходни и по-

слабо образовани групи. 

Границата, отвъд която хората имат възможност да мислят за социалната и 

транспортната инфраструктура при избора на жилище, е 1000 лв. месечен доход на член 

от домакинството. 

Най-голям е относителният дял на наемателите във възрастовите сегменти 18-30 и 

31-40 години. Очаквано, най-много собственици на ипотекирани жилища има във 

възрастовия диапазон 31-40 с доходи над 1000 лв. на член от домакинството. Това са 

хората, които правят кариера и планират семейства. 
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Благоустрояването на този жилищен фонд също е на частен и пазарен принцип. Над 70% 

от респондентите живеят в жилища в сгради, строени преди 1989 г. Дяловете на 

живеещите в изцяло санирани сгради и на живеещите в сгради, строени след 1990 г. са 

почти еднакво големи – малко под една пета. Друга една пета живеят в изцяло 

несанирани сгради. Софийският модел: частично санирана сграда (63% от 

респондентите живеят в такива), „В панелен апартамент живея, от 85-а година е блока 

... и всеки сам санира“. 

Стратегически това е един централен проблем на столицата – сградният фонд 

остарява, амортизира се, а поддръжката му е практически изцяло в ръцете на 

отделните собственици на фамилни имоти, които ги благоустрояват „навътре“. И 

макар да не са много доволни от състоянието на сградния фонд в квартала и града си, са 

доволни от състоянието на собствения си имот. Оценката  следва принципа „сградите 

са добре навътре и зле навън“. Така например, близо две трети от респондентите 

оценяват състоянието на сградата, в която се намира жилището им, като по-скоро 

добро или даже много добро, въпреки че само 38% намират състоянието на сградите и 

улиците в квартала си за удовлетворително. 

Най-тревожни за състоянието на сградите, в които се намират жилищата им, са 

респондентите от новите южни квартали, от Дружба и от зона 4 (Левски, Сухата река, 

Хаджи Димитър). Впечатляващо висок е делът на хората, които намират състоянието 

на сградата, в която живеят, за много лошо, в зона 7 (Овча купел, Славия, Факултета) – 

37%. 
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Като цяло софиянци са умерено удовлетворени от местоположението на жилището си. 

Най-доволни са жителите на южната крайградска част, центъра, следвани от 

живеещите в старите южни квартали (Красно село, Лозенец, Гоце Делче, Дианабад), 

както и тези в Яворов и Гео Милев, в новите южни подвитошки квартали и в северната 

крайградска зона. 

Най-много неудовлетворени от квартала им има в Дружба, в крайните западни квартали 

(Славия, Овча купел, Факултета), в северните квартали (Надежда, Орландовци, Свобода) 

и в западните (Красна поляна, Разсадника, Фондови Жилища), Люлин и Обеля. 

Повечето респонденти намират, че в последните години кварталите им се променят 

към по-добро и стават по-добри места за живеене. Това мнение е особено силно сред 

жителите на градския център и на южната крайградска зона – около деветдесет на 

сто. Част от проблемните в други отношения северни и западни квартали са на второ 

място с по около две трети оптимисти за развитието на кварталите си – това са зона 

4 (Хаджи Димитър и Сухата река) и 1 (Красна поляна, Разсадника, Фондови жилища). 

Същата е картината и в новите южни квартали и в северната крайградска зона. 

В две от зоните, в които има най-много доволни да живеят тъкмо там, има обаче и най-

много оценки, че кварталите им се влошават – в зона 3 (Гео Милев, Яворов, Подуене, 

Смирненски) така смятат една трета от запитаните, почти колкото са недоволните 

от развитието на кварталите си в Люлин и Обеля. А в зона 2 (Дианабад, Лозенец, Красно 

село, Гоце Делчев) песимистите са 20%. Поляризацията е потенциална предпоставка за 

генериране на социално напрежение и окнфликти. 
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В северните квартали, както и в Люлин и Обеля, има значително повече хора, които 

смятат, че кварталите им са по-лоши от средното за града. 
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Както стана ясно, най-голямо неудовлетворение пораждат чистотата, състоянието 

на сградите и улиците в квартала, качеството на въздуха и възможностите за култура 

в кварталите. 

Като цяло софиянци са доволни от града си и по-умерено доволни от квартала си. 

Логично, когато бъдат запитани, дали центърът или кварталите да се развиват 

приоритетно, три четвърти от респондентите избират кварталите. 

Онова, което хората най-много ценят в кварталите си, е публичният транспорт и 

търговската инфраструктура (по 50% са напълно удовлетворени). На второ място с по 

една трета пълна удовлетвореност са лечебните и образователните институции в 

кварталите. Тази висока обща удовлетвореност обаче силно варира по зони. 

Неудовлетворени от здравната инфраструктура на кварталите си са респондентите 

от северните квартали и от двете крайградски зони. 

Образователната инфраструктура също предизвиква диференцирани по зони оценки. 

Удовлетвореността от нея е доста по-резервирана в Дружба, в зона 1 (Красна поляна, 

Разсадника, Фондови жилища), в Люлин и Обеля, в Овча купел, Славия и Факултета. В 

северните квартали и в северната крайградска зона неудовлетворени са повече от 

половината респонденти. 
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4. ЦЕНИ И ПАЗАР НА ТРУДА 

4.1. Пазар на труда – възможности за работа и реализация, ниво на заплащане, 

възможности за бизнес 

Възможностите за работа и нивото на заплащане в София се разглеждат еднозначно 

като по-добри от останалите населени места в страната. Аргументите в подкрепа на 

това твърдение са бързото разрастване на града и притока на хора от провинцията, 

като резултат от „по-високото заплащане и повечето работни позиции“. При 

предимствата на града, спонтанно  посочвано от 24% от респондентите, излиза в 

челната тройка „работните места, възможностите за работа и реализация“.   

За 80% от участвалите в изследването, в София човек лесно може да си намери работа. 

Напълно съгласни с това твърдение са 37%, а отчасти го подкрепят 42%, което 

безспорно говори за консенсус по темата. Едва 15% са отчасти несъгласните с тезата 

за лесното намиране на работа в София, а незначителните 4% категорично отричат 

тази възможност.  
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Разбирането за добрите възможности за намиране на работа в София доминира във 

всички възрастови и социални групи. Единствено при безработните е налице 

поляризация (50:50), което е обяснимо.  Най-категорични  в убеждението си за добрите 

възможности за работа са жителите на по-заможните райони в града, включващи 

центъра, новите квартали и по-елитарната периферия (зона 0, зона 2, зона 8 и зона 12).   

Свеждането на темата за пазара на труда в София от теоретично на по-лично равнище 

също потвърждава тезата за добрите възможности за намиране на работа, които 

предлага града. Удовлетвореност от достъпа до пазара на труда и възможностите за 

намиране на работата изразяват 2/3 от анкетираните. Категорични са 1/3 от тях, а 

останалите 2/3 изразяват частична удовлетвореност.  

Негативен поглед към възможностите за работа в града имат 30% от респондентите, 

като 7% изразяват пълно разочарование.      
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Най-негативни към възможностите за работа в София са хората с по-ниско 

образование, най-възрастните, онези с най-ниски доходи и неработещите. Това са 

преобладаващата част (60%) от жителите на панелните комплекси от зона 4 и зона 10.    

Трудовата заетост може да бъде разглеждана и през личните възможностите в 

определена сфера. Резултатите по темата повтарят и потвърждават изводите от 

регистрираната удовлетвореност от пазара на труда в София. Подкрепящите 

мнението, че „градът предлага достатъчно работни места в моята сфера“ са 66%, 

като 38% от тях изразяват категоричност на мнението си. Несъгласие споделят 28%, 

като 1/5 от тях изразяват пълен негативизъм. Липса на възможности в сферата си 

преобладаващо изразяват жителите отново на зона 10 (65%), но и тези от района с 

ромско гето от зона 7 (54%). 

Трудностите, срещани в намирането на работа в определена сфера, могат да бъдат 

преодолени чрез промяна на сферата или подобряване на квалификацията. 

Възможностите в София за промяна на сферата поляризират столичани. Все пак 

преобладават оптимистичните очаквания  - за 18% това ще бъде много лесно, а за 33% 

е по-скоро възможно. Виждащите по-скоро невъзможност за промяна на работната 

сфера са 32%, а най-негативните са 9% от анкетираните. Интерес представлява 

фактът, че при среднистите има повече оптимизъм спрямо висшистите за 

възможностите за лесна промяна на сферата на работа в София. С увеличаване на 

доходите растат и позитивните очаквания, а сред представителите на 

интелигенцията и свободните професии преобладават песимистите. 
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Възможностите за подобряване на кариерното развитие чрез квалификационен курс са 

добри в града за 66% от анкетираните, а 26% са на противоположното мнение. Прави 

впечатление, че тази възможност се разпознава в по-голяма степен от групите, които 

принципно са по-склонни да учат – висшистите, учащите, служителите не ръчен труд, 

интелигенцията и самонаетите.  

Нивото на доходите е друга изключително важна тема за качеството на живот. При 

проведените фокус групи се обособиха няколко основни тези. Категорично е 

убеждението, че заплащането на труда в София е по-високо от това в останалите 

градове в България. От друга страна, цената на живота в столицата е по-висока. Така 

се достигна до поляризацията на мненията, дали по-високите доходи се компенсират, 

или не от по-високата цена на живот.  

Възможностите за работа в София удовлетворяват нуждата от приличен живот на 

58% от анкетираните. На противоположното мнение са 36%. Много ясна е 

тенденцията с увеличаване на степента на образование и на доход на член на 

домакинството да се увеличава делът на позитивните отговори. По-големи 

възможности за приличен доход виждат частните собственици и самонаетите, както 

и жителите на центъра и по-новите квартали (зона 0, зона 2 и зона 8). 

Друг аспект от трудовия процес е удобството за стигане навреме на работа. За 2/3 от 

софиянци, придвижването до там не е проблем, а ¼ споделят, че имат такива 

притеснения. Това в по-голяма степен важи за жителите на най-периферните 

квартали, до които не е прокарано метро  (зона 12, зона 11 и зона 7). 
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Възможностите за бизнес в София се определят като добри от 66% от столичани, а 

негативизъм изразяват 28% от тях. Основните аргументи в подкрепа на добрите 

бизнес възможности в града са както в констатираната висока икономическа 

активност и привличаната работна ръка от другите населени места в страната, така 

и в по-добрите възможности, които предлага най-големият град в България. Позитивен 

е и фактът, че частните собственици и самонаетите изразяват по-висока 

удовлетвореност от възможностите за бизнес в София, което придава тежест и 

устойчивост на това мнение. Тази позиция се споделя от 86% от тях, като 32% са 

напълно удовлетворени, а 54% - отчасти. Негативни към възможностите за бизнес в 

София са 14%, като крайните и по-умерените мнения са с равни дялове. Един от 

аргументите „против“, изтъкван при проведените фокус групи е „липсата на 

квалифицирани кадри“. 

 

Нивото на доходи и цените на живот са два взаимосвързани икономически компонента. 

По темата за нивото на доходи регистрираме поляризация в удовлетвореността 

(49%:49%). При крайните оценки  негативните спрямо позитивните са в съотношение 

2:1. Доволни от доходите си в по-голяма степен са висшистите и онези с по-високи 

доходи на член на домакинството. Като цяло, нивото на доходи е по-добро за живеещите 

в центъра, новите квартали и в близост до Бизнес парка (зона 0, зона 2, зона 8 и зона 9). 

При проведените фокус групи се изрази многократно мнението, че „идващите от 

провинцията хора, подбиват заплатите, защото са готови на всичко, за да останат в 

София и се съгласяват на по-малко заплащане“. 
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Цените на живот са преобладаващо негативно оценени (57%), като причините за това 

се обобщават в констатацията, че „в София е по-скъпо“, спрямо другите населени 

места в страната. Затова пълна неудовлетвореност от цените изразяват 24%, а 

частична 33%. На противоположното мнение са категорично едва 5%, а в известна 

степен 36%. Отново най-позитивни са жителите на централните и новите квартали 

(зона 2, зона 8 и зона 0). 

Намирането на добро жилище на разумна цена е индикатор, свързан с цените на живот, 

но и с личната житейска перспектива и материално състояние. Изследването 

регистрира символично преобладаващ оптимизъм (54%:46%).  Той важи в по голяма 

степен за частните собственици и учащите. Изцяло позитивни са в по-голяма степен 

жителите на по-елитните периферни квартали и позиционираните в центъра на града 

(зона 12 и зона 0). 

4.2. Материално състояние на домакинствата 

Материалното състояние на домакинствата пряко кореспондира с възможностите за 

работа и нивото на доходи. Изследването регистрира оптимистична материална 

самооценка, в която 48% споделят, че средствата им стигат за всички нужни неща, 

34% са с добри доходи, а 3% са с високи доходи. Трудности изпитват 16%, като на 9% 

средствата не им достигат за част от нужните неща, а 7% посочват, че са с ниски 

доходи. Принудени да изпитват лишения са 45% от безработните и 41% от 

пенсионерите.   
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Въпреки оптимистичната самооценка за материалното състояние на домакинствата, 

на близо 1/3 от софиянци през последните 12 месеца им се случвало да не могат да 

посрещнат сметките си за комунални услуги. На ¼ от тях това им се случва често, а на 

останалите ¾ по-рядко. Най-уязвими са отново безработните и пенсионерите, както 

и хората с най-ниски доходи и образование.  

 

Прибягването до услугите на фирмите за бърз кредит е друг индикатор, който 

регистрира най-уязвимите материално. В изследването техният дял е 9%, като за 1/3 

от тях това не е еднократно. Прави впечатление, че освен безработните, хората с най-

ниски доходи и по-ниско образование (средно и основно), към бързи кредити прибягват в 

много по-голяма степен и мъжете (12% от тях спрямо 6% от жените). 
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4.3. Оценки и нагласи към развитието на туризма 

Развитието на туризма в София се оценява позитивно - 62% са на това мнение, а 34% 

не виждат съществена промяна. Едва 2% откриват развитие в негативен план. 

Жителите на града, които имат най-много впечатления от развитието му поради 

местоживеенето си в ЦГЧ (зона 0), дават най-позитивните оценки (96%). 
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Посоката на развитие на града по отношение на туризма се оценява позитивно, но и с 

очакване този процес да продължи. За 68% привличането на още туристи трябва да 

продължи, а за 27% трябва само да се поддържа постигнатия им обем. Само 2% са за 

ограничаване на туристите. Най-горещите привърженици за разрастването на 

туризма в София са хората на средна възраст (41-60 години) и с по-високи доходи (над 

800 лв. на член на домакинството). 
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5. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ И ДОСТАВКА НА ЕНЕРГИЯ  - ЦЕНИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  

Най-разпространеният начин за отопляване сред домакинствата в София е ТЕЦ. Двама 

от трима анкетирани заявяват, че използват парно в отоплителния сезон. Всяко пето 

домакинство (19%) ползва само електричество. Твърдите горива – изцяло или 

използвани в комбинация с електричество, сочени за един от основните замърсители 

на въздуха в София, са използвани от общо 15% от домакинствата.   
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Най-голям дял домакинства, които се топлят с ТЕЦ (86-90%), има в по-старите 

софийски квартали, включени в зони 2 и 3, а в Дружба почти всеки дом (97%) се отоплява 

на парно. Електричество по-често използват най-високодоходните домакинства, 

особено тези в големите панелни квартали в северозападната част на града (Люлин и 

Обеля), както и средно отдалечените от центъра западни квартали като Красна поляна, 

Западен парк, Фондови жилища и Разсадника (зона 1).  

Ако софиянци трябваше да изберат сега по какъв начин да се отопляват в зимните 

месеци, нямаше да има почти никаква промяна по отношение на двата основни 

източника. Най-популярни отново биха били ТЕЦ (60%) и електричество (18%). 

Интересна е обаче динамиката при газа и твърдите горива – предпочитанията към 

отопление на газ нарастват 6 пъти спрямо сегашното състояние, а към твърдите 

горива намаляват 4 пъти. Тези тенденции маркират и основните посоки на развитието 

на отоплението в столицата  през следващите години, заедно с необходимостта от 

всички съпътстващи мерки за тяхното осъществяване.  

Удовлетвореността от качеството на топлоподаването сред жителите на 

столицата е високо - 70% от тях заявяват, че са напълно или отчасти удовлетворени 

от него. Едва 5% са недоволни – най-вече живеещите в квартал Дружба.  
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Мнозинството от софиянци (56%) плащат до 800 лева през целия отоплителен сезон,  

друга 1/3 - между 801 и 1500 лева, а 9% от домакинствата имат разходи за отоплителен 

сезон над 1500 лв. Повече плащат домакинствата с по-високи доходи и деца под 18 

години, основно в южните и северни села около града и южните квартали между Южен 

парк и околовръстно шосе – Манастирски ливади, Кръстова вада и др. (зона 8). 
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5.1. Качеството на водата и водоподаването 

Жителите на столицата са цялостно много доволни от качеството на водата и 

водоподаването в града. 89% от тях заявяват, че са напълно или по-скоро 

удовлетворени. Когато биват попитани конкретно за качеството на питейната вода, 

обаче, положителните оценки стават малко по-умерени - 70% са напълно или частично 

удовлетворени от него, докато 27% заявяват, че не са.  
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Най-недоволни от качеството на водата и водоподаването в домакинството си са 

жителите на селата на север от града (повече от една трета от тях заявяват, че са 

неудовлетворени от услугата). По-недоволни са и жителите на някои от големите 

панелни квартали като Люлин, Обеля, Надежда и др. (зони 5 и 6), както и живеещите в 

средно отдалечение от центъра западни квартали от зона 1 – Красна поляна, Западен 

парк, Фондови жилища и Разсадника. Най-доволни от водата и водоподаването в 

домакинствата си са жителите на източните квартали Левски, Хаджи Димитър, Суха 

река, Христо Ботев (зона 4), както и живеещите в по-новите Манастирски ливади, 

Павлово,  Кръстова вода и Малинова долина (зона 8). 

Публичните услуги като компонент, формиращ качеството на живот в града, отчитат 

положителни нива на удовлетвореност. На фона на доминиращо отопляващи се на ТЕЦ 

домакинства в София, оценките за топлоподаването в града са преобладаващо 

положителни. Отоплението на газ, макар ниско застъпено към момента, е предпочитано 

шест пъти повече, отколкото са реалните му потребители. Като един най-екологично 

чистите варианти за отопление, разработването на стратегия за популяризирането 

му би срещнало подкрепа от обществото. С оглед на факта, че това е скъпа и мащабна 

инвестиция, стимулирането и подкрепата от страна на общината повече домакинства 

да преминат на този вариант на отопление е един от възможните подходи към 

преодоляването на проблемите с чистотата на въздуха в града.  

Висока е удовлетвореността и от водоподаването в София. По-резервирани остават 

софиянци към качеството на питейна вода, като причините за това следва да бъдат 

търсени и в състоянието на ВиК инфраструктурата в кварталите и крайградските 

територии. 

6. ТРАНСПОРТ – ОЦЕНКИ И ТРАНСПОРТНИ НАВИЦИ 

6.1. Притежание на МПС/велосипеди 

Мнозинството от домакинствата в столицата притежават автомобил – 71%, а поне 

един велосипед има във всяко трето (31%) домакинство. Изследването засича 

пренебрежимо малко шофьори на мотоциклети и електромобили.  
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Автомобил има по-често в домакинствата на по-заможните, образовани, семейни 

софиянци с деца и работещи в частния сектор.  

По-голяма част от домакинства притежават един автомобил (73%), а всяко четвърто 

поддържа два. Малцина имат 3 и повече коли – 2%.  В същото време, велосипедите в 

домакинствата са с равен дял по едно или две (по 43-44%), а тези с три или повече са 

13%.   

Велосипеди карат най-вече младите столичани до 18 години, живеещи в кварталите 

Хаджи Димитър, Левски, Христо Ботев и Суха река (зона 4). Колело има и във всяко второ 

домакинство в Лозенец, Дианабад, Красно село, Гоце Делчев (зона 2) и по-новите южни 

квартали (Манастирски ливади, Кръстова вада, Малинова долина и Павлово - зона 8). 

6.2. Начини на придвижване в града 

Основният начин, по който жителите на София се придвижват в града, е градският 

транспорт – 63%. Автомобил използват ежедневно 27%, въпреки че три от четири 

домакинства притежават поне един. Голяма част от участниците в проведените 

фокус групи заявяват, че предпочитат да използват колата само при липса на друга 

практическа алтернатива – неудобен градски транспорт, отдалеченост на 

работното място, задръствания, или само за пътуване извън града и пренасяне на 

багаж. Делът на хората, които предпочитат да ходят пеша, е 8%.  
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 „На 80% се придвижвам с градски транспорт, на 20% с автомобил, когато има примерно 

и багаж, когато трябва да се съберат няколко човека по трасето или когато се налага 

да продължа извън града“ (фокус група зона 0 - ЦГЧ) 

„С кола, защото работата ми е извън София. Работата ми е в източна посока и минавам 

през целия град.“ (фокус група зона 1 - Красна поляна) 

Градският транспорт се предпочита предимно от най-младите и най-възрастните 

софиянци, жените с по-ниско образование, или неработещи. Общественият транспорт 

се използва в по-голяма степен от жителите на средно отдалечените от центъра 

квартали Фондови жилища, Красна поляна, Разсадника, Западен парк (зона 1) на запад и 

Лозенец, Дианабад, Красно село и Гоце Делчев (зона 2) на юг.  

Автомобил използват по-активните, работещи столичани – по-високо образовани 

мъже с висок доход между 30 и 50 години, семейни с непълнолетни деца. Предимно това 

са жители на източните квартали (зона 4) и по-отдалечените югозападни квартали 

(зона 7).  

Софиянци прекарват най-често между 30 минути и 1 час дневно в придвижване – 37%. 

За всеки четвърти това време е или повече от 1 до 2 часа, и за още 22% - до половин час. 

Най-много време (над 2 часа дневно) в движение прекарват около 14% от столичани.  
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Най-много време средно на ден в движение прекарват живеещите в източните 

квартали (зона 4.). В по-малка степен това са и жители на централната градска част 

(зона 0) и квартал Дружба (зона 10). Най-малко време в движение прекарват столичани от 

южните Лозенец, Дианабад, Красно село и Гоце Делчев (зона 2).  

Разстоянието до работа или училище, което трябва да изминат жителите на София е 

различно. Най-много столичани (21%) пътуват между 3 и 5 километра, за да стигнат до 

там от дома си.  
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Най-дълго разстояние до работа или училище/университет изминават жителите на 

селата около София, както и на повечето големи квартали като Младост, Мусагеница, 

Горубляне, Люлин, Обеля (зони 6 и 9) и източните Левски, Хаджи Димитър, Суха река и 

Ботев (зона 4). Най-малко пътуват младите учащи, които имат по-добра възможност 

да посещават учебни заведения в квартала си. 

Столичани бяха попитани по какъв начин се придвижват до определени популярни 

дестинации, свързани с всекидневната необходимост и задължения, но и с прекарване на 

свободното време и почивка.  

 Магазин/и -  трима от четирима пеша, а всеки седми с автомобил; 

 На работа – най-вече с автомобил, по-рядко с метро или автобус; 

 Здравни заведения – над 1/3 пеша, всеки четвърти с кола или автобус; 

 Административни служби – предимно с автомобил, но често и с автобус или 

пеша; 

 Образователни обекти – най-вече пеша или с кола; 

 Паркове и градини – места, основно запазени за пешеходци, но до тях някои 

софиянци стигат и с помощта на автобус или кола; 

 Културни събития – предимно с автомобил и метро; 

 Ресторанти и други заведения – най-вече пеша и с автомобил; 
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 Спирка на метрото – до метростанциите софиянци отиват най-вече пеша или 

се прекачват от автобус; 

6.2.1. Придвижване с градски транспорт 

Най-често използвания градски транспорт е автобусът (58%), метро използват 42%, 

а в трамваи и тролеи се движат 20-23% от столичани. На един от трима анкетирани 

не се налага да се прекачва между различни транспортни средства при нормалното си 

придвижване в града. Значителен дял (40%) го правят веднъж, а 28% два или повече пъти. 

Софиянци, които имат необходимост и възможност пътуват с кола, за да избегнат 

множеството прекачвания. 

 

С автобус се придвижват предимно по-ниско образованите столичани с по-скромен 

бюджет, жителите на селата около града и кварталите Надежда, Орландовци и Свобода 

(зона 5). С метро пътуват повече столичани от кварталите Младост, Мусагеница, 

Студенстки и Горубляне (зона 9). В проведените интервюта, жителите на тази зона се 

изразяват много положително за възможностите, които им дава метрото. Заявяват, 

че то спестява много време и е практично при движение из целия град. Освен това е и 

мотивация да се качват по-рядко в колите си. 

Столичани, които във всекидневното си придвижване из града не се налага да се 

прикачват в различни транспортни средства са най-често жители на зона 2, както и 

живеещите в югозападните квартали. Най-много прекачвания правят живущите в по-

отдалечени квартали, за чиято работа няма удобен транспорт.  
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Столичани са доволни от градския транспорт, който е и най-разпространеният метод 

за всекидневно движение в града. Смятат, че се развива добре, а перспективите за 

подобрение се виждат в електрифицирането на публичния транспорт. 

За значителна част от жителите на София метрото е изключително полезно, въпреки 

някои неудобства. То все още не покрива целия град, а в пиковите часове се струпват 

много хора във влаковете.  

6.2.2. Придвижване с автомобил 

Основната причина, поради която столичани избират да се придвижват с автомобил в 

града е бързината – 56%. Други по-значими причини за тях са липсата на удобни връзки 

на градския транспорт (32%), но и на комфорт (30%). За по-малък дял от анкетираните 

придвижването с автомобил е по-изгодно финансово (16%). Освен това е и по-удобно, 

поради липса на близки спирки на градския транспорт (15%) или по друга причина. 

 

Бързината на придвижването с кола из София е от най-голяма значимост основно за най-

високодоходните жители на новопостроените квартали на юг и източните средно 

отдалечени от центъра (зони 3 и 4). Липсата на удобни транспортни връзки е 

изтъкната като проблем най-вече от живущите в южните квартали (зона 2), а 

отдалечеността на спирки на градския транспорт е най-сериозен проблем за 

анкетираните в селата на север от града. 
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Минаването през центъра на София за най-голям дял от шофьорите (39%) е предимно 

транзитно. По-малко от тях (27%) паркират там и имат престой, а останалите или 

нямат нужда да минават от там (23%) или избягват да го правят (12%).  

 

Въпреки че голяма част от домакинствата в столицата имат поне един автомобил, 

делът на всекидневно шофиращите в града е по-нисък. Те, обаче, не намират 

алтернативи на колата, заради големите разстояния, спестеното време и др.  

6.3. Мобилност в градска среда 

Попитахме жителите на София за местата, в които извършват някои от основните си 

всекидневни дейности: 

 Пазаруване – категорично най-много в квартала, в който живеят – 84%; 

 Работа – най-вече в друг квартал (31%) и в еднаква степен на други места – в 

съседен квартал, в квартала, в който живеят или в центъра – между 11 и 13%; 

 Посещение на културни събития – основно в центъра на града (60%), където са 

концентрирани множество културни обекти (театри, концертни клубове, НДК и 

т.н.) и в по-малка степен в съседен или друг квартал – 9-10%.  

 Развлечение – най-вече в центъра (29%) и в собствените квартали (27%), а по-

малко в други места; 
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 Спорт, разходки – предпочитаното място за разходка и спорт сред столичани е 

кварталът, в който живеят (46%); 

 Образование (на анкетирания или детето/децата му/ѝ) – предпочитан е 

собствения квартал (19%), но често се налага да ходят и в други (11%); 

 
 

6.4. Оценки за развитието на пешеходните пространства и велоалеите 

Мненията на столичани относно това, какво трябва да се развива приоритетно в града 

– пътни артерии или пешеходни пространства, са поляризирани. С лек превес (51% 

спрямо 48%) надделява мнението, че това трябва да са пътните артерии.  
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Активното население на София приоритизира работата в посока подобряване на 

пътищата, докато неработещите столичани предпочитат да имат повече 

възможности за движение пеша. Твърдението, че с приоритет трябва да се развиват 

пътните артерии, се изразява от по-високо образованите мъже на средна възраст 

между 40 и 60 г. с доходи на средните, упражняващи свободни професии, които живеят в 

по-отдалечените западни квартали на София. Застъпници на обратното мнение, че 

трябва приоритетно да се развиват пешеходните пространства са най-младите и 

най-възрастните, по-ниско образованите, живеещи в зона 10 и селата (зони 11 и 12).  

Мнозинството от софиянци (68%) смятат, че изградените велоалеи не са достатъчни 

и трябва да се изградят още, но не и по начина, по който са били изграждани до сега – за 

двама от трима анкетирани това трябва да стане по нов модел. Тази теза категорично 

се потвърждава във всички фокус групи.   

„Хубаво е да има велоалеи, но мисля, че е малко като замиване на очите сегашната 

ситуация“ (фокус група Зона 7 - Овча Купел) 
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Жителите на столицата подкрепят изграждането на велоалеи, но при промяна на 

досегашния модел.  

Идеята за отвеждане на част от трафика в подземни тунели не се посреща с ентусиазъм 

от участниците във фокус-групите. Те са по-скоро скептични към начина, по който би 

се извършил толкова мащабен ремонт, както и към времето, което това би отнело. 

Притесненията им са главно свързани с качеството на работа, цената и корупцията 

около такъв проект. Тези, които одобряват идеята в някаква степен се приемат по-

скоро за идеалисти, неубедени в практическата стойност на такъв план. Някои 

участници изразяват мнение, че приоритет би трябвало да бъде по-скоро 

стимулирането на транспорт на електричество (както публичен, така и личен). Според 

други е по-подходящо да се направят не подземни тунели, а надземни транспортни 

линии. 

 „Бих одобрила, с уговорката, че това се прави както трябва, както се прави в момента 

съм по-скоро песимист, по-скоро не вярвам, но бих искала градът да се развива в тази 

посока“ (фокус група Зона 4 - Хаджи Димитър, Левски, Суха река, Ботев) 

 

Проблемът със всекидневни задръствания е видим, а шофьорите трудно намират 

алтернатива, заради разстоянията, които трябва да изминават. Ефективен и удобен 

начин за преодоляване на този проблем е метрото, за което съдим от високия 
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интензитет на използване на този вид транспорт в кварталите, през които минават 

основните метролинии.  

Освен допълнителното изграждане на метролинии в града, някои от участниците във 

фокус-групите смятат, че общината трябва да се фокусира и върху допълнително 

„озеленяване“ на градския транспорт с електрически превозни средства. Работата в 

тези две посоки би накарала повече столичани да използват публичния транспорт, 

което би спомогнало за допълнително намаляване на трафика и подобряване 

качеството на въздуха в София.  

Почти всяко трето домакинство има колело, но колоезденето все още не е толкова 

популярно в столицата. Велосипедистите го предпочитат повече като хоби, за 

почивка, отколкото за практични цели, като ходене на работа или обикаляне из града. 

Изграждането на повече велоалеи, но по модел, различен от досегашния, би превърнало 

колоезденето от хоби в начин на придвижване в града.  

7. ОКОЛНА СРЕДА 

7.1.Въздух 

Мръсният въздух е един от ключовите проблеми на София. При спонтанното посочване 

на проблемите за града и кварталите той се откроява съществено и заема второ 

място по натрупвания. Важно е да се отбележи, че мръсният въздух се дефинира по-

скоро като проблем на целия град, отколкото на отделните квартали – 46% го 

посочват като проблем на София, а 18%  го извеждат като такъв за техния квартал.  

При конкретното оценяване на качеството на въздуха в София драматизмът на 

ситуацията  се затвърждава, като неудовлетвореност от състоянието му изразяват 

близо ¾ от столичани.  Тази критичност доминира във всички социални групи. 

Свеждането на темата на ниво квартали поляризира оценките на столичани – 53% 

изразяват различни степени на неудовлетвореност, а 46% са по-скоро позитивни. 

Преобладаващо критични са жителите на районите, в които са измерени по-високи нива 

на замърсяване. Доминираща удовлетвореност изразяват жителите на няколко района 

(зона 12, зона 11, зона 10, зона 8 и зона 2). Интерес представляват дадените изцяло 

положителни оценки за качеството на въздуха в зона 12. 
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Основните източници на замърсяване на въздуха в София, според споделените мнения в 

проведените фокус групи, могат да бъдат обобщени и степенувани по следния начин. 

Основен източник на замърсяване е отоплението с твърдо гориво и нерегламентирани 

материали („изгарянето на отпадъци с цел отопление“). Други основни замърсители са 

ТЕЦ и автомобилите, като някои участници уточняват – „старите автомобили“. За 

автомобилите на газ се изтъква, че „те не са замърсители, понеже не отделят фини 

прахови частици“. Недостатъчното миене на улиците е друг важен източник на 

замърсяване на въздуха.   

Положително се разглежда случващия се процес на преминаване на по-екологичен 

градски транспорт. Вдигането на данъците за по-старите автомобили не се възприема 

еднозначно, а по-скоро се чуват аргументи „за“ и „против“ – „след като замърсяват 

повече – да им го вдигнат“;  „не мисля, че повишаването на данъка ще реши проблема с 

колите, според мен това е някаква политика да вземем още повече пари“; „те хората ако 

имаха пари, нямаше да карат стари автомобили“.  

Инициативата за зелен билет се възприема противоречиво. На повечето участници във 

фокус групите не им е ясно дали зеленият билет е безплатен или е с намалена цена от 1 

лев. Критика е късното и недостатъчно популяризирано обявяване на дните със зелен 

билет. Споделя се мнението, че намалени билети не се предлагат навсякъде. Някои 

участници, които имат карти за градския транспорт, са дори негативни, понеже „за 

тези които имаме карти няма намаление“. 
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Замърсяването на въздуха в София е изключително голям проблем за столичани. Неговото 

решаване е от първостепенно значение и следва да бъде разглеждан и предприемани 

конкретни мерки и политики на ниво град, а не на ниво отделни квартали.  

7.2.Чистота и сметосъбиране 

Чистотата и сметосъбирането е друг ключов проблем за града. Той е спонтанно 

дефиниран и посочван от 18% като проблем на кварталите и от 16% като такъв на 

града. 

При оценяването на чистотата в София, измерваме неудовлетвореност от 71% и 

позитивни нагласи на едва 28% от анкетираните. Не е за пренебрегване и изразената 

крайна неудовлетвореност на 21%.   Тази критичност доминира във всички социални 

групи. 

Разглеждането на темата за чистотата на ниво квартали, отново извежда на преден 

план негативните оценки (62%). Едва 11% изразяват пълна удовлетвореност, а 27% 

споделят частична такава. Единствените райони, в които позитивните оценки 

доминират са от периферните зони 12 и 11, и кварталите от  зони 7 и 8. Правят 

впечатление изразената 100% неудовлетвореност от чистотата в кварталите от 

зона 4.  

 

Темата за разделното събиране на отпадъците е друг важен аспект от 

сметосъбирането. Категорично е мнението на столичани, че тя не работи ефективно 
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(55%). Едва 6% са на противоположното мнение. Сериозен е делът и на онези, които 

нямат мнение (39%), като 2/3 от тях нямат лични впечатления, било то защото около 

тях няма, или не знаят, дали има контейнери за разделно събиране в близост до 

жилището им.  

 

Липсата на убеденост в ефективността на системата за разделно събиране се дължи 

на два фактора. Първият се сподели при проведените фокус групи и се изразява в 

личните наблюдения как се събира (клошари ровят по кофите и размесват различните 

видове отпадъци) и извозва (събират го на едно място в камионите или в депата) 

боклука. Вторият е свързан с липсата на контейнери за разделно събиране в близост до 

жилищата. Близо половината (47%) от анкетираните споделят че такива има, а 

останалите или са категорични, че няма (37%) или не знаят (16%). Липсата им е най-

значима за жителите на панелните квартали и периферията - зона 4 (7% имат такива 

кофи в близост до жилището си), зона 7 (9%), зона 11 (15%) и зона 5 (17%). 
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Едва 16% от столичани споделят, че събират и изхвърлят боклука си разделно винаги, а 

на 34% това се случва понякога. Основополагаща предпоставка за разделното събиране 

и изхвърляне на отпадъци от домакинствата е наличието на такива контейнери в 

близост до жилищата. Затова не е изненадващо, че 97% от извършващите тази 

дейност ежедневно и 66% от онези, които го правят понякога са с такива контейнери 

в близост.  

Популяризирането на разделното събиране на боклука преминава през две много важни 

мерки: Изграждане на гъста мрежа от контейнери за разделно събиране в града и 

убеждаване на столичани в ефективността и правилното изпълнение на процесите по 

събиране, извозване и съхраняване/ усвояване/ унищожаване. 

7.3.Зелена система. Витоша 

Зелената система в града е изключително важна както в ежедневието, така и при 

прекарване на свободното време. Състоянието на зелените зони, които включват 

паркове и градини, се оценяват преобладаващо позитивно (60%). Това до голяма степен 

се дължи на извършеното през последните години подобряване на състоянието на 

големите паркове в София. Затова 39% от столичани споделят, че са се разхождали през 

последния месец в градски парк, а още 26%, че са го сторили през последните три месеца.  

Доказателство в подкрепа на тезата за доброто състояние на големите паркове и 

лошото на зелените площи са както споделените мнения при проведените фокус групи, 

така и спонтанно дефинираните предимства и негативи на кварталите – по 12% 

определят като плюсове на кварталите си парковете и като минуси зелените площи, 



 

65 

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ  
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

които не се поддържат  (междублоковите пространства). Общата неудовлетвореност 

от зелените зони в града достига 39%. 

 

При конкретен въпрос за обективното състояние на зелените площи в квартала, 

драматично доминират негативните характеристики, които включват занемаряване 

(36%), превръщането им в паркинги (17%), застрояването им (11%), или просто тяхната 

липса (6%). Едва 29% смятат, че те се поддържат. Анализът по изброените показатели 

следва да бъде по-скоро урбанистичен, но все пак се откроява добрата поддръжка на 

зелените площи на периферните райони (зона 11 и зона 12) и на центъра (зона 0). 

Проблемните зелени части са в панелните квартали: като най-занемарени, на преден 

план излизат кварталите от зона 10 и зона 4; най-висок е делът на превърнатите в 

паркинги в кварталите от зона 3, зона 7 и зона 5; застрояването им или тяхната липса 

е най-драматична в зона 6. 
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Витоша е основна ценност за софиянци. Не случайно 9% от анкетираните спонтанно я 

посочват при предимствата на София, а 4% оценяват като позитив близостта на 

квартала си до нея. При проведените фокус групи еднозначно се изрази привързаността 

и дори любовта на столичани към планината. Прекарването на свободното време по 

пътеки й е едно от любимите им занимания – 12% са го сторили през последния месец, а 

още 40% през последната година. Интерес представлява създадената през-

поколенческа традиция, за която споделиха участниците, спомняйки си как родителите 

и дори баби и дядовци са ги водили там. Гордостта на софиянци от близостта на 

Витоша до града драматично контрастира с оценката за настоящото и състояние. 

Проблемите могат да бъдат групирани по следния начин: 

 Комуникативност и достъп - Лошо организиран градски транспорт (спирки, 

разписание, техническо и екологично състояние на автобусите), 

недостъпността с автомобил (задръствания, липса/малко паркоместа). 

 Инфраструктурни – Лошо състояние и занемаряване на туристически 

маршрути, замърсяване, достъп на автомобили до места, които би трябвало да 

са само за пешеходци. 

 Спортно-технически – Занемаряване на лифтовата база, лоши условия за ски 

спорт. Смята се, че на първо време трябва да бъде реновирана наличната 

техническа база. Едва след това се подкрепят действия за нейното увеличаване, 

но съобразени с екологичните норми. 
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Гражданите трудно могат да си обяснят слабата активност и дори бездействието на 

СО по отношение на Витоша. Задават си въпроса „защо трябва да ходим до Банско, 

Боровец или Пампорово, като си имаме планина?“. Изработването и реализирането на ясна 

визия за подобряване състоянието на отделните компоненти, свързани с Витоша, е от 

изключителна важност за жителите на столицата.    

8. СИГУРНОСТ 

Сигурността и ограничаването на престъпността е въпрос, който разделя софиянци. 

51% от тях са изцяло или отчасти неудовлетворени в това отношение, докато 47% са 

на обратното мнение. 

  

Столичани, които са удовлетворени от усилията за осигуряване на сигурност и 

ограничаване на престъпността, са предимно високо доходни висшисти, живеещи в 

южните квартали и центъра. На обратното мнение са жителите на Люлин, Обеля, 

източните средно отдалечени от центъра квартали и селата около града.  

Разпространено е мнението, че местата, населени с по-голям дял малцинствени групи 

са по-опасни. 

„Покрай Женският пазар става най-неприятното място заради арабите, които 

отдавна го превзеха, ромите и те оперират там, а сега и емигрантите.“ (фокус-група, 

жители на ЦГЧ) 
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В допълнение, участниците във фокус-групите споменават, че се притесняват от 

наркомани, които често извършват и грабежи, от уличните кучета и футболните 

агитки по време на мачове. 

Въпреки това, субективните усещания за сигурност, които демонстрират столичани, 

рисуват по-оптимистична картина. Мнозинството от тях се чувстват напълно или 

отчасти в безопасност в квартала си (61% срещу 38%, които не споделят такова 

усещане) и в София като цяло (54% срещу 45%).   

 

По-защитени се чувстват живеещите в центъра и Дружба, но и в много голяма степен 

тези в южните квартали на града. Усещането за безопасност е породено в голяма 

степен от патрулиращите полицейски коли, които правят впечатление на гражданите. 

Те споделят и мнението, че градът е станал по-безопасен в сравнение с десетилетие 

назад. Сигурността, обаче, притеснява софиянци от източните и западните не много 

отдалечени от центъра райони, както и жителите на северозападните големи панелни 

квартали. 

Софиянци са разделени в мнението си за сигурността в града като цяло, а притесненията 

им са свързани главно с малцинствените групи в определени райони, наркоманите и 

уличните кучета. Въпреки това, двама от трима столичани заявяват, че се чувстват в 

безопасност в кварталите си. В това отношение, Визията би следвало да насочи 

вниманието си към конкретни квартали, в които нивата на измерена престъпност са по-

високи. Друг рисков фактор е миграцията към града и съответно районите, които се 

заселват с по-бързи темпове.  
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9. ОБРАЗОВАНИЕ 

Настоящото проучване регистрира висока степен на удовлетвореност на гражданите 

на София по отношение на образователните възможности в квартала, в който живеят 

и в града като цяло. 

77% от жителите на столицата са доволни от кварталните училища и други 

образователни институции (33% - напълно удовлетворени и 44% - отчасти 

удовлетворени) спрямо 21% от софиянци, които са донякъде или напълно 

неудовлетворени от кварталната образователна инфраструктура.  

 

9.1.Оценка на образователните възможности в квартала 

Най-голямо задоволство по отношение на образователните институции в квартала 

показват софиянците, живеещи в центъра (Зона 0), както и в по-престижни квартали, 

които имат добра транспортна свързаност и са бързо и динамично развиващи се в 

последните години (Зона 2 Дианабад, Зона 3 Гео Милев и Зона 9 Младост). По-критични в 

своята оценка за кварталните училища са жителите на по-периферните северни 

градски и крайградски части (Зона 11, Зона 4, Зона 5 и Зона 6).  

Въпросът с образованието в София вълнува в най-голяма степен семействата с деца. 

Поради своя ежедневен пряк контакт с образователната система те са и по-

взискателни към възможностите за обучение в различните образователни степени, 

предлагани в квартала. Ето защо 25% сред тях са отчасти или напълно 
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неудовлетворени от кварталните училища спрямо 19% сред жителите на града без 

деца до 18 г.  

9.2. Оценка на образователните възможности в София 

Докато по отношение на удовлетвореността от образованието на квартално ниво 

софиянци демонстрират известна критичност (най-вече в по-крайните квартали на 

града), то като цяло всички граждани на столицата дават много високи оценки на 

образователните институции в София – 90% от респондентите са в по-голяма или по-

малка степен удовлетворени спрямо 7% от столичани, които са неудовлетворени от 

училищата и другите образователни възможности в София.  

Не се наблюдават съществени различия в оценките по този показател в различните 

социални групи, което е знак, че това мнение е споделено от широк обществен кръг. 

Все пак жителите на по-престижните градските части, които оценяват високо 

образователните институции в своя квартал, са най-склонни да демонстрират по-

висока удовлетвореност към образованието в града, а тези граждани, живеещи в по-

периферните столични квартали, където има по-ограничен кръг образователни 

възможности, са по-критични в оценката си за образованието в София. Това показва, че 

макар да се прави разлика между кварталните и столичните училища като цяло, оценката 

за образователните възможности и инфраструктура на града преминава през оценката 

и удовлетвореността от кварталните училища.  

Изключение от това правило са най-граничните зони на столицата (Зона 11 села Север 

и Зона 12 села Юг). Жителите на тези райони са като цяло по-неудовлетворени от 

кварталните си училища, отколкото другите зони на София, но именно поради 

дефицита на достатъчно образователни институции близо до тези села те имат и 

едни от най-високите оценки за образователната инфраструктура на София като цяло.  

Причини за високата удовлетвореност по отношение на образованието в столицата 

могат да бъдат открити както в сравнението на образователната инфраструктура и 

възможности в София с останалите български градове, така и поради по-високата 

конкуренция между образователните институции в столицата.  

Да, имам наблюдение, тук има повече конкуренция между учители и между самите училища, 

защото в по-малките населени места с по едно училище някои ученици правят каквото 

си искат, защото, ако го изпуснат, може да им закрият паралелката и така нататък. 

(фокус група, Зона 10 Дружба) 

Но големият град дава избор, има и лоши училища, има и добри училища, докато малък град 

е предимно с едно училище и няма избор. (фокус група, Зона 10 Дружба) 

Големият брой образователни институции в столицата спрямо други български 

градове е и в основата на отъждествяването на София най-вече като „град на 

образователните възможности“ (за малко над половината от населението на 

столицата над 15 години или 52% от всички анкетирани). Възможността за получаване 

на качествено образование във всички образователни степени в българската столица е 

широко споделяно и непроблематизирано за разлика от други по-конфликтни аспекти 



 

71 

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ  
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

като градоустройството на София, икономическото й развитие или зелените 

пространства.  

 

По отношение на достъпа до образование в София се наблюдава по-висока степен на 

неудовлетвореност към детските градини. Докато броят на училищата изглежда 

достатъчен за софиянци, не така стои въпросът с детските градини, поради 

увеличаването на населението на града и непригодеността на образователната 

инфраструктура като детски ясли и детски градини към нарастващия брой деца в тази 

възрастова група.  

Не съм имала проблеми със записване на децата ми в училище, около нас има три. (фокус 

група Зона 0 център) 

Абсолютно никъде в София няма достатъчно места за деца до 3 години, не знам какво 

направиха, уж нямало деца, нямало раждаемост, някакви точки, някаква система, която 

трудно се разбира, не е честно това, фалшифицират работи, фалшифицират болести, 

фалшифицират адреси, всичко, само да излязат с огромен брой точки, те се изкарват, че 

учат, не знам какво си, просто, страшно е, това е най-лошата система в момента. 

(фокус група Зона 0 център) 

На Иван Асен огромна детска градина бутнаха и това сега е сграда на [име на търговско 

дружество], просто не знам как стана. Не е честно да се възмущаваме от хората, които 

идват да търсят работа и реализация в София, това обаче е причината. (фокус група Зона 

0 център) 
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Именно този недостиг на достатъчно места в детските градини довежда до проблеми 

във функционирането на системата, обществено недоволство от прилагания принцип 

на райониране при кандидатстване за детските градини и училищата, а също така и 

създава предпоставки за търсене на „вратички“ при кандидатстването от страна на 

някои родители: 

Аз също съм против всякакви лъжи и манипулации от страна на родителите, но лошото 

е, че системата ги принуждава да го правят, не ги оправдавам. (фокус група Зона 0 

център) 

Така или иначе много деца остават извън тези яслени групи, при все, че има недостиг, 

ние коментираме това, че моето дете е изместило твоето дете, не е това проблемът, 

а че няма достатъчно места, лошото е, че се прецакваме взаимно. (фокус група Зона 0 

център) 

Като замисъл е добро, но изпълнението не мисля, че работи, не трябва да се спира 

изборът за това нещо. Имам приятелка от Младост 4, която успя да запише детето си 

в Младост 1, защото смята, че там училището е на по-добро ниво, значи не им работи 

тази система. (фокус група Зона 10 Дружба) 

Резултатите от настоящото проучване по тема образование показват висока степен 

на удовлетвореност на жителите на столицата от образователните възможности в 

квартала и града. И докато причина за това е мисленето на темата през качеството на 

столичните училища и други образователни институции, то по отношение на достъпа 

до образование (и най-вече в частта за местата в детските градини и ясли) живеещите 

в София са по-критични поради недостига на места в столицата. Проучването също 

показва, че жителите в тези райони на София, които демонстрират по-високо доволство 

от кварталното образование, са и по-позитивни към образованието в столицата като 

цяло. Следователно, развитието на качеството в кварталните училища би могло да 

допринесе както за по-положителен имидж на съответния квартал, а също така и на 

столицата като цяло по отношение на образованието.  

10. ЗДРАВНИ УСЛУГИ В СОФИЯ 

10.1. Здравно осигуряване и оценка на здравословното състояние 

Данните от настоящото проучване сочат, че 96% от жителите на столицата на 15 или 

повече години са здравно осигурени и едва 4% - с прекъснати здравноосигурителни 

права. В национален план здравно неосигурените са 9% според национално 

представително проучване на „Алфа Рисърч“, проведено през август 2018 г. по поръчка 

на Министерство на здравеопазването2. Следователно, по отношение на здравно 

неосигурените лица данните за София са по-положителни от тези за страната, което 

може да се обясни с по-добре развитата икономика в столицата и подобрения жизнен 

стандарт спрямо други населени места в България.  

                                                
2 Проучване „Здравноосигурителният модел: от проблеми към решения“, 2018 г., публикувано на 
уебстраницата на агенция „Алфа Рисърч“: https://alpharesearch.bg/post/941-zdravno-osiguritelniat-
model-ot-problemi-kum-reshenia.html 
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Все пак, следва да разглеждаме разликите в данните  от двете изследвания с известна 

условност, тъй като в настоящото проучване за София (за разлика от националното 

представително изследване на агенцията от август месец 2018 г.3) са включени и 

представители на възрастовата група 15-17 г., чиито здравни осигуровки се покриват 

от републиканския бюджет.  

Освен пенсионери и учащи, чието здравно осигуряване е за сметка на Националната 

здравно осигурителна каса, по-голям брой здравноосигурени в София има сред жените, 

хората с по-високи доходи и с по-високо образование. Същевременно с увеличаване на 

възрастта и по-честата поява на здравословни проблеми, а оттам и пораждане на 

необходимостта от ползването на здравни услуги, се увеличават и хората в 

столицата, които заплащат редовно своите здравни осигуровки.  

Напълно удовлетворени от здравословното си състояние са 34% от столичани. Други 

45% са отчасти удовлетворени. На противоположния полюс са една пета от жителите 

на столицата, които са по-критични в оценката си за здравния си статус към момента 

(17% - отчасти неудовлетворени и 3% - напълно неудовлетворени). Именно сред тази 

втора група на граждани с по-лошо здраве, които са и в по-голяма степен ползватели на 

различни видове лекарска помощ и клинични изследвания, се констатират и по-ниски 

оценки за здравните услуги на квартално ниво и за София като цяло.   

 

                                                
3 Проучването на агенция Алфа Рисърч по здравните теми от август 2018 г. е национално 
представително за пълнолетното население на България.  
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10.2. Употреба и оценка на здравни услуги в София 

Близо половината от населението на столицата декларират, че са ползвали 

доболнична помощ (личен лекар или поликлиника) (52%) или услугите на клинична 

лаборатория/ изследвания (48%) в последната една година. Делът на софиянци, 

прибягнали до болнична помощ за последните 12 месеца, е три пъти по-малък 

(18%).  

 

Докато посещенията при личния лекар или в местната поликлиника са по-чести 

сред по-възрастното население на столицата (и в частност сред 

пенсионерите), при които заболяванията са като цяло повече, то услугите на 

клиничните лаборатории в столицата се използват основно от две различни 

социални групи. От една страна, лицата, които имат нужда от допълнителни 

кръвни и др. тип изследвания поради здравословни проблеми са по-чести 

посетители на клиничните лаборатории, а от друга страна, през последната 

една година употреба на услугите на подобни лаборатории има и сред по-високо 

доходните социални групи в столицата, в активна възраст, които са в по-висока 

степен информирани за здравето си и за които превенцията на заболяванията е 

от изключителна важност.  

По-висок е делът на ползващите болнична помощ в последната една година сред 

по-възрастните групи, както и сред лицата с най-ниски доходи (под 300 лв.), сред 

които има повече здравно неосигурени и за които прегледът в спешния кабинет 
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или хоспитализацията е начин да получат здравни услуги, които иначе биха им 

били отказани.  

Приблизително 72% от всички жители на столицата оценяват качеството на 

доболничната помощ като напълно или отчасти задоволително. Сходен е делът 

в изследването (77%) на удовлетворените от услугите на клиничните 

лаборатории. По-ниска е оценката за болничната помощ сред софиянци (42%), 

като основна причина за това е фактът, че голяма част не са се сблъсквали с 

подобни услуги и затова не могат да оценят тяхното качество.   

 

От друга страна, столичани, които са ползвали различните видове здравни 

услуги през последната една година и които имат преки впечатления от нивото 

и развитието на тези здравни услуги, са по-позитивни в оценките си както на 

доболничната помощ и лабораторните изследвания, така и на лечението в 

болниците.  

Най-висока оценка на доболничната помощ дават жителите на централните 

части (Зона 0 център), но също и райони на столицата с по-голям брой 

поликлиники и лични лекари – Зона 2, Зона 8 и Зона 9. Висока е и оценката за 

доболничната помощ в столицата на живеещите в Зона 11 (села Север), които 

поради по-ограничения кръг лични лекари в района си, оценяват по-високо по-

голямото предлагане на този тип здравни услуги в София.  
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Съответно, по-висока оценка за болничната помощ се наблюдава в тези райони 

на София, които са в близо до големи болнични заведения – напр. Пирогов, 

Военномедицинска академия (Зона 2 Красно село), Болница „Св. Анна“ (Зона 3 

Яворов), Адъбадем Сити клиник (бивша болница „Токуда“) (Зона 8 Малинова долина) 

и Зона 1 Красна поляна (в близост до Националната кардиологична болница, както 

и до др. специализирани болници).  

Като цяло, по-еднородни са оценките за клиничните изследвания сред 

живеещите в различните зони на София, което може да се обясни с по-голямото 

разпространение на този тип здравни услуги на територията на града.  

10.3. Удовлетвореност от здравните услуги в квартала и в София 

Настоящото проучване констатира относително високи оценки от 

предлаганите здравни услуги като цяло на ниво квартал и ниво град. 74% е 

общата удовлетвореност от предлаганите здравни услуги в квартала, докато 

по този показател здравните услуги в София са дори още по-високо оценени, с 

85% от жителите на града напълно или частично удовлетворени от нивото на 

здравеопазване в столицата.  

 

И докато по отношение на лечебните заведения на ниво квартал не се 

наблюдават съществени различия сред социалните групи, то от социално-
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демографските разрези по райони на София се вижда, че най-висока е оценката на 

жителите на тези квартали, в които качеството и предлагането на здравни 

услуги са по-големи (Зона 0 център, Зона 2 Дианабад, Зона 3 Гео Милев и Зона 10 

Дружба). От друга страна, именно живеещите в по-периферните квартали, 

които са и по-слабо транспортно свързани и с по-малък брой здравни заведения 

(Зона 4 Хаджи Димитър, Зона 11 села Север и Зона 12 села Юг), дават по-ниски 

оценки на предлаганите здравни услуги в квартала. 

По-хомогенна е картината по отношение на удовлетвореността към 

здравните услуги в София от живеещите в различните райони на града.  

Проучването констатира удовлетвореност на софиянци с нивото на 

предлаганите здравни услуги в квартала и в града. От една страна, положителен е 

фактът, че оценката за здравеопазването в столицата е по-висока сред 

ползвателите на лекарска помощ и клинични изследвания, които поради по-

скорошния си досег със системата, имат и по-реалистични оценки. От друга 

страна, проучването регистрира и оформили се неравенства при 

здравеопазването в София: 1/ по-ниско доходните  и слабо образовани групи, 

които са и като цяло с по-разклатено здраве и имат по-ограничен достъп  до 

здравеопазването (най-вече чрез спешната помощ и болничното лечение), са по-

малко доволни от здравните услуги в града; 2/ жителите на по-периферните 

райони в града са по-недоволни от предлаганите здравни услуги поради по-

ограничения им кръг и качество в квартала. 

11. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В СОФИЯ 

11.1. Спортни навици на жителите на столицата 

Въпреки по-богатите  възможности за спорт в столицата спрямо останалите 

български градове и обявяването на София за Европейска столица на спорта за 

2018 г., а в последствие и за постоянна Европейска столица на спорта, 

проучването регистрира тревожната тенденция, че мнозинството от 

жителите на София не спортуват активно.  

Всеки седем от 10 анкетирани (71%) признават, че не отделят време за спортни 

дейности през седмицата, а сред тези, които спортуват, най-голям е делът на 

респондентите, упражняващи физическа активност спорадично: до 2 часа 

седмично (9% от всички столичани или 1/3 от активно спортуващите). Ако 

вземем средна продължителност от един час за спортна тренировка или за 

спортно занимание като танци, йога, гимнастика, които се предлагат в 

платените столични спортни клубове, това означава, че физическа активност 

до 2 часа седмично се равнява на една или максимум две спортни активности.  
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Липсата на достатъчно спортни занимания на столичани се потвърждава и от 

проведените групови дискусии с жители на различни столични квартали. В 

дискусиите упражняването на какъвто и да е вид спорт е рядко споменаван в 

контекста на темата за свободното време.  

Данните за спортната активност на столичани (29% спортуващи спрямо 71% 

неспортуващи) от настоящото изследване са в унисон с проучване на 

Евробарометър от декември 2017 г.4, представително за българското 

население. Според резултатите на Евробарометър 68% от българските 

граждани на 15 или повече години никога не спортуват (стр.11 от Eurobarometer 

472 Report). Това нарежда България на едно от последните места по участие в 

спортни дейности редом със страни като Гърция и Португалия спрямо средни 

нива за ЕС от 46% неспортуващи (стр. 11, пак там).  

По-често спортуват мъжете, младите хора, хората с по-високи доходи и тези 

без деца. С възрастта намалява участието в спортни активности, като 

столичани на 50 и повече години четири пъти са по-малко склонни да спортуват 

спрямо тийнейджърите във възрастовия диапазон между 15 и 17 г.  

                                                
4 Special Eurobarometer 472, Report. Sport and Physical Activity. Fieldwork: December 2017. Publication: 
March 2018. Wave EB88.4 – TNS opinion & social for the European Commission Directorate-General for 
Education, Youth, Sport and Culture.  
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Още по-нисък е делът на столичани, които карат велосипед в града. Едва 14% 

споделят, че използват колело през седмицата, като тук отново говорим по-

скоро за спорадична, отколкото за редовна активност. Употребата на колело е 

сведена най-често до два дни в седмицата (посочена от 8% от всички 

анкетирани столичани или над половината от каращите велосипед в града).  

 

Подобно на активното спортуване, данните за София от настоящото 

проучване могат да бъдат съпоставени с данните за страната от проучването 

на Евробарометър от края на 2017 г. Според резултатите от европейското 

проучване, делът на българските граждани, които регулярно карат колело, 

разхождат се или се занимават с градинарство е 7% (стр. 17: пак там) (спрямо 

7% от софиянци, които карат колело поне 3 дни седмично от настоящото 

проучване). Следователно можем да заключим, че ситуацията в София е 

аналогична на тази в страната. От своя страна, и по този показател България е 

на едно от последните места спрямо европейските държави- лидери по каране 

на велосипед (Холандия, Норвегия и Швеция – между 30 и 45% от населението, 

които карат регулярно колело) и спрямо 14% средно ниво за ЕС (стр. 17: пак там).    

Ако трябва да опишем профила на велосипедистите в София, той е по-скоро 

алтернативно-елитарен - на млади хора, най-често мъже, упражняващи 

свободни професии или самонаети, които имат някакъв опит от чужбина и 

водят екологично съобразен начин на живот.  
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Положителна тенденция от настоящото проучване е, че най-много 

велосипедисти има в зоните на града с добре развита велосипедна 

инфраструктура или в близост до такава (бул. България, бул. Витоша, бул. 

Дондуков) – Зона 0 център, Зона 4 Левски и Зона 8 Малинова долина, Манастирски 

ливади. Това означава, че създаването на подходящи добре свързана с 

централните градски части велосипедни алеи би могло да стимулира столичани 

в по-активното каране на колело.  

11.2. Оценка за спортната инфраструктура в квартала и в града 

59% от анкетираните считат, че има добре развити платени спортни обекти 

в квартала им спрямо 40%, за които подобни съоръжения липсват. По отношение 

на безплатните спортни обекти (общинските фитнес площадки) почти еднакъв 

дял от гражданите на София са на двете позиции (47% смятат, че има подобни 

обекти спрямо 52%, за които безплатни спортни съоръжения липсват в 

квартала).  

 

По-добре е оценено наличието на платени спортни съоръжения в централните части 

(Зона 0 център), но и в части на София с големи паркове – Западен парк, паркът в квартал 

Гео Милев, които са привлекателно място за различни спортни обекти в 

непосредствена близост (Зона 1 Красна поляна, Западен парк, Зона 3 Гео Милев, Зона 4 

Левски, Хаджи Димитър). По-голям брой спортни обекти срещу заплащане забелязват 
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анкетираните от Зона 12 села Юг, където се намират и по-престижни квартали като 

Бояна, Бистрица и Драгалевци, характеризиращи се с по-високата покупателна 

способност на живеещите в тях.   

Липсата на безплатни спортни съоръжения е най-осезаема за жителите на северните 

квартали на града (Зона 5 Надежда, Зона 4 Левски), в централните градски части (Зона 0 

център), както и новостроящи се и динамично развиващи се зони като Зона 8 Малинова 

долина, Манастирски ливади.  

И макар че близо половината от софиянци са информирани, че има безплатни или платени 

спортни съоръжения в техния квартал, едва 10% ползват през последната седмица или 

месец подобен платен спортен обект. Употребата на безплатните квартални спортни 

съоръжения (фитнес площадки) е дори по-ниска: 4%, което се обяснява с по-специфичния 

характер на спортната дейност, която може да се упражнява безплатно (фитнес 

упражненията) и нейната насоченост основно към по-младежка (и то мъжка) аудитория.  

Тази сравнително ниска употреба на двата вида спортни обекти в квартала показва, че 

освен изграждането на подобни обекти следва да се насочат усилия в цялостното 

популяризиране на спортните дейности и тяхната полза в здравословен и социален план.  

За 5% от столичани е необходимо да се запълни липсата на платени спортни зали и 

клубове в квартала им, докато за ¼ (26%) – липсата на безплатни спортни съоръжения.  

Тази висока пожелателност контрастира със слабата употреба на безплатни спортни 

обекти към настоящия момент. От това можем да заключим, че на тях се гледа като на 

престижен и важен елемент от кварталното пространство, което може да доведе до 

допълнително облагородяване и по-голяма достъпност на квартала, макар и да не е 

свързано с пряката им употреба. Доказателство за тази хипотеза са и разрезите на 

данните от проучването по квартали, където по-голямо желание за изграждане на 

безплатни спортни условия има в по-крайните квартали (Зона 5 Надежда, Зона 10 

Дружба, Зона 6 Люлин) или в бързо развиващи се зони, при които инфраструктурата на 

квартала търпи постоянни изменения (Зона 8 Малинова долина, Манастирски ливади).  

11.3. Удовлетвореност от спортната инфраструктура в квартала и в града 

65% от гражданите на София са удовлетворени от спортните съоръжения, игрища и 

зали в квартала (сред тях 25% - напълно удовлетворени и 40% - по-скоро 

удовлетворени). Делът на неудовлетворените частично или напълно софиянци от 

възможностите за спорт близо до дома им е 33%.  

Проучването регистрира по-висока степен на удовлетвореност от спортната 

инфраструктура на ниво град. Всеки 8 от 10 анкетирани (79%) изказват високи оценки 

за спортните обекти и съоръжения в столицата, докато на противоположно мнение са 

всеки 2 от 10 анкетирани (18%).  
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Не се открояват съществени разлики в оценката за спортната инфраструктура сред 

различните социални групи. Все пак проучването установява следната закономерност 

– жителите на кварталите, които изпитват по-висока удовлетвореност от 

кварталните спортни съоръжения имат като цяло и по-високи оценки за спортната 

инфраструктура на града. Това означава, че оценката за спортните възможности на 

София се мисли през шансовете за спортни дейности близо до дома, в собствения 

квартал. Съответно, приоритетно развитие на спорта в кварталите би могло да 

повиши удовлетвореността от локалната спортна инфраструктура, което ще 

рефлектира и върху по-висока оценка на спортните възможности на София като град.  
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Въпреки сравнително добре разпространените възможности за спортни дейности 

срещу заплащане и безплатно в столичните квартали и титлата на столицата за 

Европейска столица на спорта през 2018 г. резултатите от настоящото проучване 

показват, че много малък дял от столичани спортуват активно. Затова и освен 

изграждането на допълнителна спортна инфраструктура е необходимо да се насочат 

усилия в цялостното популяризиране и реклама на спортните дейности и тяхната полза 

в здравословен и социален план, за да се повиши спортуването сред живеещите в 

българската столица. 

12. КУЛТУРА И СВОБОДНО ВРЕМЕ- ПОТРЕБЛЕНИЕ, КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОЦЕНКИ 

ЗА ДОСТАТЪЧНОСТТА  

12.1. Достъп до културна инфраструктура – оценки и удовлетвореност 

Наличието на културна инфраструктура е показател с традиционно висока 

удовлетвореност за повечето градове в Европа според данните от регулярното 

изследване на ЕК Евробарометър. Настоящото проучване регистрира много високи 

стойности на цялостна удовлетвореност на гражданите на София от наличието на 

културна инфраструктура като концертни зали, театри, музеи, библиотеки – общо 

91% изразяват удовлетвореност от възможностите за културен живот, като 58% са 

изцяло удовлетворени по този показател. Сравнението с индикатора от изследването 

за качество на живот в Евробарометър 2015 бележи значителен ръст по този 

показател, с 21 процентни пункта. Така София се изравнява с градове като Прага (57% 
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изцяло удовлетворени от културната инфраструктура), Берлин (58%), Амстердам 

(56%).  

Както беше отбелязано – културната инфраструктура е характеристика на града 

като цяло, но не и на кварталите. Оценките за наличието на такива съоръжения в 

обособените зони на София са значително по-ниски, като общо 41% изразяват 

удовлетвореност по този показател на ниво квартал (от които едва 15%- напълно 

удовлетворени) спрямо 58% неудовлетворени. В това отношение оценките варират в 

различните зони, като:  

 Логично, висока удовлетвореност от наличната инфраструктура изразяват 

живеещите в централните градски части, където основно са съсредоточени 

театри, музеи, галерии, кина и др. културни пространства  (зона 0) 

 Най-ниски оценки са регистрирани в зони 2, 4, 8, северните територии, вкл. 

крайградските части на София (зона 11)  

 

Оценките за разнообразието на културен живот в града също са много позитивни, като 

80% от столичани са на мнение, че в града има достатъчно културни събития, едва 9% 

заявяват, че те не са достатъчни. В това отношение не се наблюдават значими разлики 

между социално-демографските групи, нито по териториален признак.  
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12.2. Оценки за развитието на културните събития и пространства в столицата и 

кварталите  

В синхрон със значително по-ниските оценки за достъпа до културна инфраструктура, 

мненията по въпроса как трябва да се развиват културните пространства в града – в 

периферията или в центъра, са поляризирани – 51% смятат, че трябва да се даде 

приоритет на кварталите, които са в по-лошо състояние, докато 49% са за 

развитието на центъра. По този въпрос почти няма съществени разлики между 

различните социално-демографски групи, с малки изключения: хората в активна възраст 

–  до 40 г., които сравнително по-често посещават културни събития, в по-голяма 

степен предпочитат приоритетно да се развива центърът, не кварталите.  

Разгледано по териториален признак, най-неудовлетворените от наличието на 

възможности за културен живот в близост до местоживеенето им, предпочитат да се 

работи приоритетно в посока развитието на периферна културна инфраструктура. 

Такива са случаите на новите квартали от зона 8 (Малинова долина, Кръстова вада и др. 

– 79%), но и на по-отдалечените от центъра квартали и крайградските територии от 

зони  6, 10, 11, 12.  
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12.3. Наличие и ползване на културна и развлекателна инфраструктура  

Практиките на прекарване на свободното време показват различна мобилност в 

рамките на града зависимост от типа дейност. Докато посещението на културни 

събития е по-скоро свързано с пътуване до централните градски части, то 

посещението на ресторанти, заведения, барове, е концентрирано предимно в близост 

до местоживеенето. Така, 60% от софиянци посещават културни събития основно в 

центъра. 1/3 от гражданите заявяват, че или посещават културни събития в 

собствения си квартал (10%), или в съседен (5%), или в по-далечен квартал (9%), а 15% 

заявяват, че изобщо не извършват такава дейност.  

Развлекателни дейности като посещение на ресторанти, барове, заведения, се 

извършват в кварталите от 61% от столичани, като най-голяма част от тях 

заявяват, че посещават такива места в собствения си квартал (27%), 10% пътуват до 

съседен квартал, 18% - до друг квартал. Малко под 1/3 посещават централни барове и 

ресторанти.  

12.3.1. Достъп до инфраструктура за култура  

По отношение на наличната инфраструктура за култура и прекарване на свободното 

време, кварталите са най-добре обезпечени с читалища – 62% от столичани заявяват, 

че в техния квартал са налични такива. Значително по-малко разпространени в 

кварталите са библиотеки (36%), пространства за културни събития на открито 

(34%), пространства за културни събития на закрито (22%). Киносалони в района на 
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живеене са налични в близост до местоживеенето според 1/5 от столичани, а 

музеи/галерии има в близост до едва 15% от живущите в различните зони (като най-

вече се посочват от жителите на централните градски части).  

12.3.2. Достъп до места за пазаруване  

Пространствата за пазаруване са по-скоро добре застъпени в кварталите – най-вече 

– пазари (69%), а всеки втори жител има достъп до търговски център. Това са и едни 

от най-обитаваните места в кварталите – местен пазар поне веднъж в рамките на 

месеца е ползвал всеки втори жител на кварталите; 28% са ползвали търговски 

центрове през последния месец, а общо 37% - поне веднъж в последните 6 месеца.  

 

В същото време, с малки изключения, този тип културни съоръжения се ползват в много 

малка степен, дори там, където са налични – ограничени в рамките на 4%-10% за 

последната половин година. Читалищата, които са един от най-разпространените в 

кварталите, се ползват най-малко – едва 4% са ги ползвали поне веднъж през 

последните 6 месеца, докато над половината живущи в квартали с налични читалища 

изобщо не са ги посещавали или са ги посещавали преди повече от година. Подобна е 

ситуацията и с посещенията на библиотеки и музеи. Открити пространства за 

култура като сцени на открито пък са посещавани средно от 1 на 10 жители на 

кварталите, 15% са ходили на кинопрожекция в квартала през последните 6 месеца. Тези 

пространства се използват слабо в почти еднаква степен от различните възрастови 

и образователни групи.  
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Жителите на кварталите изразяват в най-голяма степен необходимостта да се 

запълни липсата на открити пространства за културни събития (27%), на закрити 

такива пространства (18%), и на киносалони (18%).   

 По отношение на необходимостта от запълване на пространства за културни 

събития на открито най-настоятелни са жителите на северните и южните 

части на София и крайградските територии (зони 11 и 12), както на по-

отдалечени от центъра квартали като Дружба (зона 10), Люлин, Обеля (зона 6), 

Красна поляна, Разсадника  и др. (зона 1)  

 Необходимост от закрити пространства за културни събития се изразява в по-

голяма степен освен в гореизброените зони, така и сред жителите на 

кварталите Надежда, Свобода, Орландовци (зона 5) 

 Повече киносалони са необходими за жителите на зони 3,4 5,6,10   



 

89 

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ  
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

 

Наличната към момента инфраструктура и интензитета на ползването й очертават 

поне два възможни подхода в политиките в тази област – повишаване 

привлекателността на тези пространства от една страна, и от друга -  

популяризиране на тяхната дейност на ниво квартал, за да генерират повече 

посещения. Там, където няма такава изградени такива съоръжения, следва внимателно 

да се обмисли дали инвестиция в изграждането им би била рентабилна, с оглед на 

очертаващите се практики на слабо потребление в кварталите, респективно 

преимуществено посещение на културни събития в центъра, както и на 

противоречивите нагласи по въпроса дали да се развива центъра или кварталите.  

12.4. Практики на посещение на културни събития и свободно време в града 

На фона на силно позитивните оценки по отношение на наличните възможности за 

културен живот в столицата, мнозинството от софиянци оползотворяват 

свободното си време в относително ограничени като брой и вид дейности. Те са 

концентрирани най-вече в рамките на: 

 пазаруване по магазините (шопинг) (68% са ходили на шопинг в последната 

седмица или месец)  

 посещения на кафенета/сладкарници (66% са извършвали такава дейности през 

последната седмица или месец);   
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Посещенията на ресторанти/барове са по-ограничени, като 39% посещават такива 

места поне веднъж в месеца (едва 9% са били на такова място в последната седмица, 

30% - в последния месец). Сред по-често практикуваните дейности в свободното време 

са и посещенията на градски паркове/градини (общо 38% извършвали такава дейност в 

последния месец и по-скоро).  

За разлика от този тип дейности, посещението на културни събития като театрални, 

оперни/балетни постановки, концерти, изложби-музеи и галерии, културни събития на 

открито, е значително по-ограничено - между 4% и 15% го практикуват поне веднъж 

месечно. Изключение прави посещението на кино прожекции, където 28% от столичани 

ходят поне веднъж в месеца.  

Тези практики се препокриват със заявените в повечето фокус групи, като основната 

мотивация за слабата културна активност е, че не остава време за посещение на 

такива събития, цените са недостъпни, пътните връзки между някои квартали и 

центъра са лоши.  

В допълнение към аргументите по-слабата културна активност, много от 

участниците в дискусиите заявяват, че предпочитат да не са в София през уикендите, 

когато биха имали повече време за такива събития, а да пътуват някъде сред природа 

или на по-тихо и спокойно място.  

Най-важен фактор за потребление на културни продукти остава социално-

икономическият статус на респондентите – доходи, образование, тип 

професия/упражнявана дейност. Жителите на централните градски части посещават 

културни събития значително по-често: един от трима живущи в централните части 

е посещавал галерия/музей в последния месец, всеки втори – театрална постановка, или 

концерт. Основен фактор, който оказва влияние тук,  е не толкова непосредствената 

близост до инфраструктурата, колкото социално-икономическият статус на 

живеещите в тези части на града – това са по-образовани, по-високодоходни групи, 

които имат в по-голяма степен изградени навици за посещение на културни събития.   

Добрата транспортна обезпеченост като метро и други удобни връзки с центъра, 

изглежда не оказва влияние върху интензитета на посещения на културни събития сред 

жителите на по-нискостатусни квартали (като Люлин, Обеля, Надежда), които по 

правило не са активни ползватели на културни продукти.  

На фона на ниската активност, респондентите в дискусиите изразяват висока 

удовлетвореност от качеството на културните продукти и информационната 

обезпеченост по отношение на културни събития. Като основни информационни 

източници в дискусиите се посочват интернет, вкл. сайтовете на кина, театри.   

В това вече сме европейци – Вече има много добри постановки в театрите. (ФГ, зона 10)  

Всички театри си имат много поддържани сайтове и можеш да купуваш билети онлайн, 

което много опростява живота. (ФГ, Зона 4)  

От комплексния анализ на индикаторите в полето на културата могат да се направят два 

основни извода:  
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1/ Наличните възможности за културен живот в столицата – както като 

инфраструктура, така и като предлагани събития, са важна и необходима предпоставка 

за удовлетвореността на гражданите от предлаганите в сферата продукти. Те обаче се 

оказват недостатъчна основа за привличане на достатъчно и разнообразни публики, 

особено в определени жанрове като театър, опера/балет, концерти.  

2/ В същото време, удовлетвореността зависи и от подготвеността, критериите и 

потребностите на гражданите. Ограничените интереси и активности в културното 

поле  резултират в занижени критерии към качеството на културните продукти и 

инфраструктура, респективно в липса на чувствителност към възможни дефицити в 

културното поле.   

Културните практики в София следва да бъдат предлагани и насочвани по начин, който 

привлича и развива публики както сред жителите на столицата, така и сред туристи и 

хора от други локации.  

12.5. Идентичност на София  

В отговор на затворен въпрос „Какъв град е София за Вас?“, жителите я идентифицират 

с разнородни характеристики: както като град с възможности за образование (52%), 

така и с древна история (50%); както като бързо разрастващ се град (44%), така и като 

град с богат културен афиш (39%). В същото време, градът се разпознава и като 

привлекателен за туризъм (38%), бързо променящ се (34%), град с модерен градски 

транспорт (33%). Макар в по-малка степен, 29% от столичани идентифицират София 

като град с красива архитектура от, а 1 от 5 души смята, че тя е град с модерен облик.  

В дъното на класацията остават характеристики на София като „град с много 

зеленина“ – 11%, град със силна икономика (10%), град с добро управление (10%).  
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Когато става въпрос за конкретни локации, София отново няма ясно изразен облик. 

Въпреки че не е лишен от конкретни места, образът на София по-рядко се 

идентифицира с тях. По-често градът се мисли през центъра като цяло. В отговор на 

отворен въпрос „Ако имате гости от чужбина, къде в София бихте ги завели първо?“, 

най-често се посочва центърът, но без да се конкретизира локация – (17%). И в 

груповите дискусии респондентите често посочват, че биха препоръчали целия 

център, поради компактността му и възможността да бъде обходен пеш, да се 

открият разнообразни места като история и архитектура на града.  

„Целият център е много интересен и лесно може да се обходи пеш, попадаш на много 

интересни места“  

Все пак, сред конкретно посочваните като емблематични за града места са храм-

паметникът „Св. Александър Невски” (посочен на трето място в количественото 

изследване с 11%), „Ларгото”, Статуята на София, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”, пешеходната част на бул.”Витоша”, НДК и пространството около него, 

„Боянската църква”, Народен театър „Иван Вазов“, музеите – или като цяло, или 

конкретно Исторически музей, Природонаучен музей, Археологически музей.   

Природен парк Витоша се оказва едно от най-емблематичните за София места според 

столичани, като в количественото изследване спонтанно се посочва на второ място 

след центъра (12%). Същото се потвърждава и от проведените групови дискусии, като 

участниците реферират към различни места - Копитото, Боянската църква в 
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подножието на планината и др. Често изтъкван аргумент като предимство на София е 

именно близостта до тази природна забележителност, което я отличава от 

множество други градове.   

„...това е различно място, на близо, природата е прекрасна...”, 

„Много е рядко в света да има столица с планина, горе морените, може ски да кара“  

„Витоша е плюсът на София, за 15 минути отиваш на планина, други държави не мисля, 

че го предлагат“. 

 В същото време в дискусиите не липсват и критики по отношение на настоящото 

състояние на Витоша, като повечето респонденти споделят мнението, че планината 

трябва да се развива като туристическа дестинация, разбира се, с разумни средства и 

грижа към природата. Общосподелено е мнението, че в момента инфраструктурата в и 

до планината е в лошо състояние и има остра нужда от подобрение и развитие.  

„Трябва да се развие целият парк Витоша – Да не си развиеш ски туризмът?... - Трябва 

постоянно да се инвестира, да се мисли за столичани да има къде да ходят събота и 

неделя – То там е трагично на Витоша, имаше такива култови хижи, Тинтява, Родина, 

Средец, които...  - Почти нищо не е направено от тип хижа, има нови хотели“ 

Като една от емблематичните характеристики на града в груповите дискусии също се 

посочват минералните извори в София.   

„Центърът е едно невероятно богатство, блика минерална вода и е без пари“  
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Асоциации със София 

 В представите на столичани София доминиращо се припознава като жена, но отвъд 

тази характеристика няма ясно очертаващ се образ. По-скоро се изтъкават 

противоречиви контрасти: за едни е модерна, за други древна, красива, но зле 

поддържана, млада, но и стара, със стар дух; модерна, но вехто облечена. Често 

асоциациите се свързват със слогана на София: Расте, но не старее, или със статуята 

на Света София.  

  „Жена ще е, естествено – Преуморен човек – Изстрадал – Задъхан – Пръска му се 

душата – не беше така, беше много фина мадама, ама... - Обаче в крайна сметка, расте, 

но не старее“ 

„По-скоро модерно е облечена, но втора употреба“  

„По-скоро с дреха на кръпки, защото в София постоянно е пълен хаос“  

Местата в София, които категорично се смятат за непривлекателни – безспорно с 

такъв имидж се е наложил районът около Лъвов мост, Женския пазар, Централна гара – 

заради имигрантите. Крайните квартали също се считат за непривлекателни места за 

посещение. Конкретно се споменават Люлин, Надежда.   

„Крайните квартали (там не бих ги завел). Лошото е че София е развита само в центъра.“ 
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София се очертава като град с хетерогенен образ,, като липсва ясно структурирано 

възприятие и единен разказ за града – както на ниво характеристики, които го описват, 

така и на ниво асоциации и спонтанни образи и места, през които се припознава.  

От разнопосочните идентификации и асоциации с емблемите на София могат да бъдат 

изведени няколко основни характеристики: 

 Динамизъм (модерен, разрастващ се, променящ се град, млади хора – образование 

 Древност (богато минало, места, свързани с историята на града – центъра, 

музеите, Ал. Невски) 

 Планината  

Те обаче се мислят фрагментарно, липсва връзка между тях, липсва единен разказ и 

преживяване на града. Поради това и в конкретните асоциации доминира образът на 

София като вехта, раздърпана, уморена, с кръпки.  

София се нуждае от изграждане на цялостен образ, като слабите места следва да бъдат 

преодолявани чрез обвързване на различните характеристики в общ разказ.  

13. ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА СОФИЯ 

Доброволните граждански организации, клубове и сдружения привличат близо една 

четвърт от софиянци (25%), като организациите, в които жителите на София 

участват, са най-разнородни по характер. Синдикати (5% от всички анкетирани), 

спортни сдружения (4% от респондентите), хоби сдружения, самодейни групи и 

професионални сдружения (всяко с участие на 3% от столичани) привличат най-голям 

брой членове. На последни места по участие са сдружения в полза на опазване на 

архитектурното наследство, потребителските организации и групите за 

взаимопомощ (между 0.1% и 0.6%) поради по-специфичния характер на проблемите и 

каузите, които отстояват.  
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 Докато синдикатите, защитаващи социалните права на различни професионални групи, 

имат закономерно повече членове сред държавните и общинските служители в София и 

по-възрастните граждани (над 40 г.), то спортните групи и клубове са атрактивни с 

възможността за себеизява и здравословния начин на живот предимно за най-младите 

хора, учащи и самонаети и лицата с високи доходи.   

От своя страна, членството в професионални сдружения е тясно профилирано за 

хората, упражняващи свободни професии или неръчен труд и самонаетите лица, за 

които подобни браншови организации са предимство (а в някои случаи и изискване) при 

изпълнението на професионалната си дейност.  

14. ЦЕННОСТИ 

14.1. Междуличностно доверие, толерантност и социална интеграция 

Софиянци продължават да бъдат недоверчиви, макар и по-малко в сравнение с 2015 г. 

49% не са съгласни с твърдението, че общо взето на повечето хора може да се има 

доверие. Все пак съгласните са малко повече, макар и да са предпазливи и да се съгласяват 

само отчасти. Доверието в анонимния друг е по-високо спрямо хората от квартала – 

59% от респондентите споделят – макар и отчасти – твърдението, че на повечето 

хора в квартала им може да се има доверие.  Доверието към съкварталците е драстично 

по-високо от доверието към съгражданите изобщо в централната градска част. 

Разликата е съществена и при обитателите на зона 2 (старите южни квартали) и зона 
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8 (новите южни квартали), при които доверието към съкварталците значително 

надвишава доверието към съгражданите.  

Люлин, Обеля, Надежда, Толстой и Свобода са квартали, в които значително по-ниското 

междуличностно доверие е комбинирано и с повишено чувство за несигурност в 

квартала, основано на по-голямата междусъседска анонимност и липса на по-трайни 

контакти. 

В зона 9 (Младост, Мусагеница, Горубляне, Студентски) и зона 1 (Красна поляна, 

Разсадника, Фондови жилища) – обратно, има относително високи нива на 

междуличностно доверие в съкварталците, съчетано обаче с отсъствие на чувство за 

сигурност в квартала. Трябва да се има предвид, че междуличностното доверие и 

усещането за сигурност в града в най-голяма степен зависят от качеството на 

публичните пространства и реда в тях. 

 

Софиянци са предпазливо толерантни към присъствието на чужденци в града им: 48% 

са частично съгласни, че то е добро за София, а една четвърт го споделят напълно. По 

този въпрос има чувствително покачване на позитивните нагласи, сравнено с преди 

три години, когато бежанската криза в Европа беше в разгара си. Трябва да се подчертае 

обаче, че „чужденците“ се разглеждат основно като туристи, като кратковременно 

пребиваващи, а не като мигранти. Що се отнася до последните, нагласите изобщо не са 

претърпели позитивен развой.  
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По-затворени към присъствието на чужденци в града са хората над 50-годишна 

възраст. Прави впечатление, че сред работещите на държавна или общинска работа 

отхвърлянето е с 10 пункта по-силно, отколкото сред заетите в частния сектор. 

Според стандартната скала за социални дистанции и стереотипизиране, 

отхвърлящите нагласи на софиянци са се засилили. Скалата работи със 

стереотипизиращите имена на различни социални групи, за да измери силата на 

стигматизацията. Най-силно отхвърляне предизвикват етикетите „наркомани“, 

„пияници“ и „цигани“ – по около 90% от респондентите казват, че не искат такива хора 

за съседи. Нека да забележим, че първите два етикета се отнасят до поведения, докато 

третият – до етническа принадлежност. Това редополагане в отхвърлящите нагласи е 

тревожно. 

На свободния въпрос за предимствата и недостатъците на кварталите си 

респондентите от зона 1 поставят „ромите“ на второ място сред проблемите на 

района си, а в зона 6 – на първо. В зона 10 са на четвърто място, но с много посочвания 

(от една четвърт от респондентите). Тази отхвърляща нагласа е основен проблем пред 

социалната интеграция на града. Проблемът се задълбочава от констатираното във 

фокус групите сегрегиране на определени училища като „ромски“. Етническата 

интеграция на градската социална тъкан е сред основните предизвикателства пред 

качеството на живот в София. 

Друго нещо, което впечатлява в скалата на социалните дистанции, е преобръщането на 

нагласите спрямо „имигранти, чуждестранни работници“ и спрямо „хомосексуалисти“. 

При 39% нежелаещи хора от чужда раса за съседи, цели 67% не искат за съседи 

имигранти и чуждестранни работници. А ако преди година онези, които нямат против 

хомосексуалисти за съседи, са двойно повече от имащите против, днес отношението 

се е преобърнало: 60% възразяват, а едва 31% нямат нищо против. Тук очевидно 

констатираме въздействието на медийните кампании по повод бежанците и 

Истанбулската конвенция, които са нагнетили нетолерантността. Единствената 

социална прослойка, която се различава от общия тренд на отхвърляне, са хората на 

интелектуалния труд и упражняващите свободни професии. 

Антиимигрантските нагласи са най-драстични в Дружба и в зона 1 (Красна поляна, 

Разсадника, Фондови жилища, Западен парк), където отхвърлянето клони към 100% 

14.2. Удовлетвореност и социално включване 

Софиянци са умерено доволни от себе си и живота си – най-много от здравословното си 

състояние (34% напълно удовлетворени, други 45% – частично), а относително най-

слабо – от финансовото състояние на домакинствата си (съотватно 13% пълна и 52% 

частична удовлетвореност) и от баланса между работно и свободно време (съответно 

19% и 49%). 

Очаквано, колкото по-млади и заможни, толкова по-удовлетворени се чувстват хората. 

Впечатление тук прави неравномерното разпределение на удовлетвореността в 

различните градски зони.Най-много недоволни от живота си като цяло има в западните 



 

99 

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ  
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

и северните квартали, както и в Дружба. Разлики забелязваме и когато се вгледаме в 

структурата на удовлетвореността – отговорилите, че са напълно удовлетворени, са 

чувствително по-малко сред респондентите в зони 1 и 7 (2-3%), малко са и в зона 4, в 

Дружба и южната крайградска зона (по 8-9%). Тъкмо на тези места са и най-малко 

хората, които се чувстват напълно удовлетворени от жилищата си и от финансовото 

си състояние (по този показател към групата на не особено удовлетворените се 

включват и жителите на Люлин и Обеля). По-голямата част от респондентите от 

Славия, Овча купел и Факултета, заявяват, че не са особено удовлетворени от 

жилищата си. В Дружба и в северните квартали дяловете на неудовлетворените от 

финансите си са двойно по-големи от средното. 

Респондентите вярват, че имат свобода на избор и контрол върху живота си. Още по-

силно вярват, че това, което правят в живота си, има смисъл. Тези данни са индикатори 

за това, че повечето софиянци се чувстват социално включени, въпреки ниското 

междуличностно доверие, което регистрирахме. Има ли все пак зони на концентрация на 

хора, които са притеснени за социалните си шансове? Относително по-ниско социално 

самочувствие показват респондентите от зони 1 (Красна поляна, Разсадника и другите 

западни квартали), 4 (Хаджи Димитър, Левски и пр. северни квартали) и 10 (Дружба). 
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15.  ИНСТИТУЦИИ 

15.1. Управление на СО 

Оценката на столичани за управлението на града е измерена с няколко индикатора.  

- Съпоставимо с различни аспекти от живота на града. В този случай, 

формулировката  „град с добро управление“ получава най-малки натрупвания. Едва 

10% приемат дефиницията за доброто управление като характеристика на 

София. 

- Спрямо различните нива на управление. Резултатите: позитивни оценки за 

кмета (52% положителни, срещу 39% неутрални и 9% негативни. При всички 

останали нива на управление оценките са значително по-сдържани и скептични. 

Столичния общински съвет събира 31% одобрение срещу  13% неодобрение. 

Преминавайки на ниво администрации – районните отчитат позитивни спрямо 

негативни оценки в съотношение 33:14%, което ги подрежда пред централната, 

за която то е 29:16%. За районните кметове това съотношение е 30%:16%. 
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Разглеждайки удовлетвореността от работата на конкретните районни 

администрации (което се затруднява поради включването на няколко района в една 

зона), с преобладаващо позитивни оценки се открояват тези от Зона 11 – села Север 

(65% пълна или частична удовлетвореност), Зона 0 - ЦГЧ (63%),  Зона 4 – Левски, Суха 

река, Х.Димитър, Суха река (60%), Зона 12 – села Юг (56%)  и Зона 9 – Младост, 

Мусагеница, Студентски, Горубляне (51%). С преобладаващо негативни оценки е Зона 10 

– Дружба (71%), а с по-големи отрицателни натрупвания е Зона 5 – Надежда, Орландовци, 

Свобода (37%) и Зона 6 – Люлин, Обеля (27%).    

Оценките за работата на районните кметове по зони повтарят до голяма степен 

удовлетвореността от работата на местните администрации. Единствено 

изключение, е по-негативното мнение към кметовете от Зона 9, към която спада и 

район Младост.   

15.2. Взаимодействие  на гражданите с Общината 

Впечатленията на гражданите от работата на СО до голяма степен се определят от 

личните им впечатления при директен контакт. Близо половината от тях (48%) 

споделят, че не са имали взаимоотношения с нея през последните 2-3 години. Безспорно 

най-много впечатления гражданите са добили при ползването на административни 

услуги (49%). С далеч по-малки натрупвания са подаването на жалби и сигнали (4%), 

участието в инициативни комитети (2%) и обществените консултации и обсъждания 

(1%).  
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Ползвателите на административни услуги са предимно над 30 години, с по-високо 

образование и с по-високи доходи (с увеличаване на дохода се увеличава и делът им).  

 

Средните оценки, които гражданите дават на  ползваните от тях услуги могат да се 

обобщят по следния начин: административните услуги и участието в обществени 

консултации и обсъждания  се оценява като по-скоро удовлетворително, докато при 

участие в инициативни комитети и дискусии, и подаване на жалби и сигнали се изразява 

неутрална позиция (нито удовлетворен, нито неудовлетворен). 

Жителите на районите, в които ползват най-активно административни услуги, 

изразяват висока удовлетвореност – Зона 0 (100% частична или пълна 

удовлетвореност), Зона 9 (78%) и Зона 4 (67%). 
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15.3. Представеност на личния и обществен интерес в управлението на СО 

Едни от най-критичните оценки в проучването са мненията на гражданите за 

представеността на интересите им в управлението на града. Липсата на яснота  при 

оповестяване на планове и решения е факт за 52% от столичани, докато на 

противоположното мнение са едва 9%. Голям е делът и на жителите на града, които 

смятат, че не са представени личните им интереси (49%), а позитивно настроените са 

само 10%. Плах оптимизъм буди вярата на 17%, които смятат, че могат да влияят върху 

властите при вземането на решения за града, въпреки че срещу тях се изправят 43%, 

които нямат тази убеденост.  

 

 



 

104 

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ  
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

 
Най-неясни остават общинските планове на представителите на интелигенцията и 

свободните професии, частните собствени и самонаетите, както и на безработните. 

Това са жителите на кварталите от зона 8 (87%), зона 10 (76%), зона 6 (72%) и зона 4 

(71%). 

От липса на представяне на личните интереси се оплакват в по-голяма степен 

висшистите, хората с по-високи доходи и същите социални групи - интелигенцията и 

свободните професии, частните собствени и самонаетите, както и на безработните.  

Драматична невъзможност да влияят върху властите при взимане на решения за града 

изпитват жителите на зона 8 (90%), зона 10 (88%) и зона 11 (71%).   

Усещането за липсата на прозрачност в действията на СО и респективно, за 

непредставеност на интересите на гражданите, е проблем, който може да минира 

постигнатите резултати в редица направления от развитието на града. Ето защо 

предприемането на конкретни действия и стъпки от страна на СО за преодоляването 

на този дефицит е крайно наложително.  

15.4. Проблеми на града и информираност 

Дефинирането на проблемите в управлението на града до голяма степен е резултат  от 

личния опит и впечатления на гражданите. В приблизително съотношение 2:1 са 

изведените проблеми в управлението и личния сблъсък с тях. Затова половината от 

столичани посочват лошото управление на инфраструктурните проекти, а ¼ 

споделят, че имат лични впечатления по темата. Достъпът до информация и липсата 

на прозрачност е факт за 37%, а 12% са го изпитали на собствен гръб. Липсата на 
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синхрон между дейности на различните администрации е реалност за 24%, а на 13% 

това се е случило. Тежката бюрокрация се посочва от 21%, а 14% имат конкретен разказ 

за нея. Липсата на дигитализация остава на по-заден план с 6%, но за 4% това е 

произвело трудности.  

Управлението на инфраструктурни проекти и достъпа до информация са най-проблемни 

за онези, които са сблъсквали лично с тях. А това са жителите от зона 0, зона 4, зона 6 и 

зона 10. Неприятен е извода, че именно жителите на центъра, в който има концентрация 

на ремонтни дейности и обновяване, изразяват висока критичност към управлението 

на проектите и достъпа до информация. 

Можем да обобщим, че на един човек, който конкретно се е сблъскал с даден проблем, се 

падат двама недоволния от същия този проблем. При възникването на по-горещи 

проблеми изразяването на личното недоволство може да придобие още по-големи 

размери, като надхвърли значително дела на хората, които непосредствено са се 

сблъскали с проблема.   
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Сериозен е делът на гражданите, които смятат, че не са достатъчно или изобщо не са 

информирани по ключови аспекти от дейността на СО. За предстоящи обществени 

обсъждания нямат информация 85%, за нови възможности за електронни 

административни услуги трудно разбират 82%, а за събитията организирани от СО са 

неинформирани 70%. Единствено при извършваните ремонти и промени в движението 

превес взимат осведомените (55%), но за съжаление точно по този параграф  

половината от столичани (както вече стана дума) виждат проблем в управлението им.     

Прави впечатление, че по-висока от средна информираност по различните аспекти от 

дейността на СО изразяват хората с по-високо образование и жителите на центъра 

(зона 0). 
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Управлението на инфраструктурните проекти поляризира мнението на столичани. 

Преодоляването на негативизма минава както през организационни промени, така и с 

постигане на по-голяма прозрачност, диалог и информираност на гражданите 

Като основен проблем в работата на СО можем да изведем комуникационната политика. 

Това проличава както при проведените фокус групи, така и при резултатите от 

количественото проучване. Лошата комуникация с гражданите важи за всички ключови 

аспекти:  

- Усещането за представеност на интересите и възможност за влияние върху 

развитието на града 

- Информираност за събития, форми и каналите, на които се разчита гражданите 

да изразят мнението си развитието на града 

- Усещане за липса на прозрачност и отчетност пред гражданите 

Необходимо е комуникацията да не бъде ad hoc  пожарна дейност, а да се разработи 

цялостна система и това да бъде приоритет във визията за развитие на София. 
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Изследването на качеството на живот в София стъпва върху широк набор от индикатори, 

оценяващи различни сфери на градския живот. Тяхната взаимосвързаност създава 

комплексна картина за начина, по който столичани възприемат града и ежедневието си в 

него. Открояването на предимствата и проблемните полета и обвързването им с 

конкретни политики и мерки, може да послужи за изработването на цялостна визия за 

развитие на столицата.  

Като цялостна равносметка софиянци изразяват висока удовлетвореност от това, че 

живеят в столицата: това мнение се споделя от 91%, от които половината са напълно 

удовлетворени.  

Преобладаващо удовлетворение се регистрира и по отделни показатели за качество на 

живот общо за града. От 22 стандартни индикатора, 14 получават преобладаващо 

позитивни общи оценки, а 8 – преобладаващо негативни. При по-детайлен анализ, от 

данните се открояват три модела:  

1) черти на градския живот, от които гражданите са удовлетворени и при които 

пълната удовлетвореност надхвърля частичната. Това са търговската мрежа, 

възможностите за култура, образователните възможности и публичният 

транспорт; 

2) черти на градския живот, които удовлетворяват широко мнозинство от 

респондентите, при които обаче пълното удовлетворение е по-ниско от 

частичното. Това са публичните пространства и зелените зони, трудовите и 

бизнес възможностите, както и нивата на доходи, достъпността на жилищата и 

социалните услуги, природата и качеството на питейната вода;  

3) черти на градския живот, спрямо които столичани са критични – общата 

неудовлетвореност надвишава удовлетвореността. Това са качеството на 

въздуха и нивото на шум, чистотата на града и състоянието на улиците и 

сградите в него, цените на живота и сигурността. 

По отношение на измерените индикатори и направеният анализ на данните, могат да се 

обособят следните изводи и препоръки в основните области, касаещи качеството на 

живот:  

 Жилищни условия на домакинствата:  

За утвърдилия се начин на живот през последните години столичното население 

разполага с относително достатъчен жилищен фонд. Преобладаващият модел е на 

нуклеарното семейство, което обитава  най-често в 2-3 стаи. Благоустройствените 

усилия са сведени основно в рамките на частните жилища. С ръста на социалния статус, 

мобилността и общото повишаване качеството на живот тежестта на очакванията ще 

се премества към големината на жилищата, качеството на сградния фонд и 
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благоустрояването на кварталите – направления, в които гражданския натиск и до 

момента е най-силен. Потенциален проблем може да възникне и с остарелия сграден фонд 

в широкия център, където реконструкцията ще изисква по-съществени ресурси.  

Изборът на жилище следва икономическите възможности на домакинствата и пазарната 

логика. Изследването обаче ясно показва, че са налице категории софиянци, които не 

разполагат с финансов ресурс да упражняват пазарен избор и остават закотвени в 

жилищата, които наследяват. Най-много „венчани“ за фамилната собственост, дори 

когато тя не е удовлетворителна за тях,  има в крайградските зони и в зони 7, 5 и 1 

(кварталите Овча купел, Славия, Факултета, Надежда, Орландовци, Свобода, Връбница, 

Красна поляна, Разсадника, Фондови жилища). Може да се допусне, че в тези зони ще е най-

остра нуждата от публични действия и средства за поддръжка на сградния фонд при 

ограничени средства на собствениците на имоти.  

Стратегически един централен проблем на столицата, регистриран в изследването е, че 

сградният фонд остарява, амортизира се, а поддръжката му е практически изцяло в ръцете 

на отделните собственици на фамилни имоти, които ги благоустрояват „навътре“. И 

макар да не са много доволни от състоянието на сградния фонд в квартала и града си, са 

доволни от състоянието на собствения си имот, сградите са добре навътре и зле навън. 

 

 Публични услуги и доставка на енергия 

Публичните услуги като компонент, формиращ качеството на живот в града, се 

характеризират с положителни нива на удовлетвореност като цяло. Периодичните кризи 

(около топлинното счетоводство, водоснабдяването и п пр.) създават силни моментни 

напрежения, но не поставят под въпрос цялостното качество на услугата. На фона на 

доминиращо отопляващи се на ТЕЦ домакинства в София, оценките за топлоподаването в 

града са преобладаващо положителни. Отоплението на газ, макар ниско застъпено към 

момента, е предпочитано шест пъти повече, отколкото са реалните му потребители. 

Като един от най-екологично чистите варианти за отопление, разработването на 

инфраструктурна и финансова стратегия за популяризирането му  би срещнало подкрепа 

от обществото. С оглед на факта, че това е скъпа и мащабна инвестиция, стимулирането 

и подкрепата от страна на общината повече домакинства да преминат на този вариант на 

отопление е един от възможните подходи към преодоляването на проблемите с чистотата 

на въздуха в града.  

Висока  удовлетвореност се регистрира и от водоподаването в София. По-резервирани 

остават софиянци към качеството на питейна вода, като причините за това следва да 

бъдат търсени и в състоянието на ВиК инфраструктурата в кварталите и 

крайградските територии. 

За разлика от високата удовлетвореност от топло- и водоподаването, чистотата и 

сметосъбирането в града са невралгичен проблем, който в краткосрочен план изисква по-

добра организация, а в дългосрочен – преминаване към по-екологични и устойчиви модели, 

като компост и разделно събиране на отпадъците. Този процес преминава през две много 

важни мерки: Изграждане на гъста мрежа от контейнери за разделно събиране в града и 

убеждаване на столичани в ефективността и правилното изпълнение на процесите по 

събиране, извозване и съхраняване/ усвояване/ унищожаване.  
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 Околна среда 

Всички компоненти на поддържането на околната среда в града са от ключово значение за 

здравето и качеството на живот на жителите му. Това определя както високата 

взискателност, така и високата степен на критичност на столичани към състоянието 

на околната среда. Един от най-силните червени сигнали в проучването е, че всички 

включени компоненти по показател „околна среда“ са критично оценени от столичани.  

Мръсният въздух в София се преживява като един от най-драматичните проблеми за 

града. Неговото решаване изисква цялостна политика на ниво град, включваща конкретни 

мерки по ограничаване на основните замърсители и поощряване на заменянето им с по-

екологични. 

Зелената система на града трябва да бъде разглеждана дифернцирано. Състоянието на 

градските паркове се определя като задоволително, докато по-малките зелени площи, 

най-вече междублоковите квартални пространства, са обект на неудовлетвореност от 

страна на гражданите. Подобряването на зелената система трябва да се извършва 

комплексно – увеличаване и поддръжка на градските паркове, успоредно със засилено 

внимание към по-малките и междублокови пространства. Последните са от ключово 

значение както за по-възрастните жители на града, които са с по-слаба подвижност, така 

и за родителите с малки деца. Не случайно повишеният натиск за по-добра градска среда се 

фокусира именно върху зелените площи в кварталите. 

Витоша е важен природен ресурс и емблема както за софиянци, така и за туристите в 

града. Оценките за състоянието на природния парк обаче са критични. Наложително е да 

бъдат предприети стратегически мерки, свързани с Витоша. Те включат три основни 

елемента – комуникативност и достъп, инфраструктура и разширяване  на възможности 

за спорт – особено на учениците, младежите, кратковременните спортни мероприятия.   

 Транспорт 

За разлика от околната среда, столичани са значително по-удовлетворени от 

състоянието на градския транспорт, който е и най-разпространеният метод за 

всекидневно движение в града – (63%). В същото време, автомобилният трафик в града е 

интензивен – всеки четвърти столичанин пътува всекидневно до работата си с 

автомобил. Активното използване на автомобили създава два основни проблема за града: 

трафик и замърсяване на въздуха. Проблемът с всекидневните задръствания е видим, но 

стереотипът за придвижването с кола е изключително устойчив – за шофьорите при 

наличието на по-голяма дистанция между местоживеене и работа, придружаването на 

деца до училище и необходимостта от пестене на време  единствената алтернатива е 

„автомобилът“. 

Предвид дефицитите в свързаността на отделни части на града, но и на формираните 

навици, общината трябва да съчетава както поощрителни мерки (изграждането на повече 

метролинии, по-добро планиране на честотата и големината на превозните средства в 

града), така също по-голяма ефективност от анализа на събраната информация (детайлен 

анализ на пътникопотоците от електронните системи в превозните средства) и някои 

ограничителни мерки (такси или забрана за движение на автомобили в централни зони, 

ограничения за паркиране и пр.).  
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Почти всяко трето домакинство притежава велосипед, но колоезденето не е особено 

популярно в столицата. Велосипедистите го предпочитат повече като хоби, за спорт 

през уикенда, отколкото за всекидневно придвижване. Изграждането на повече велоалеи, но 

по цялостен модел, съобразен с демографията, функционалността и архитектурата на 

отделните градски зони, би могло да повиши популярността на този начин на придвижване 

и така да съдейства за облекчаването на двата основни за общественото мнение проблеми 

на града – замърсяване на въздуха и трафик.  

 Сигурност 

Софиянци са разделени в мнението си за сигурността в града като цяло, а притесненията 

им са свързани главно с четири невралгични аспекта: криминалния контингент (битова 

престъпност), поведението на малцинствените групи в определени райони и 

наркоманите, агресията на  уличните кучета. Друг рисков фактор е миграцията към града 

и съответно районите, които се заселват с по-бързи темпове.  В това отношение, би 

следвало вниманието да се насочи към конкретни квартали, в които нивата на измерена 

престъпност са по-високи.  

 Цени и пазар на труда  

Сравнено с останалите населени места в страната, пазарът на труда в София предлага 

по-добри възможности – както като количество, така и като качество и съответно, 

трудово възнаграждение. Разнообразието от работни места и нивата на заплащане, 

както и вариантите за преминаване в друга сфера и преквалификация се оценяват 

положително. Материалните възможности на домакинствата са пряко следствие от 

добрите икономически показатели, но цените на живота и достъпа до жилища на 

съответстващи на равнището на доходи цени се проблематизират. На фона на 

позитивните икономически трендове е важно  да се обърне внимание на уязвимите 

материално групи – безработни, пенсионери, хора с по-ниско образование и доходи, 

инвалиди и хора с увреждания и др. Необходимо е предприемането на конкретни социални 

стъпки и изготвянето на цялостна стратегия за облекчаване на изпитваните от тях 

материални трудности.  

 Образование, спорт, здравеопазване, социални услуги 

Проучването установява, че жителите на София имат висока степен на 

удовлетвореност по отношение на редица социални въпроси в квартала и в града като 

образование, здравни услуги и възможности за спорт.  

Софиянци са категорични за необходимостта от приоритетно развитие на образователна 

и спортна инфраструктура кварталите (спрямо централните градски части). В своето 

преживяване на града те осмислят въпроси като образование и спорт именно през 

възможностите за упражняване на тези дейности или ползването на услугите в квартала.  

По отношение на здравеопазването, от една страна, се отчита като положителен 

фактът, че оценката за здравеопазването в столицата е по-висока сред ползвателите 

на лекарска помощ и клинични изследвания. От друга, проучването регистрира и оформили 

се неравенства при здравеопазването в София: 1/ по-ниско доходните  и слабо образовани 

групи, които са и като цяло с по-разклатено здраве и имат по-ограничен достъп  до 
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здравеопазването (най-вече чрез спешната помощ и болничното лечение), са по-малко 

доволни от здравните услуги в града; 2/ жителите на по-периферните райони в града са 

по-недоволни от предлаганите здравни услуги поради по-ограничения им кръг и качество 

в квартала. Усилията в тази сфера следва да бъдат насочени именно към по-уязвимите 

групи и жителите на периферията на града.  

Въпреки че не са основен фокус за столичани, разширяването на възможностите за 

достъп до образование, пазар на труда, публични институции и културни дейности на 

хората с увреждания, трябва да залегне като съществен елемент от визията за 

бъдещото развитие на града. Исторически този проблем е подценяван и дори напълно 

игнориран както от частната така и от обществената градската среда и архитектура, 

и радикалната промяна, съответстваща на хуманистичните критерии за една 

съвременна европейска столица, изисква както урбанистични, така и социални решения.    

Въпреки сравнително добре разпространените възможности за спортни дейности, 

проучването показва, че много малък дял от столичани спортуват активно. Затова, освен 

изграждането на допълнителна спортна инфраструктура е необходимо да се насочат 

усилия в цялостното популяризиране на спортните дейности и тяхната полза в 

здравословен и социален план, за да се повиши спортуването сред живеещите в столицата.  

 Културни практики – достъп и удовлетвореност, идентичност на града 

От комплексния анализ на индикаторите в полето на културата могат да се направят два 

основни извода:  

1/ Наличните възможности за културен живот в столицата – както като 

инфраструктура, така и като предлагани събития, са важна и необходима предпоставка 

за удовлетвореността на гражданите от предлаганите в сферата продукти. Те обаче се 

оказват недостатъчна основа за привличане на повече и разнообразни публики, особено в 

определени жанрове като театър, опера/балет, концерти.  

2/ В същото време, удовлетвореността зависи и от подготвеността, критериите и 

потребностите на гражданите. Ограничените интереси и активности в културното 

поле  резултират във висока удовлетвореност, но със занижени критерии към 

качеството на културните продукти и инфраструктура, респективно в липса на 

чувствителност към възможни дефицити в културното поле.   

Културните практики в София следва да бъдат предлагани и насочвани по начин, който 

привлича и развива публики както сред жителите на столицата, така и сред туристи и хора 

от други локации.  

 Идентичност на София 

София се очертава като град с хетерогенен образ, в който липсва ясно структурирано 

възприятие и единен разказ за града – както на ниво характеристики, които го описват, 

така и на ниво асоциации и спонтанни образи и места, през които се припознава.  

От разнопосочните идентификации и асоциации с емблемите на София могат да бъдат 

изведени няколко основни характеристики: 

 Динамизъм (модерен, разрастващ се, променящ се град, млади хора – образование 
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 Древност (богато минало, места, свързани с историята на града – центъра, 

музеите, Ал. Невски) 

 Планината  

Те обаче се мислят фрагментарно, липсва връзка между тях, липсва единен разказ и 

преживяване на града. Поради това и в конкретните асоциации изплува един  по-скоро 

домодерен и потъмнял образ на София (вехта, раздърпана, уморена, с кръпки), а не 

характеристиките, които описват неговото развитие и шансовете пред неговите 

жители и гости.  

София се нуждае от изграждане на цялостен образ, в който като основа могат да залегнат 

посочените характеристики  

 Оценка за дейността на администрацията на Столична община 

Доброто взаимодействие между граждани и община е важен фактор за успешното 

управление на града. Най-честият досег на столичани с общината е при ползването на 

административни услуги, където доминират позитивните оценки. Обратното, най-

негативно е оценен управленския капацитет на общината в мениджирънето на 

инфраструктурните проекти. Предвид дългосрочния характер на тази проекти, промяна 

в подхода е повече от наложителна. 

За разлика от много комплексни аспекти от управлението на общината, където 

доминират позитивни оценки, един инструмент, който е изцяло в компетенциите на 

административния апарат, какъвто е комуникацията, е изключително негативно оценена. 

Изведените критики както в качественото, така и в количественото проучване, 

рефлектират в три ключови направления:  

 Усещането за /не/представеност на интересите и възможност за влияние върху 

развитието на града 

 /Не/информираност за събития, форми и каналите, на които се разчита 

гражданите да изразят мнението си развитието на града 

 Усещане за липса на прозрачност и отчетност пред гражданите 

Въз основа на събраната информация може да се направи изводът, че комуникацията се 

разглежда от СО като ситуативна дейност, свързана с определени кампании, или кризисен 

ПР, а не като цялостен процес по информиране, въвличане и отчитане мнението на 

гражданите.В тази връзка е необходимо да се разработи цялостна система и това да бъде 

приоритет във визията за развитие на София. 
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