
Общинско предприятие 
Софпроект

Общ Градоустройствен План



Приблизително изчисление на поемния жилищен капацитет в 
съществуващи жилища (по данни от Кадастралната карта), както и 

поемния жилищен капацитет на потенциални нови жилища на 
Столична община (при реализация на пределно допустимите 

параметри на Общия устройствен план)

Колко хора може да поеме 
София?
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Софпроект-ОГП / 2019

София

Понятия и дефиниции
● Код (Сгради за постоянно и временно обитаване и Самостоятелни обекти в сгради) - класификатор за 

предназначение на сградите и на самостоятелните обекти в тях (Наредба № 3)
● Жилищни сгради - постройките предназначени за постоянно обитаване от едно или повече домакинства. В 

обхвата на наблюдението са включени обитаваните и необитаваните жилищни сгради, отразени в 
съответните категории на Кадастралната карта - Жилищна сграда - еднофамилна (код 100), Жилищна 
сграда - многофамилна (код 110), Жилищна сграда със смесено предназначение (код 120), Друг вид 
сграда за обитаване (код 190). Не са включени общежития, манастири, старчески домове и пр. 

● Самостоятелни обекти в сгради - за целта на анализа от Кадастралната карта са избрани самостоятелните 
обекти с код 500 - Жилище, апартамент

● Полезна площ - сума от жилищната, спомагателната и площта на кухните. Тя изключва площта на общи 
помещения, тераси, стени, шахти и други елементи на сградните инсталации, които вкупом, на базата на 
експертна преценка, приемаме, че съставляват средно 20% от РЗП.

● Спомагателна площ - включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ, по-малка от 
4 кв.м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, 
дрешниците, другите спомагателни помещения

● Жилищната площ - площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно 
престояване, ползвани стаи като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете.
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Понятия и дефиниции
● Застроена площ (ЗП) - площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия 

надземен етаж или на полуподземния етаж.
● Разгъната застроена площ (РЗП) - сбор от застроените площи на всички етажи. 
● Плътност на застрояване (ПЗ) - процентното съотношение между сбора от застроените площи на 

основното и допълващото застрояване спрямо общата площ на урегулирания поземлен имот (УПИ).
● Коефициент на интензивността на застрояване (Кинт) - отношението на разгънатата застроена площ 

(РЗП) на всички сгради в парцела спрямо площта на парцела.
● Градоустройствени единици (ГЕ) - териториални единици, използвани за нуждите на планирането. 

Много близки до териториите на квартали или местностите в нотариалните актове. Единиците не са 
определени със закон или наредба. Размерът им е достатъчно малък, за да включва участъци с 
относително хомогенни градоустройствени характеристики на ползване и предназначение на земята и 
достатъчно голям, за да може да послужи за надеждно прогнозиране.

● Поемен капацитет - Брой обитатели по градоустройствени единици при  30, 35 или 40 квадратни метра 
на жител (кв.м/ж) жилищна площ.

● Поземлен имот (ПИ) - Част от територия (включително и тази, която трайно е покрита с вода), определена 
с граници, съобразно правото на собственост
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Данни

● Като основа за анализа на съществуващия жилищен сграден фонд е използвана Кадастралната 
карта (КК) на Столична Община актуална към 10.2018.

● Като основа за анализа за потенциални нови жилища е използван действащият Общ 
устройствен план (ОУП).

● Използвани са данни от Национален Статистически Институт (НСИ 2017 г.)  като съпоставка на 
получените резултати.

● Използвани са данни от Гражданска Регистрация и Административно Обслужване (ГРАО 2017 
г.)  като съпоставка на получените резултати.

● Прави впечатление, че на места, в които не бихме очаквали жилища, в КК има декларирани 
такива, например в части от парк Борисова градина. Предполагаме, че това се дължи на 
несъвършенства и/или неточни данни в КК. Тази информация много вероятно се отнася до стари 
сгради (например тези на Ловния парк) с непроменен статут.
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Територии без 
Кадастрална карта

      В използваните изходни данни отсъстват данни 
за части от район Студентски град, поради 
липсата на кадастрална карта за тези 
територии към 10.2018 г.
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Параметри на проучването

Три различни обхвата:
1. Столична община
2. София-град (строителна граница)
3. Градоустройствени единици

Предмет
Изчисление на максимален капацитет на 
поемане на жилищен сграден фонд 
(съществуващ и потенциален)

Фази на проучването
1. Съществуващи сгради - анализ на 

капацитета на съществуващия 
жилищен сграден фонд

2. Незастроени имоти - анализ на 
капацитета на незастроените имоти 
за жилищни нужди
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Фаза 1 - Съществуващи сгради
Анализ на капацитета на съществуващия жилищен сграден фонд
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Фаза 1 - Съществуващи 
жилищни сгради
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Фаза 1 - Съществуващи сгради
Метод на изчисление

    В използваните изходни данни отсъстват данни за части от район Студентски град, поради липсата на 
кадастрална карта за тези територии към 10.2018 г.

   Пресмятането на поемния капацитета за жители на съществуващия сграден фонд следва стъпките:

1. Изчисление на общата площ (РЗП) на всички самостоятелни жилищни обекти (код 500) и индивидуалните 
жилищни сгради (еднофамилни къщи)  (ЗП, умножена по етажи).

2. Редуциране на тази площ с 20% (виж “Понятия и дефиниции”)
3. Разделяне на получената площ (РЗП) на 30, 35 и 40 кв.м/ж, които са приети от екипа за комфортна чиста 

полезна площ за обитаване за един човек на база следните референции:
○ “Оценка на състоянието и тенденции в развитието на жилищния сектор в СО 2016 г.” – 28 кв.м/ж 

(данни 2011 г.)
○ В ОУП е заложен стандарт на обитаване 40 кв.м/ж (бруто, с хоризонт 2030)
○ ЕС 28 (данни 2011 г.) - средна стойност 42,56 кв.м/ж (България 25,87 кв.м/ж)
○ Минимален стандарт на ООН - 30 кв.м/ж
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Фаза 1  - Съществуващи
сгради
Обхват Столична община



По данни от кадастралната карта за обособените жилищни обекти плюс индивидуалните жилищни сгради (ЗП, 
умножена по етажи), общата РЗП на всички жилищни сгради на територията на Столична Община е 54 753 837 кв.
м
-   РЗП - 20%(виж “Понятия и дефиниции”) = 43 803 069 кв.м (без данните за част от район Студентски поради липсваща 
Кадастрална карта)
-   Съществуващият жилищен сграден фонд може да поеме:

● 1 460 102 жители при 30 кв.м./ж.
● 1 210 729 жители при 35 кв.м./ж.
● 1 059 383 жители при 40 кв.м./ж.

   Проверка на резултата с други данни:

● Проверка с населението на Столична община (НСИ 2017 г.) - 1 325 429 жители. Полезната жилищна площ в СО 
е 33 863 436 кв.м (НСИ 31.12.2017). 
Настоящата полезна площ на човек за СО = 33 863 436/ 1 325 429 = 25,55 кв.м 

● Проверка с коефициента на НСИ за София за човек/жилище - 2,17
- Броят на жилища (към 2018 г.) е 543 000 
- Броят на жители по коефициента:  543 000 х 2,17 = 1 178 310

● Проверка с наличната жилищна площ за Столична община (НСИ 31.12.2017) - 33 863 436 кв.м. Брой жители при 
30 кв.м комфортна жилищна площ е 33 863 436 / 30 = 1 128 781
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София

Фаза 1 - Съществуващи сгради
Обхват Столична община

Брой обитатели
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Фаза 1  - Съществуващи 
сгради
Обхват Столична община 

Поемен капацитет при 
30 кв.м/жител
по градоустройствени единици 

Градоустройстве
ни единици

ГРАО 
2017

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 35 
кв.м.

Жит. 40 
кв.м.

гр. Банкя 6 456 11 113 9 530 8 339 

с. Владая 3 521 6 881 5 906 5 168 

гр. Нови Искър-
кв.Курило

6 650 6 650 5 700 4 988 

с. Бистрица 3 033 6 531 5 620 4 917 

Най - голям поемен капацитет извън строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Карта на гъстотата на населението
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Фаза 1  - Съществуващи 
сгради
Обхват Столична община 

Поемен капацитет при 
35 кв.м/жител
по градоустройствени единици 

Градоустройстве
ни единици

ГРАО 
2017

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 35 
кв.м.

Жит. 40 
кв.м.

гр. Банкя 6 456 11 113 9 530 8 339 

с. Владая 3 521 6 881 5 906 5 168 

гр. Нови Искър-
кв.Курило

6 650 6 650 5 700 4 988 

с. Бистрица 3 033 6 531 5 620 4 917 

Най - голям поемен капацитет извън строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Карта на гъстотата на населението
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Фаза 1  - Съществуващи 
сгради
Обхват Столична община 

Поемен капацитет при 
40 кв.м/жител
по градоустройствени единици 

Градоустройстве
ни единици

ГРАО 
2017

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 35 
кв.м.

Жит. 40 
кв.м.

гр. Банкя 6 456 11 113 9 530 8 339 

с. Владая 3 521 6 881 5 906 5 168 

гр. Нови Искър-
кв.Курило

6 650 6 650 5 700 4 988 

с. Бистрица 3 033 6 531 5 620 4 917 

Карта на гъстотата на населението

Най - голям поемен капацитет извън строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:
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Фаза 1  - Съществуващи сгради
Население към 2017 на СО по данни на 
ГРАО

Поемен капацитет при 30, 35, 40 кв.м/жител
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Фаза 1  - Съществуващи сгради
Население към 2017 на СО по данни на 
ГРАО

Поемен капацитет при 30, 35, 40 кв.м/жител
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Фаза 1  - Съществуващи сгради
Население към 2017 на СО по данни на 
ГРАО

Поемен капацитет при 30, 35, 40 кв.м/жител
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● В обхвата на наблюдението са 
включени и вилите, като потенциални 
структури на обитаване,  съответно 
Вилна сграда - еднофамилна (код 130) и 
Вилна сграда - многофамилна (код 140). 

● Общо 5230 жители (тази бройка не е 
включена в крайния резултат).

Фаза 1  - Съществуващи 
сгради - вили
Обхват Столична община 

Поемен капацитет при минимален 
стандарт от 30 кв.м/ж по 
градоустройствени единици
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Фаза 1 - Съществуващи сгради
Обхват Столична община

● Общ брой жилищни сгради на 
територията на Столична община - 131 247  

● Най-голям дял заемат жилищните сгради 
в Жилищни устройствени зони 85.49%

● Направено е проучване за процента на 
съществуващите жилища в Смф 
устройствени зони - 48% от РЗП.

● 3.74% (4 909 бр.) попадат в устройствени 
зони забранени за жилищно 
строителство или с изрична забрана за 
строителство. Най-често това са сгради 
строени преди влизането в сила на ОУП 
София.

● 0,68%(900 бр.) жилищни сгради попадат 
върху територия предвидена от ОУП за 
транспортна инфраструктура. 

 



общинско предприятие

Софпроект-ОГП / 2019

София

● Плътност на застрояване на жилищни сгради 
по градоустройствени единици е 
съотношението между ЗП в една ГЕ и площта на 
цялата ГЕ.

● За околоградските райони преобладава ниска 
плътност - 0,00% - 7,00%. Изключение правят 
единиците - с. Бистрица, с. Герман, гр. Нови 
Искър-кв. Курило - 8,00%.

Фаза 1 - Съществуващи 
сгради
Обхват Столична община

Плътност на застрояване на 
жилищни сгради отнесена към 
площта на ГЕ
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Фаза 1 - Съществуващи сгради
Обхват София-град



По данни от кадастралната карта за обособените жилищни обекти плюс индивидуалните жилищни сгради (ЗП, 
умножена по етажи), общата РЗП на всички жилищни сгради на територията на град София е 47 675 900  кв.м
-   РЗП - 20% (виж “Понятия и дефиниции”) = 38 140 720  кв.м (без данните за част от район Студентски поради 
липсваща Кадастрална карта)
-   Съществуващият жилищен сграден фонд може да поеме:

●  1 271 357 жители при 30 кв.м./ж
●  1 061 073 жители при 35 кв.м./ж
●  928 433 жители при 40 кв.м/ж

Проверка на резултата с други данни:

● Проверка с населението на София-град (НСИ 2017 г.) - 1 238 438

● Проверка с коефициента на НСИ за София за човек/жилище - 2,17
- Брой жилища в София-град: 527 928 
- Брой жители по коефициент: 527 928 х 2,17 = 1 145 604
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Фаза 1 - Съществуващи сгради
Обхват София-град

Брой обитатели



Градоустройствени 
единици

ГРАО 
2017

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 35 
кв.м.

Жит. 
40 кв.м.

ж.к. Младост 1 25 764 24 001 20 573 18 001 

ж.к. Овча Купел 2 24 903 22 812 19 556 17 111

ж.к. Младост 3 27 451 22 186 19 017 16 640

ж.к. Стрелбище 20 427 20 769 17 802 15 557
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Фаза 1  - Съществуващи 
сгради
Обхват София-град

Поемен капацитет при 30 кв.м/жител
по градоустройствени единици 

Най - голям поемен капацитет в строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Карта на гъстотата на населението



Градоустройствени 
единици

ГРАО 
2017

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 35 
кв.м.

Жит. 
40 кв.м.

ж.к. Младост 1 25 764 24 001 20 573 18 001 

ж.к. Овча Купел 2 24 903 22 812 19 556 17 111

ж.к. Младост 3 27 451 22 186 19 017 16 640

ж.к. Стрелбище 20 427 20 769 17 802 15 557
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Фаза 1  - Съществуващи 
сгради
Обхват София-град

Поемен капацитет при 35 кв.м/жител
по градоустройствени единици 

Най - голям поемен капацитет в строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Карта на гъстотата на населението
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Фаза 1  - Съществуващи 
сгради
Обхват София-град

Поемен капацитет при 40 кв.м/жител
по градоустройствени единици 

Най - голям поемен капацитет в строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Градоустройствени 
единици

ГРАО 
2017

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 35 
кв.м.

Жит. 
40 кв.м.

ж.к. Младост 1 25 764 24 001 20 573 18 001 

ж.к. Овча Купел 2 24 903 22 812 19 556 17 111

ж.к. Младост 3 27 451 22 186 19 017 16 640

ж.к. Стрелбище 20 427 20 769 17 802 15 557

Карта на гъстотата на населението
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● Общ брой жилищни сгради на 
територията на София-град - 77 314

● Най-голям дял заемат жилищните сгради 
в Жилищни устройствени зони 78.45%  

 
● 3.86% (2983 бр.) са жилищните сгради в 

София-град, които попадат в 
устройствени зони забранени за 
жилищно строителство 

● 1.04% (803 бр.) попадат върху територия 
предвидена от ОУП за транспортна 
инфраструктура  

Фаза 1 - Съществуващи сгради
Обхват София-град
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● Плътност на застрояване на жилищни 
сгради по градоустройствени единици 
е съотношението между ЗП в една ГЕ и 
площта на цялата ГЕ

● Средна плътност на жилищните сгради 
в градоустройствени единици за София 
град -  5,68 %

● Най-висока е плътността на жилищни 
сгради в централната градска част - от 
16,00% до 36%

● Най-висока плътност на жилищни 
сгради има в район Триадица (ЦГЧ 
Зона Г6) - 36%    

Фаза 1 - Съществуващи сгради
Обхват София-град

Плътност на застрояване на жилищни 
сгради, отнесена към площта на ГЕ
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Анализ на капацитета на незастроените имоти за жилищни нужди
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София

Фаза 2 - Незастроени имоти за 
жилищни нужди
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Изчислението на капацитета за поемане на жители в незастроени имоти, попадащи в зони, отредени за 
или допускащи жилищно застрояване, е макроанализ. Под макроанализ се има предвид, че не се 
отчитат никакви ограничители - сервитути, минимални разстояния между жил. сгради, наличие на 
дървесна растителност за опазване, паметници на културата, теренни особености, физическа 
възможност за инфраструктурно обслужване и пр.

Анализът следва стъпките:
1. Избрани са всички незастроени имоти.
2. От тях са отделени само имотите, които попадат в зоните от ОУП, отредени за или допускащи 

жилищно застрояване:
○ Жилищна устройствена зона - Жс, Жг, Жк, Жс, Жм, Жм1, Жм2, Жм3, Жв
○ Централна устройствена зона - Ц1, Ц2, Ц3
○ Смесена многофункционална устройствена зона - Смф, Смф1, Смф2

3. Площта на имотите отредени за или допускащи жилищно строителство е редуцирана с 20% за 
регулация.

4. Пресметната е сумарната площ на имотите по отделните видове устройствени зони.

Фаза 2 - Незастроени имоти
Метод на изчисление
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Метод на изчисления

5. Изчислена е максимална РЗП съобразно параметрите по ЗУЗСО. 
○ Съобразявайки се с изискванията на чл. 22 ал.4 от ЗУТ (проектите не могат да надвишават 

показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси) е направено 
допълнително изследване на наличните ПУП за  за преструктуриране на жилищни 
комплекси в София и така е изчислен средният за тях Кинт (1,72). 

○ За целите на макроанализа, вземайки предвид наличието на незастроени имоти в 
устройствена зона Жк по ОУП, но извън обхвата на реализирани жилищни комплекси, 
средно за устройствената зона е приет Кинт (2).

○ Редуцирана е брутната РЗП с 20% за общи части на сградите - за пресмятане се вземат 80% 
от РЗП.

○ Редуцирана е брутната РЗП с допълнително 50% за жилищни нужди на имоти в Смф 
устройствена зона (съобразно статистика по данни от КККР).



Площ ПИ (кв.м) х Кинт макс.           РЗП

(РЗПх80%) / стандарткв.м         Брой
                                                           жители

общинско предприятие
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София

Фаза 2 - Незастроени имоти
Метод на изчисления

Площ ПИ (кв.м.) х ПЗмакс.         ЗП(кв.м)

ЗП х етажност               РЗП

(РЗПх80%)/ стандарт кв.м.         Брой 
                                                            жители

Метод 1

Метод 2

   6.     Изчислен е поемният капацитет (при варианти на стандарт 30, 35, 
40 кв.м/ж), използвайки получените стойности на РЗП.

При извеждане на методите за изчисления се откроиха частни случаи, 
в които:

○ Максималното усвояване на незастроените имоти за 
жилищни нужди е невъзможно при изчисление на РЗП 
само на база площ на ПИ х Кинт  или само ЗП х етажност.

○ В много случаи при прилагането на Метод 1 се стига до 
надвишаване на разрешените стойности от ОУП за Кинт и 
затова приоритетно се прилага Метод 2.
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват Столична община
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват Столична община

От направените изчисления следва, че при прилагане на пределно допустимите параметри на 
застрояване за всяка устройствена зона реализацията на нови жилищни сгради в незастроените имоти за 
жилищни нужди на територията на Столична община може да даде покрив на нови:

● 937 680 жители при 30 кв.м./ ж.
● 803 723  жители при 35 кв.м./ ж.
● 703 260  жители при 40 кв.м./ ж.

При тези изчисления не са взети предвид:
● специфични различия в стандарта на обитаване (кв.м./ж) за отделните части на гр. София и 

околоградския район.
● имоти, в които в момента има жилищна сграда (малка еднофамилна къща например), но поради по-

високите параметри на зоната е възможно нейното “заместване” с по-голяма жилищна сграда
● Имоти с “жилище” НТП  (кодове 100, 110, 120 и 190) по КК, но непопадащи в устройствена зона (от ОУП) 

за жилища
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Фаза 2 - Незастроени 
имоти
Обхват Столична община

Поемен капацитет на 
потенциални нови жилища при 
30 кв.м./ жител 
по градоустройствени единици

Градоустройствени 
единици

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 
35 кв.м.

Жит. 40 
кв.м.

с. Герман, в.з Терасите 11 435 9 801 8 576 

с. Иваняне 10 104 8 661 7 578

Гр. Нови Искър, кв. 
Кумарица

9 717 8 328 7 287

Най - голям поемен капацитет извън строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Карта на гъстотата на населението
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Фаза 2 - Незастроени 
имоти
Обхват Столична община

Поемен капацитет на 
потенциални нови жилища при 
35 кв.м./ жител 
по градоустройствени единици

Градоустройствени 
единици

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 35 
кв.м.

Жит. 40 
кв.м.

с. Герман, в.з Терасите 11 435 9 801 8 576 

с. Иваняне 10 104 8 661 7 578

Гр. Нови Искър, кв. 
Кумарица

9 717 8 328 7 287

Най - голям поемен капацитет извън строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Карта на гъстотата на населението
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Фаза 2 - Незастроени 
имоти
Обхват Столична община

Поемен капацитет на 
потенциални нови жилища при 
40 кв.м./ жител 
по градоустройствени единици

Градоустройствени 
единици

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 35 
кв.м.

Жит. 40 
кв.м.

с. Герман, в.з Терасите 11 435 9 801 8 576 

с. Иваняне 10 104 8 661 7 578

Гр. Нови Искър, кв. 
Кумарица

9 717 8 328 7 287

Най - голям поемен капацитет извън строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Карта на гъстотата на населението



● Общо 27 329 жители (извън всички останали 
изчисления)

● Най-голям поемен жилищен капацитет в 
далекоперспективни зони имат 
градоустройствените единици: с. Волуяк - м. 
Влашка река (9562 жители), НПЗ 
Кремиковци (3325 жители)

общинско предприятие
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Фаза 2 - Незастроени
имоти
Обхват Столична община

Поемен капацитет на 
потенциални нови жилища в 
далекоперспективни зони при 
минимален стандарт от 30 кв.м./ж
по градоустройствени единици
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват Столична община

Местоположение на жилищни 
устройствени зони
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват Столична община

Поемен капацитет на потенциални нови
жилища при минимален стандарт от 
30 кв.м./ж в Жилищни устройствени зони

Общо 721 594 жители

Жилищни устройствени зони

Жилищни устройствени зони
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват Столична община

Местоположение на централни 
устройствени зони
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Общо 18 688 жители

Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват Столична община

Поемен капацитет на потенциални нови
жилища при минимален стандарт от 
30 кв.м./ж в Централни устройствени зони

Централни устройствени зони

Централни устройствени зони
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват Столична община

Местоположение на смесени 
многофункционални зони
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват Столична община

Поемен капацитет на потенциални нови
жилища при минимален стандарт от 
30 кв.м./ж в Смф устройствени зони

Общо  197 398 жители

Смф устройствени зони

Смф устройствени зони
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват Столична община

Дялово разпределение на потенциални обитатели 
между устройствени зони
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват София-град
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват София-град

От направените изчисления следва, че при прилагане на пределно допустимите параметри на 
застрояване за всяка устройствена зона реализацията на нови жилищни сгради в незастроените имоти за 
жилищни нужди на територията на град София, в рамките на компактния град може да даде покрив на 
нови:

● 630 746  жители при 30 кв.м./ж.
● 544 030 жители при 35 кв.м./ж.
● 475 831 жители при 40 кв.м./ж.
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват София-град

Поемен капацитет на 
потенциални нови жилища при 
30 кв.м./ жител по градоустройствени
 единици

Градоустройствени 
единици

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 35 
кв.м.

Жит. 40 
кв.м.

ж.к. Малинова долина 
- запад

34 937 29 946 26 203 

ж.к. Манастирски 
ливади - изток

26 725 22 908 20 044

ж.к. Горубляне 1 и 2 20 429 17 511 15 322

Най - голям поемен капацитет в строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Карта на гъстотата на населението
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват София-град

Поемен капацитет на 
потенциални нови жилища при 
35 кв.м./ жител по градоустройствени
единици

Градоустройствени 
единици

Жит.
30 кв.м.

Жит. 
35 кв.м.

Жит. 40 
кв.м.

ж.к. Малинова долина 
- запад

34 937 29 946 26 203 

ж.к. Манастирски 
ливади - изток

26 725 22 908 20 044

ж.к. Горубляне 1 и 2 20 429 17 511 15 322

Най - голям поемен капацитет в строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Карта на гъстотата на населението
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват София-град

Поемен капацитет на 
потенциални нови жилища при 
40 кв.м./ жител по градоустройствени 
единици

Градоустройствени 
единици

Жит. 30 
кв.м.

Жит. 
35 кв.м.

Жит. 40 
кв.м.

ж.к. Малинова долина 
- запад

34 937 29 946 26 203 

ж.к. Манастирски 
ливади - изток

26 725 22 908 20 044

ж.к. Горубляне 1 и 2 20 429 17 511 15 322

Най - голям поемен капацитет в строителните 
граници на град София (в абсолютни стойности), 
имат:

Карта на гъстотата на населението
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват София-град

Местоположение на жилищни 
устройствени зони
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват София-град

Поемен капацитет на потенциални нови
Жилища при минимален стандарт от 
30 кв.м./ж в Жилищни устройствени зони

Общо  434 959 жители

Жилищни устройствени зони

Жилищни устройствени зони
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват София-град

Местоположение на смесени 
многофункционални зони
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Общо 177 099 жители

Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват София-град

Поемен капацитет на потенциални нови
жилища при минимален стандарт от 
30 кв.м./ж в Смф устройствени зони

Смф устройствени зони

Смф устройствени зони
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Фаза 2 - Незастроени имоти
Обхват София-град

Дялово разпределение на потенциални обитатели 
между устройствени зони
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Обобщение
Сума от поемните капацитети на съществуващия сграден фонд и на 
незастроените имоти за жилищни нужди в брой хора
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937 680  жители

Общо: 2 425 050 жители

1 460 102 жители

От незастроени имоти за жилищни нужди 
30 кв.м./ж. (потенциално ново население)

От съществуващи сгради 30 кв.м./ж. 
(сегашно население)
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От незастроени имоти за жилищни нужди  
35 кв.м./ж.  (потенциално ново население)

От съществуващи сгради 35 кв.м./ж. 
(сегашно население)

803 723  жители

Общо: 2 014 452 жители

1 210 729 жители
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От незастроени имоти за жилищни нужди  
40 кв.м./ж.  (потенциално ново население)

От съществуващи сгради 40 кв.м./ж. 
(сегашно население)

703 260 жители

Общо: 1 762 809 жители

1 059 383 жители


