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ВЪВЕДЕНИЕ 

Вече 105 години София непрекъснато потвърждава своя девиз „расте, но не старее”. 

Растежът е видим и неоспорим. Дори крайните скептици не биха успели да оспорят и 

втората част „не старее”, защото ежегодно в урбанистичната тъкан на града се появява 

осезателна група от нови структури – сгради, улици, метро и много други. Постоянно 

лидерство в новото строителство имат жилищата. 

Последният обстоен анализ на жилищния сектор на гр. София е правен по повод 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) София преди 4 години. 

Основният резултат беше мотивирано предложение за обхват и действия в т.нар. 

«социална зона»1. Оценени по зададени показатели2, почти всички структурни единици на 

града с преобладаваща функция „обитаване”, се оказаха носители на сериозни проблеми и 

с потребност от обновяване. Но следвайки философията на ИПГВР за концентрация на 

ресурсите, в периода до 2020 г. ще се инвестира само в посочената зона. Планираните 

намеси са резултат от интегриран средови подход, т.е. включват синхронизирана намеса 

по всички основни компоненти на урбанизираната среда. Изключение прави мащабната 

мярка «Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради», която е без пространствени ограничения. 

Предходен още по-подробен и многостранен анализ на жилищния сектор е правен по 

повод ОУП на гр. София и Столична община (2001 – 2009). Възприемайки регионалния 

подход, анализът обхваща целия столичен регион, включващ Столичната община, 

Софийска, Пернишка и Кюстендилска области. Целта е била да се изследват всички 

възможности за: 

- Избягване на прекомерното натоварване в компактния град;  

- Използване на наличен резерв от жилищен фонд (чрез създаване на условия за 

въвличането му в активни жилищни пазари);  

- Ограничаване на строителното усвояване на ценна обработваема земя;  

- Развитие на еднофамилно обитаване в привлекателна природна среда. 

Тогава са установени ключовите характеристики на жилищния фонд, основните му 

дефицити и деформации. Оценена е картината и динамиката в жилищните пазари 

(пазарите на жилища, на земя и на ипотечни кредити). Установени са жилищните 

потребности3, както и условното «статистическо» бездомство. Този анализ завършва с 

многостранна «диагноза» на жилищния сектор, очертаваща тогавашната проблемна 

картина. Сред основните констатации и изводи, имащи пряк устройствен адрес са били: 

- В близките 20 години София ще разчита основно на съществуващия фонд; 

                                                 
1 Обхваща северозападния сектор на града – кварталите Свобода, Толстой, Връбница, Обеля, Модерно 

предградие, Захарна фабрика, Илинден, Красна поляна и Факултета. 
2 Общо 27 бр. в 3 групи – 1)ТИ и околна среда; 2) социално икономически; 3) физически и икономически 

параметри на жилищния фонд. 
3 За да се достигне определеният стандарт на жилищно потребление (420 обитавани жилища на 1000 

обитатели и до 2-ма обитатели на стая), Столицата тогава се е нуждаела от още 60000 жилища. 
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- Не можем да си позволим разрушаване на панелните комплекси – техният 

живот трябва да се продължи чрез преструктуриране и обновявяне; 

- Ресурсът, привличан в жилищния сектор, е крайно недостатъчен; 

- Съществува опасност от преурбанизиране на определени територии и 

деградиране на природната среда в тях; 

- Съществуват значителни теренни резерви за обитаване в зоната на активно 

влияние и на външната зона на влияние;  

- Необходимо е преодоляване на противоречието между привлекателността за 

обитаване в периферни селища и лоша инфраструктура (вкл. транспортна 

достъпност); 

- Съществува процес на изтласкване на постоянното обитаване от бизнеса в 

централната част на София и от временно (сезонно) обитаване в селищата от 

двете зони на влияние; 

- Културната идентичност и архитектурен характер на селищата с висока 

строителна активност са заплашени; 

Основна цел на настоящото проучване е установяване на актуалното състояние и 

тенденциите в развитието на жилищния сектор в Столична община. Продуктът ще 

послужи за мониторинга на изпълнението на ОУП София4, както и на оперативното 

стратегическо планиране за развитието на общината. Това е ключовото основание за 

изработването му. 

Проучването има практическа насоченост и предоставя изводи и препоръки за нуждите на 

устройственото и стратегическо планиране на най-голямата функционална система – 

обитаването. Изпълнението на задачата обхваща обработка на актуална статистическа и 

друга информация по утвърдени показатели за изследване и планиране на жилищната 

система5 – както в контекста на ОУП, така и този на ИПГВР. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Изискванията за ежегодни доклади по изпълнението на ОУП и евентуални предложения за изменението му 

(чл. 127, ал. 9 на ЗУТ) 
5 Териториите за обитаване и жилищата са само видимата част от елементите на жилищната система. “Жилищна 

система” (жилищен сектор) е сложен комплекс от производства, пазари и политики, осигуряващи управлението, 

функционирането, разпределението и възпроизводството на жилището. Включва както компонентите на жилищните 

територии (жилища, жилищна инфраструктура, жилищна среда), така и: институциите, политиките, правната и 

финансовата рамка, жилищните пазари, обитателите. Жилищната система има и три нови съдържателни аспекта – пазар, 

собственост и финанси. Те не бяха отчитани при планирането й отпреди 1989 г. 
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I. Анализ на жилищния сектор: количествено и качествено състояние на жилищния 

фонд, структура на собствеността, жилищно потребление, жилищни пазари, ново 

строителство 

 

1. Общи параметри на жилищния фонд  

(съвкупност на жилищния фонд, неговата полезна и жилищна площ, жилищна площ на обитател, жилища 

на 1000 обитатели, среден брой лица на жилище, необитавани жилища6, пространствено разпределение 

«обитатели – жилища») 

По данни от последното преброяване (2011 г.), населението на община София (1291591 

човека) разполага със 607473 жилища с 44987 хил.м2 полезна и 33651 хил.м2 жилищна 

площ. На база всички жилища, потреблението е осезателно над средните европейски 

стандарти – 470 жилища на 1000 обитатели, около 28 м2 жилищна площ на човек и 2 

обитатели на жилище.  

На база всички жилища, 2011 г. 

Жилища - брой - 2011 г. 607473 

Полезна площ - хил. м 2 44987 

В т. ч. жилищна 33651 

Жилищна площ на човек – м2 28,3 

Жилища на 1000 души  470 

Среден брой лица на едно жилище 2,0 

Необитавани жилища 142616 

Дял необитавани жилища 23,5% 

Източник:НСИ 

Отчитайки големия дял необитавани жилища (23,5%), реалното потребление е значително 

под общоприетия стандарт (420 жилища/100 обитатели). Пресмятайки този показател 

само на база обитавани жилища, стойността пада от 470 на 390 жилища на 1000 

обитатели. Значително се редуцират и другите параметри на жилищния стандарт: 

Само обитаваните жилища, 2011 г.:  

Жилища - брой - 2011 г. 464857 

Полезна площ - хил. м 2 34949 

В т. ч. жилищна 26035 

Жилищна площ на човек – м2 21,9 

Жилища на 1000 души  390 

Среден брой лица на едно жилище 2,6 

Необитавани жилища 142616 

Дял необитавани жилища 23,5% 

Източник:НСИ 

София е сред малкото български общини с положителен механичен прираст. През 

годините от последното преброяване (2011 г.) до 2015 г., населението на Столична 

община се е увеличило с 23189 човека (1,8%). Но балансът е положителен само за 

компактния град София (+23884 човека). Макар и с много малки темпове, прирастът на 

периферията е отрицателен (-695 човека). Описаният процес е илюстриран на долната 

графика: 

                                                 
6 Наблюдават се само в преброяванията на населението и жилищния фонд – последното е от 2011 г. 
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Население 2011-2015
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Източник:НСИ 

Една от урбанистичните задачи на ОУП София ‘2009 беше „активиране на периферията” и 

разтоварване на компактния град както от неприсъщи функции, така и от прекомерния 

натиск на обитаването. Графиката илюстрира, че това още не се е случило по отношение 

на населението/обитаването. 

Макар, че необитаваните жилища се установяват само от преброяванията на населението 

и жилищния фонд, може да се мотивира хипотезата, че делът на необитаваните жилища се 

е запазил и дори намалял в компактния град и първия пояс от прилежащи села. Докато 

средният дял на необитаваните жилища през 2011 г. е бил 23,5%, в компактния град е бил 

22,2%, а в селата е варирал от 15,8% (за с.Кривина), до 83,2% в отдалеченото с. Плана. 

Диагнозата за прекомерно високи дялове от необитавани жилища в периферни малки 

общини би била „обезлюдяване”, но за Столична община тя не е валидна. Периферните 

селища на общината, обикновено разположени в живописна природна среда, изпълняват 

функции на краткотраен и сезонен отдих за обитателите на метрополията. Тази функция е 

устойчива и е желателно да се запази и в бъдеще. 

Картината на необитаваните жилища по селища през 2011 г. е представена в долната 

таблица: 

ЖИЛИЩА 2011 ОБЩО ОБИТАВАНИ НЕОБИТ % НЕОБИТ 

СТОЛИЧНА 607473 464865 142608 23,5% 

ГР.СОФИЯ 559097 434933 124164 22,2% 

ГР.БАНКЯ 6071 3597 2474 40,8% 

ГР.БУХОВО 1339 1043 296 22,1% 

ГР.НОВИ ИСКЪР 6503 4692 1811 27,8% 

С.ПЛАНА 291 49 242 83,2% 

С.КЛИСУРА 244 47 197 80,7% 

С.ВОЙНЕГОВЦИ 799 217 582 72,8% 

С.МАЛО БУЧИНО 740 233 507 68,5% 

С.ДОЛНИ ПАСАРЕЛ 1467 478 989 67,4% 

С.ПОДГУМЕР 751 277 474 63,1% 

С.БИСТРИЦА 4168 1664 2504 60,1% 
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С.ЖЕЛЯВА 414 183 231 55,8% 

С.ПАНЧАРЕВО 1961 916 1045 53,3% 

С.КОКАЛЯНЕ 1379 688 691 50,1% 

С.ГЕРМАН 1696 868 828 48,8% 

С.КЪТИНА 713 376 337 47,3% 

С.ЖЕЛЕЗНИЦА 1245 674 571 45,9% 

С.ЛОКОРСКО 350 198 152 43,4% 

С.ЛОЗЕН 3411 2179 1232 36,1% 

С.ВЛАДАЯ 1885 1258 627 33,3% 

С.БАЛША 418 279 139 33,3% 

С.ИВАНЯНЕ 464 322 142 30,6% 

С.ЖИТЕН 314 221 93 29,6% 

С.ГОРНИ БОГРОВ 640 454 186 29,1% 

С.МЪРЧАЕВО 625 444 181 29,0% 

С.ДОБРОСЛАВЦИ 601 430 171 28,5% 

С.МИРОВЯНЕ 729 545 184 25,2% 

С.ЯНА 578 434 144 24,9% 

С.КУБРАТОВО 321 245 76 23,7% 

С.ДОЛНИ БОГРОВ 549 424 125 22,8% 

С.НЕГОВАН 792 637 155 19,6% 

С.ЧЕПИНЦИ 1069 861 208 19,5% 

С.СВЕТОВРАЧЕНЕ 906 742 164 18,1% 

С.КРИВИНА 563 470 93 16,5% 

С.ВОЛУЯК 1184 997 187 15,8% 

С.МРАМОР 736 625 111 15,1% 

С.КАЗИЧЕНЕ 1824 1605 219 12,0% 

Източник:НСИ,  

В резултат на интензивните урбанизационни и демографски процеси през последните 10 

години, пространственото разпределение «компактен град – периферия» на жилищата и 

обитателите е останало почти непроменено. И през 2007 г. и сега (2015 г.), компактният 

град концентрира в себе си 92% от жилищния фонд на общината и над 93% от 

населението й: 

Жилища/обитатели 2015 г.
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Източник:НСИ 
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Само през последните 5 години, населението на общината се е увеличило с 23884 човека 

(основно в компактния град), а броят на жилищата е нараснал с 2067. От горната 

информация могат да се извлекат няколко предварителни извода: 

- Независимо от многото необитавани жилища, потребността от нови жилища 

съществува постоянно; 

- Натискът върху жилищните пазари се увеличава - нарастването на населението 

превишава многократно нарастването на жилищния фонд; 

- Дисбалансът «център – периферия» се задълбочава и в съотношението «обитатели 

– жилища»; 

- Наличието на много необитавани жилища не е достатъчен фактор за компенсиране 

на силното пазарно търсене; 

 

 

2. Възраст на фонда  

(по текуща статистика, с обобщени периоди7, изводи за строителна активност град – периферия) 

Най-големият дял на наследения жилищен фонд в Столична община е създаден в епохата 

на индустриалното строителство - периода 1971 – 1990 г. (46,4%). От общо 282597 

жилища от този период, 261131 (92,4%) са в компактния град, а останалите 21466 бр. – в 

селищата от периферията на общината. В абсолютни изражения, това е периодът на най-

интензивно строителство както за компактния град, така и за периферията. В този период 

е изграден и панелният фонд на общината – общо 205190 жилища в 3465 панелни сгради. 

Огромната част от този фонд е в компактния град – 203664 жилища в 2592 сгради – 99,3%. 

Пред-индустриалният период (1946-1970 г.) е оставил дял от 23,3% (142093 жилища). В 

относително изражение, това е периодът с най-голям дял на периферията – 11,4%. Фондът 

отпреди 1945 г. (с възраст над 70 години) има дял от 5,6%. За гр. София, този дял е 5,7% 

(31909 бр.), а за периферията – 4,2% (2065 бр.).  

За разлика от повечето български общини, възпроизводството на жилищата в периода на 

пазарни отношения (след 1990 г.) е било интензивно, сравнимо и дори малко по-високо от 

първия разглеждан период на социализъм (1946-1970 г.). За последните 25 години, към 

фонда са добавени 24,8% - 150876 жилища, пространствено разпределени в обичайните 

пропорции – 94% (141880 бр.) в компактния град и 6% (8995 бр.) в периферията. 

Видимо от визуализираното сравнение в долната графика, фондът в общинския център е 

по-млад от този в периферията.  

                                                 
7 До 1945 г., 46-70, 71 – 90, след 1990 г. 
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Възрастова структура на фонда - сравнение "компактен град - 

периферия", 2015 г.

Периферия 2065 16149 21466 8996

Компактен град 31909 125944 261131 141880

до 1945 46-70 г. 71-90 г. след 1990

 

Източник:НСИ 

Проследени в исторически план, през последните 100 години, дяловете на жилищата от 

периферията са варирали от 4% (за периода 2001-2010 г.) и 6,4% (в периода 1981-1990 г.), 

до 16,6% - след 2011 г. Този факт поставя началото на една нова тенденция – 

активизиране на новото жилищно строителство в периферията. Следва да се очаква, че 

в следващите няколко години, текущата статистика ще отчете и увеличение на 

обитателите (настоящата тенденция е негативна). 

 

Компактен град - периферия - съотношение на жилищата в исторически 

план

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Компактен град - дял в % 91,9% 94,1% 85,4% 90,5% 91,1% 93,6% 90,9% 96,0% 83,4%

Периферия - дял в % 8,1% 5,9% 14,6% 9,5% 8,9% 6,4% 9,1% 4,0% 16,6%

до

 1918 г.
19 - 45 г. 46-60 г. 61-70 г. 71-80 г. 81-90 г. 91-00 г.

2001-10 

г.
от 2011 г.

 

Източник:НСИ 

Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че освен гр. 

София (с 25,3% новопостроен фонд), има и няколко села с относително по-висока 

строителна активност след 1990 г. Това са селата Локорско (с 42,9%), Иваняне (37,9%), 
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Герман(36,2%),Панчарево(32,3%).

Възрастова структура на фонда по селища

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Столична община

      гр.София

      гр.Нови Искър

      гр.Банкя

      гр.Бухово

  В селата

      с. Балша

      с. Бистрица

      с. Бусманци

      с. Владая

      с. Войнеговци

      с. Волуяк

      с. Герман

      с. Горни Богров

      с. Доброславци

      с. Долни Богров

      с. Долни Пасарел

      с. Железница

      с. Желява

      с. Житен

      с. Иваняне

      с. Казичене

      с. Клисура

      с. Кокаляне

      с. Кривина

      с. Кубратово

      с. Кътина

      с. Лозен

      с. Локорско

      с. Мало Бучино

      с. Мировяне

      с. Мрамор

      с. Мърчаево

      с. Негован

      с. Панчарево

      с. Плана

      с. Подгумер

      с. Световрачене

      с. Чепинци

      с. Яна

до 1945 46-70 г. 71-90 г. след 1990

 

Източник:НСИ 



 11 

Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: 

- Град София е сравнително млад – със средна възраст на фонда под 50 г.; 

- Периферията на Столична община е с относително по-стар, респективно, по-

амортизиран фонд.  

 

3. Структура на жилищния фонд по конструкция и етажност  

(обобщена оценка за амортизираност на фонда, потребности от обновяване, включително енергийно 

саниране) 

По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени категории 

– панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и стоманобетонни плочи или 

гредоред), паянтови.  

Структура на фонда по конструкция

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Столична община

      гр.София

      гр.Нови Искър

      гр.Банкя

      гр.Бухово

  В селата

ПАЯНТА 3160 1261 164 177 35 1523

МАСИВНИ 276687 234316 5571 5304 1151 30345

СТБ 124503 121623 250 523 1 2106

ПАНЕЛ 205190 203664 542 120 152 712

Столична 

община
      гр.София

      гр.Нови 

Искър
      гр.Банкя

      

гр.Бухово
  В селата

 

Източник:НСИ 

Панелните жилища са с дял от 33,7% (205190 бр.), разположени почти изцяло в 

общинския център (203664 бр.). Останалите 1526 панелни жилища са разпределени почти 

поравно в трите града от периферията и селата. За отбелязване е фактът, че повечето от 

панелните жилища извън компактния град са в нискоетажни структури (от 1 до 3 етажа). 

Стоманобетонните жилища са с дял от 20,4% (124503 бр.). Този сектор на фонда е в 

сградите, построени по системите «едроплощен кофраж», «пълзящ кофраж», «пакетно 

повдигани плочи» и «гредова стоманобетонна конструкция». В компактния град, всяко 

пето жилище е в такава сграда, но в периферията делът на такива жилища е скромен – 

около 6%.  

Категорията «масивни» преобладава с дял от 45,4%. За компактния град, този дял е 41,8%, 

а в периферията е абсолютно доминиращ – над 86%. 
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Паянтовите жилища са с относително малък дял (0,5%), разположени почти поравно в гр. 

София (1261 бр.) и периферията – 1899 бр. Селата с най-много паянтови жилища са Долни 

Пасарел (200 бр.), Войнеговци (140 ), Бистрица (138), Горни Богров (137), Лозен (109). 

Визуализацията на структурата на фонда по конструкция в селата е представена на 

долната графика: 

Структура на жилищния фонд по конструкция - села

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

      с. Балша

      с. Бистрица

      с. Бусманци

      с. Владая

      с. Войнеговци

      с. Волуяк

      с. Герман

      с. Горни Богров

      с. Доброславци

      с. Долни Богров

      с. Долни Пасарел

      с. Железница

      с. Желява

      с. Житен

      с. Иваняне

      с. Казичене

      с. Клисура

      с. Кокаляне

      с. Кривина

      с. Кубратово

      с. Кътина

      с. Лозен

      с. Локорско

      с. Мало Бучино

      с. Мировяне

      с. Мрамор

      с. Мърчаево

      с. Негован

      с. Панчарево

      с. Плана

      с. Подгумер

      с. Световрачене

      с. Чепинци

      с. Яна

ПАНЕЛ СТБ МАСИВНИ ПАЯНТА

 

Източник:НСИ 
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Отчитайки и възрастта на фонда, може да се направи обобщена оценка, че жилищният 

фонд на Столична община е амортизиран. Тезата важи с особена сила за селата и трите 

града от периферията. Изразена в ориентировъчни цифри, оценката за амортизираност 

включва около 12% за снос (около 70000 жилища), а други 70% - за обновяване, 

включително енергийно саниране. 

 

По отношение на етажността, 99% от фонда в селата е в нискоетажни сгради. Сходна е 

и картината в малките градове от периферията (78-96%). В гр. София, в нискоетажни 

сгради са 14,4 % от жилищата (80577 бр.).  

Средната етажност е част от фонда само на градовете (с малки разсейки в няколко села) – 

гр. София (16,3%), гр. Нови Искър (3,6%), гр. Банкя (5,1%) и гр. Бухово (10,4%).  

Жилищата в сгради на 6 и повече етажа формират облика на гр. София – имат дял от 

близо 70%. Това са 388789 жилища в 6813 високоетажни сгради. В периферията има само 

7 такива сгради.  

Структура на фонда по етажност

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    Столична община

      гр.София

      гр.Нови Искър

      гр.Банкя

      гр.Бухово

    В селата

6+ ет. 63,8% 69,3% 0,7% 0,1% 11,2% 0,5%

4 и 5 ет. 15,2% 16,3% 3,6% 5,1% 10,4% 0,5%

1, 2, 3 ет. 21,0% 14,4% 95,7% 94,9% 78,4% 99,0%

    Столична 

община

      

гр.София

      гр.Нови 

Искър
      гр.Банкя

      

гр.Бухово
    В селата

 

Източник:НСИ 

Оценявайки етажността от позиция на потенциални обекти за саниране, може да се 

твърди, че многото високоетажни жилищни сгради в компактния град са бариера за 

масово и бързо реализиране на желания процес – както от правно-организационна, така и 

от финансова и физическа гледна точка. 
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4. Благоустроеност на жилищата 

(отопление, електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, енергийна ефективност - обобщени оценки 

за общината и по селища) 

 

Почти всички жилища в общината са електроснабдени (99,8%), с изключение на 1034 бр. 

– половината (517 бр.) в компактния град и останалите (517 бр.) в периферията.  

Но статистиката отчита значително по-ниски стойности на другите благоустройствени 

елементи. Водоснабдяване имат 99,4% от жилищата в общината, като в селата този дял е 

95,9%. Само в район Искър има над 1500 неводоснабдени жилища. Картината на добра 

изграденост на водоснабдителните мрежи се помрачава от факта, че състоянието на 

водопроводната мрежа, особено в селата е лошо. Загубите при пренос на водата поради 

амортизирани мрежи са над 40%.  

Канализацията продължава да е сред най-сериозните и все още нерешени проблеми на 

Столицата. По текуща статистика към 2015 г., 99,1% от жилищата са с канализация, като в 

селата делът им е 94,4%. Разграничаването на обществена канализация и други средства за 

заустване на отпадни води (попивни, септични и изгребни ями), сваля делът на 

канализираните жилища до 91,6%. Все още в общината има над 46000 жилища на 

попивни, септични или изгребни ями. Други 5300 жилища са без всякакви съоръжения за 

отпадни води. Масовото решение в селата е на попивна яма или директно заустване в 

повърхностни течения. Макар да има статистически отчетена „обществена канализация” в 

селата, факт е, че там още няма изградена канализационна мрежа за битово-фекални води. 

Съществуващата е за дъждовни води, но в нея са заустени и отпадни. Това води до масово 

замърсяване на прилежащите повърхностни течения. Необходимо е да се проектират и 

изградят съответните пречиствателни съоръжения, съгласно нормативните изисквания. 

Проблемите на ВиК сектора отдавна са идентифицирани и към тях са насочени 

интегрирани инвестиционни проекти.  

 

Благоустрояване 2015 ЕВКО ЕВК ЕВ E БЕЗ 

    Столична община 484219 119789 1793 2705 1034 

      гр.София 462185 96231 1110 821 517 

      гр.Нови Искър 3464 2068 65 832 98 

      гр.Банкя 2562 3476 49 22 15 

      гр.Бухово 593 694 31 2 19 

    В селата 15415 17320 538 1028 385 

      

Благоустрояване 2015 ЕВКО ЕВК ЕВ E БЕЗ 

    Столична община 79,4% 19,7% 0,3% 0,4% 0,2% 

      гр.София 82,4% 17,2% 0,2% 0,1% 0,1% 

      гр.Нови Искър 53,1% 31,7% 1,0% 12,7% 1,5% 

      гр.Банкя 41,8% 56,8% 0,8% 0,4% 0,2% 

      гр.Бухово 44,3% 51,8% 2,3% 0,1% 1,4% 

    В селата 44,4% 49,9% 1,6% 3,0% 1,1% 

Източник:НСИ 
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Долната таблица илюстрира състоянието на водоснабдяването по райони към последното 

преброяване – 2011 г.: 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ  2011 ВОДА БЕЗ 

СОФИЯ 604509 2719 

СРЕДЕЦ 15359 0 

КРАСНО СЕЛО 42923 5 

ВЪЗРАЖДАНЕ 19504 29 

ОБОРИЩЕ 16862 9 

СЕРДИКА 21180 51 

ПОДУЯНЕ 32743 47 

СЛАТИНА 31753 19 

ИЗГРЕВ 15973 0 

ЛОЗЕНЕЦ 27704 7 

ТРИАДИЦА 34612 11 

КРАСНА ПОЛЯНА 24273 221 

ИЛИНДЕН 14781 67 

НАДЕЖДА 29361 9 

ИСКЪР 26522 19 

МЛАДОСТ 47389 18 

СТУДЕНТСКИ 27881 1 

ВИТОША 36165 46 

ОВЧА КУПЕЛ 25878 104 

ЛЮЛИН 48396 87 

ВРЪБНИЦА 18226 52 

НОВИ ИСКЪР 12717 1523 

КРЕМИКОВЦИ 9853 85 

ПАНЧАРЕВО 17703 281 

БАНКЯ 6751 28 

Източник:НСИ 

Прецизно разграниченото отвеждане на отпадни води по райони е представено в долната 

графика: 
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Канализация по райони, 2011 г.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

СОФИЯ

СРЕДЕЦ

КРАСНО СЕЛО

ВЪЗРАЖДАНЕ

ОБОРИЩЕ

СЕРДИКА

ПОДУЯНЕ

СЛАТИНА

ИЗГРЕВ

ЛОЗЕНЕЦ

ТРИАДИЦА

КРАСНА ПОЛЯНА

ИЛИНДЕН

НАДЕЖДА

ИСКЪР

МЛАДОСТ

СТУДЕНТСКИ

ВИТОША

ОВЧА КУПЕЛ

ЛЮЛИН

ВРЪБНИЦА

НОВИ ИСКЪР

КРЕМИКОВЦИ

ПАНЧАРЕВО

БАНКЯ

КАНАЛ ЯМА БЕЗ

 

Източник:НСИ 

Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със сериозни дефицити както във 

физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има негативни 

последици в най-малко три посоки – жизнен стандарт, екология и туризъм. 

Междувременно е направено много за доизграждане и обновяване на инфраструктурата на 

ВиК сектора. Преди 6 години е реализиран „Интегриран проект за водния сектор на град 

София”, финансиран по програма ИСПА на ЕС. Проектът е бил необходим и за 

изпълнение на тогавашните условия, свързани с присъединяването на България към ЕС. 

Условия, свързани с «подобряване на нивото на обслужване във ВиК сектора, снабдяване 

на населението с качествена питейна вода и опазване на околната среда от заустване на 

непречистени отпадъчни води в откритите водни течения». Стойността на проекта е била 

58,5 млн. Евро, инвестирани в: 

- Изграждане на 2 станции за пречистване на питейни води – ПСПВ „Кантон 

Мала църква” и ПСПВ с. Пасарел; 
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- Изграждане на шест главни канализационни колектора – „Десен Перловски”, 

„Десен Слатински”, „Ляв Владайски”, „Дубльор на Ляв Владайски”, „Колектор 

Банкя”, „Колектор от бул. „Бъкстон” по бул. „Тодор Каблешков” до „Десен 

Владайски колектор”; 

- „Рехабилитация на Рилския водопровод”, „Довеждащ водопровод между 

с.Бистрица (Рилски водопровод) и резервоар Кокаляне”, „Водопровод по бул. 

„Черни връх” и подмяна на 26,4 км водопровод при изграждане на главните 

канализационни колектори; 

- Доизграждане на помпена станция за отпадъчни води в гр. Нови Искър; 

- Рехабилитация на първични и вторични утаители и третично третиране в 

ПСОВ, район Кубратово;  

В периода на пълноправно членство в ЕС са усвоени над 23 млн. лв. донорски средсва за 

ВиК сектора: 

- "Дейности свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на 

канализация на местностите "Манастирски ливади – изток" /район "Триадица"/, "Кръстова вада - изток" 

/район "Лозенец"/ и "Гърдова глава" /район "Витоша"/ на територията на град София".  

- "Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни 

Богров"; 

- "Изграждане на 4 четири главни канализационни колектора на територията на район "Овча купел" 

- "Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. "Суходол" и подмяна на съществуващите 

водопроводи, попадащи в трасетата им"  

- "Инженерна инфраструктура на местност "Бул. Сливница"- ІІ етап, между ул. "Минск " и бул. "Панчо 

Владигеров" 

- "Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул. "Витоша", ул. "Детелина" и 

„Младен Карадашев”- кв. "Горубляне". 

- "Изграждане на главен колектор, отвеждащ водите от вилна зона "Бояна" и подмяна на съществуващ 

водопровод, попадащ в трасето на колектора".  

- "Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул. "Освобождение", ул. "Цветна 

градина" и ул. „Петър Дипларов” - кв. "Горубляне". 

- "Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул. Павел Красов, ул. Гродно, ул. 

Роса, ул. Поручик Мороз” и ул. „Преслав”. 

С това потребностите на сектора все още не са удовлетворени. Необходимо е привличане 

и инвестиране на много повече средства, за да се гарантира приемлив стандарт по 

отношение на ВиК на всички жилища в общината. 

 

Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Преобладаващ дял от жилищата в 

общината (52,4%, близо 280000 жилища) се отопляват с централно парно отопление. 

Паралелно с парното, към екологосъобразните източници са токът и газта. Жилищата, 

отоплявани на ток (най-често климатици), са вторият по големина дял – 27,5%, около 

150000 жилища. Газифицираните жилища са със скромен дял (3%, около 16500 жилища), 

неравномерно разположени в територията на Столична община. Водещ в този сектор е 

район Витоша (20,1%). Там са почти 1/3 от всички газифицирани жилища на София – 5240 

бр. Независимо че е Столица, все още 15,8% от жилищата (близо 86000) в Столична 

община се отопляват на твърди горива – дърва и въглища. Делът на тези жилища е 

символичен в централните зони и компактния град като цяло, но надхвърля 80% в 

периферията. «Рекордьори» са районите Нови Искър (82,1%) и Панчарево (83,4%). 

Останалите около 1,4% (около 7300 жилища) са на локални парни инсталации, нафта, 

термопомпи и др. алтернативни източници. Прекомерното използване на твърди горива за 
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отопление на жилищата е един от основните източници на замърсяване на въздуха, 

особено при неблагоприятни климатични условия.  

ЖИЛИЩА ПО ВИД 

ОТОПЛЕНИЕ, 2011 

Парно Ток Газ Дърва и 

въглища 

Други 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 52,4% 27,5% 3,0% 15,8% 1,4% 

СРЕДЕЦ 74,0% 17,4% 5,0% 2,2% 1,3% 

КРАСНО СЕЛО 72,3% 24,7% 1,1% 1,6% 0,2% 

ВЪЗРАЖДАНЕ 50,4% 39,5% 1,8% 7,8% 0,5% 

ОБОРИЩЕ 67,0% 27,7% 1,3% 3,6% 0,4% 

СЕРДИКА 38,9% 31,1% 1,6% 27,6% 0,7% 

ПОДУЯНЕ 57,9% 27,4% 1,3% 12,9% 0,5% 

СЛАТИНА 54,4% 29,4% 1,1% 14,6% 0,6% 

ИЗГРЕВ 81,4% 16,8% 1,2% 0,4% 0,3% 

ЛОЗЕНЕЦ 45,4% 42,9% 5,6% 5,4% 0,7% 

ТРИАДИЦА 72,2% 20,4% 3,3% 3,7% 0,5% 

КРАСНА ПОЛЯНА 52,2% 20,9% 1,3% 25,1% 0,5% 

ИЛИНДЕН 70,6% 24,4% 1,5% 3,0% 0,5% 

НАДЕЖДА 62,1% 27,5% 1,5% 8,3% 0,6% 

ИСКЪР 67,6% 25,4% 0,3% 6,3% 0,4% 

МЛАДОСТ 71,1% 23,5% 0,7% 4,3% 0,5% 

СТУДЕНТСКИ 64,4% 33,1% 1,1% 1,2% 0,2% 

ВИТОША 8,0% 33,5% 20,1% 36,4% 2,1% 

ОВЧА КУПЕЛ 40,4% 30,7% 9,5% 18,4% 1,0% 

ЛЮЛИН 52,8% 37,7% 2,2% 6,5% 0,8% 

ВРЪБНИЦА 36,9% 31,9% 2,0% 28,4% 0,9% 

НОВИ ИСКЪР 2,2% 13,5% 1,0% 82,1% 1,2% 

КРЕМИКОВЦИ 0,3% 21,8% 1,6% 75,0% 1,4% 

ПАНЧАРЕВО 0,2% 11,7% 1,5% 83,4% 3,2% 

БАНКЯ 0,4% 19,3% 15,8% 61,7% 2,7% 

Източник:НСИ  

Структурата на жилищата по вид на отоплението и по райони е визуализирана в долната 

графика: 
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Жилища по вид отопление, 2011 г.
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Източник:НСИ  

 

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на жилищата. Към 

2011 г., близо 194000 жилища (31,9%) са с топлоизолация, осигуряваща нормативната 

топлопроводимост, респективно, енергийна ефективност. Пространственото 

разпределение на жилищата с топлоизолация по райони е нераавномерно – варира от 

13,5% в Нови Искър и Кремиковци, до над 40% в районите с интензивно ново 

строителство – Витоша (47,5%), Младост (40,1%), Овча купел (39,9%).  
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Жилища с изолация, 

2011 г. 
Брой % 

СОФИЯ 193724 31,9% 

СРЕДЕЦ 2636 17,2% 

КРАСНО СЕЛО 12771 29,7% 

ВЪЗРАЖДАНЕ 5493 28,1% 

ОБОРИЩЕ 4570 27,1% 

СЕРДИКА 5436 25,6% 

ПОДУЯНЕ 9506 29,0% 

СЛАТИНА 10706 33,7% 

ИЗГРЕВ 5166 32,3% 

ЛОЗЕНЕЦ 10687 38,6% 

ТРИАДИЦА 12059 34,8% 

КРАСНА ПОЛЯНА 5399 22,0% 

ИЛИНДЕН 4284 28,9% 

НАДЕЖДА 9081 30,9% 

ИСКЪР 9327 35,1% 

МЛАДОСТ 19004 40,1% 

СТУДЕНТСКИ 8965 32,2% 

ВИТОША 17223 47,5% 

ОВЧА КУПЕЛ 10363 39,9% 

ЛЮЛИН 17525 36,1% 

ВРЪБНИЦА 5553 30,4% 

НОВИ ИСКЪР 1919 13,5% 

КРЕМИКОВЦИ 1333 13,4% 

ПАНЧАРЕВО 3174 17,6% 

БАНКЯ 1544 22,8% 

Източник:НСИ  

Значително повече са жилищата с енергоспестяваща дограма – над 297000 (около 49%). За 

разлика от тези с топлоизолация, жилищата с PVC дограма са значително по-равномерно 

разпределени в пространството на общината: 

Жилища с PVC дограма Бр. % 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 297292 48,9% 

СРЕДЕЦ 5750 37,4% 

КРАСНО СЕЛО 21556 50,2% 

ВЪЗРАЖДАНЕ 9156 46,8% 

ОБОРИЩЕ 7525 44,6% 

СЕРДИКА 8912 42,0% 

ПОДУЯНЕ 16248 49,6% 

СЛАТИНА 15417 48,5% 

ИЗГРЕВ 7725 48,4% 

ЛОЗЕНЕЦ 14556 52,5% 

ТРИАДИЦА 17806 51,4% 

КРАСНА ПОЛЯНА 10520 42,9% 

ИЛИНДЕН 7417 50,0% 

НАДЕЖДА 14291 48,6% 

ИСКЪР 14147 53,3% 

МЛАДОСТ 27408 57,8% 

СТУДЕНТСКИ 14283 51,2% 

ВИТОША 20012 55,2% 

ОВЧА КУПЕЛ 13629 52,4% 

ЛЮЛИН 26491 54,6% 

ВРЪБНИЦА 8951 49,0% 
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НОВИ ИСКЪР 4568 32,0% 

КРЕМИКОВЦИ 3369 33,8% 

ПАНЧАРЕВО 5300 29,4% 

БАНКЯ 2255 33,3% 

Източник:НСИ  

 

Съпоставката на жилищата с топлоизолация и тези с енергоефективна дограма е 

представена в долната таблица: 

ЖИЛИЩА PVC ИЗОЛАЦИЯ 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 48,9% 31,9% 

СРЕДЕЦ 37,4% 17,2% 

КРАСНО СЕЛО 50,2% 29,7% 

ВЪЗРАЖДАНЕ 46,8% 28,1% 

ОБОРИЩЕ 44,6% 27,1% 

СЕРДИКА 42,0% 25,6% 

ПОДУЯНЕ 49,6% 29,0% 

СЛАТИНА 48,5% 33,7% 

ИЗГРЕВ 48,4% 32,3% 

ЛОЗЕНЕЦ 52,5% 38,6% 

ТРИАДИЦА 51,4% 34,8% 

КРАСНА ПОЛЯНА 42,9% 22,0% 

ИЛИНДЕН 50,0% 28,9% 

НАДЕЖДА 48,6% 30,9% 

ИСКЪР 53,3% 35,1% 

МЛАДОСТ 57,8% 40,1% 

СТУДЕНТСКИ 51,2% 32,2% 

ВИТОША 55,2% 47,5% 

ОВЧА КУПЕЛ 52,4% 39,9% 

ЛЮЛИН 54,6% 36,1% 

ВРЪБНИЦА 49,0% 30,4% 

НОВИ ИСКЪР 32,0% 13,5% 

КРЕМИКОВЦИ 33,8% 13,4% 

ПАНЧАРЕВО 29,4% 17,6% 

БАНКЯ 33,3% 22,8% 

Източник:НСИ  

Междувременно, благодарение на новопостроените жилища в периода след 2011 г. (1863 

бр.) и санираните по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС), стойностите на дяловете жилища, отговарящи на 

изискванията за енергийна ефективност са се увеличили, но незначително.  

Безспорна е необходимостта от интензифициране на процеса, от мобилизиране и 

инвестиране на много повече средства в саниране на многофамилния жилищен фонд на 

общината. За да се реализира подобна цел е необходимо и премахване на сегашните 

бариери пред масовото саниране, а това е проблем на националната жилищна политика. 
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5. Собственост  

(състояние на общинските жилища, потребности от социални жилища) 

Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на жилищата е 

присъща и на София, макар и в по-неизявен вид, благодарение на относително по-големия 

дял обществени жилища. Частните жилища (на физически и на юридически лица) са 

94,2%, при 5,8% обществени (на общината и на държавата). Към 2015 г., обществени са 

само 35024 жилища, съсредоточени почти изцяло в компактния град. Над половината от 

тези жилища са ведомствени/държавни и не изпълняват социална функция по смисъла на 

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани. Освен 

това, количеството на този фонд постоянно намалява (през 2011 г. е имало 35111 такива 

жилища) и не съществува гарантиран източник за финансиране на нови социални жилища. 

За последните 5 години и имало само един проект за социални жилища – с обект в р-н 

„Люлин“ (45 жилища) и в р-н „Връбница“ (26 жилища). 

Въпреки, че делът на хората, притежаващи собствено жилище, се повишава, условията на 

живот за много обитатели са под европейските стандарти. Около 48% от българите живеят 

на прага на бедността и риска от социално изключване. Обедняването на населението 

води до системно неподдържане на много жилища. Проблемът е особено остър за младите 

семейства, хората с ниски доходи и маргинализираните групи. Предвид факта, че има 

остър недостиг на социални жилища и липсват планове за увеличение на държавните 

субсидии или кредитиране, тези хора са изправени пред още по-голям риск от социално 

изключване. 

На фона на растяща бедност и несигурна заетост, символичният брой на социални 

жилища е в противоречие с потребностите от обществено подпомогнат подслон. 

Независимо от огромния брой необитавани жилища (на които не може да се разчита за 

социални нужди), общината следва да планира изграждането на нови социални жилища за 

маргиналните си групи. 

Долната таблица показва разпределението на жилищата по форма на собственост и по 

райони: 

  
Държ. и 

общ. 

Частна - 

ф.л. 

Частна - 

ю.л. 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 5,8% 93,6% 0,7% 

СРЕДЕЦ 1,4% 97,7% 0,9% 

КРАСНО СЕЛО 1,3% 98,1% 0,6% 

ВЪЗРАЖДАНЕ 3,4% 95,9% 0,7% 

ОБОРИЩЕ 1,7% 97,5% 0,8% 

СЕРДИКА 3,2% 96,2% 0,6% 

ПОДУЯНЕ 3,6% 96,0% 0,4% 

СЛАТИНА 4,1% 95,3% 0,6% 

ИЗГРЕВ 1,6% 97,5% 0,9% 

ЛОЗЕНЕЦ 2,5% 96,2% 1,3% 

ТРИАДИЦА 1,4% 97,7% 0,8% 

КРАСНА ПОЛЯНА 4,8% 95,0% 0,2% 

ИЛИНДЕН 2,8% 96,8% 0,4% 

НАДЕЖДА 3,8% 95,8% 0,4% 

ИСКЪР 4,9% 94,7% 0,4% 
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МЛАДОСТ 3,2% 96,1% 0,7% 

СТУДЕНТСКИ 53,9% 45,2% 0,9% 

ВИТОША 1,3% 97,2% 1,5% 

ОВЧА КУПЕЛ 4,2% 95,1% 0,7% 

ЛЮЛИН 6,9% 92,7% 0,4% 

ВРЪБНИЦА 2,9% 96,7% 0,5% 

НОВИ ИСКЪР 3,4% 96,4% 0,2% 

КРЕМИКОВЦИ 6,9% 91,2% 2,0% 

ПАНЧАРЕВО 1,4% 98,3% 0,3% 

БАНКЯ 0,5% 99,0% 0,4% 

Източник:НСИ 

Графиката визуализира структурата на фонда по двете основни форми на собственост – 

обществена и частна:  

Структура на собствеността - 2015
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Източник:НСИ 

Статистическото сливане на държавните и общинските жилища в една група деформира 

картината и не позволява прецизен пространствен израз. Например, в община Студентска 

близо 54% от жилищата са от категория «обществени», но там едва ли има общински 

наемни жилища.  

В допълнение, не беше открита обществено достъпна информация за регистрираната 

жилищна нужда (т.нар. жилищна картотека). Може да се предположи, че тя наброява 
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хиляди граждани, но ресурсната неосигуреност на сектора «социални жилища» обезмисля 

подобна регистрация. Емпирично проучване в район Подуяне осигури следната 

фрагментарна информация: 

- Общината поддържа картотека на нуждаещите се (по критериите на съответната 

наредба) и за последно тя е актуализирана към м. Септември, 2016 г. В картотеката са 

вписани общо 293 домакинства, които се нуждаят от социално наемно жилище; 

- Общината разполага с общо 815 общински жилища, от които, 770 са за настаняване 

под наем на граждани с установени жилищни нужди, 9 са резервни, а останалите 36 са 

от другите 2 регламентирани категории – «ведомствени на Столична община» и «за 

продажба и замяна»; 

- Няма свободни общински наемни жилища, т.е. за чакащите в картотеката няма «ясен 

хоризонт». 

 

В заключение по темата, социалните жилища са едно от „белите полета” в жилищния 

сектор на София и на страната като цяло.  

 

6. Площни характеристики и жилищна осигуреност 

(статистическо жилищно потребление и сравнение с приети стандарти, пренаселени жилища, 

статистическа потребност от социални жилища) 

Жилищният фонд от общо 609540 жилища (2015 г.), има 45183 хил.м2 полезна и 33832 

хил. м2 жилищна площ. Това осигурява един висок статистически стандарт на жилищно 

потребление – средно по 462 жилища на 1000 човека и близо 26 м2 на човек жилищна 

площ. В някои от селата тези стойности са много по-високи, но това не е благодарение на 

реален висок жизнен стандарт, а поради много необинавани жилища, използвани за 

седмичен и сезонен отдих. Реалното жилищно потребление, изчислено само на база 

«обитавани жилища», е много по-ниско: 

ОБИТАВАНИ ЖИЛИЩА ЖИЛ./1000 Ч. ЖИЛ.ПЛ./Ч. ОБИТ./ЖИЛ. 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 390 21,9 2,6 

СРЕДЕЦ 459 28,4 2,2 

КРАСНО СЕЛО 422 24,7 2,4 

ВЪЗРАЖДАНЕ 410 22,8 2,4 

ОБОРИЩЕ 444 27,0 2,3 

СЕРДИКА 370 20,6 2,7 

ПОДУЯНЕ 374 19,2 2,7 

СЛАТИНА 395 22,8 2,5 

ИЗГРЕВ 420 25,3 2,4 

ЛОЗЕНЕЦ 424 28,5 2,4 

ТРИАДИЦА 424 25,8 2,4 

КРАСНА ПОЛЯНА 376 17,7 2,7 

ИЛИНДЕН 394 20,4 2,5 

НАДЕЖДА 380 19,1 2,6 

ИСКЪР 369 18,3 2,7 

МЛАДОСТ 393 20,8 2,5 

СТУДЕНТСКИ 450 16,2 2,2 
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ОВЧА КУПЕЛ 365 21,6 2,7 

ЛЮЛИН 377 18,3 2,7 

ВРЪБНИЦА 340 19,2 2,9 

НОВИ ИСКЪР 356 22,5 2,8 

КРЕМИКОВЦИ 342 20,7 2,9 

ПАНЧАРЕВО 352 27,1 2,8 

БАНКЯ 349 28,5 2,9 

Източник:НСИ 

Основният извод от площните характеристики и статистическото потребление на жилища 

е благоприятен – София има достатъчно жилищен фонд и площи, които могат да осигурят 

добри количествени характеристики на жилищен стандарт. Но вглеждането в реалното 

потребление разкрива голяма неравномерност и наличие на значителен брой пренаселени 

жилища. Обитателите на 72000 жилища (268000 човека) живеят по двама и повече от 

двама в стая, което означава, че ползват поне два пъти по-малко жилищна площ от 

средно-статистическото потребление (21,9 м2). Близо 18900 от тези жилища се обитават 

от по трима и повече човека на стая. Тези обитатели (над 79000 лица) формират групата 

на крайно-нуждаещи се от социални жилища или помощ за подобряване на жилищните си 

условия.  

Обитавани жилища 2011 г. Общо 1 стая 2 стаи 3 стаи 4 стаи 5 стаи 6 + стаи 

Едно лице 113931 28725 49872 28478 5183 955 718 

Две лица 135509 19659 57439 45914 9355 1835 1307 

Три лица 111963 10113 42468 45151 10248 2253 1730 

Четири лица 70252 3619 23084 30618 8784 2131 2016 

Пет лица 21422 985 5836 9446 3035 943 1177 

Шест лица 7737 348 1849 3317 1114 388 721 

Седем лица 2247 162 509 839 349 113 275 

Осем лица 876 80 205 344 110 36 101 

Девет лица 436 42 100 144 62 27 61 

Десет и повече лица 492 76 122 142 69 23 60 

Източник:НСИ 

Обобщено, абсолютната статистическа потребност от социални жилища, възлиза на 

около 19000 бр.  

Община София разпознава проблема, но не разполага с цялостна информация за хората с 

остър жилищен проблем. Идентифицирана е и нуждата от нови социални жилища, но в 

момента няма работещ механизъм за създаването им. В новата оперативна програма 

«Региони в растеж» има финансируема мярка за тази цел8. Възможността следва да 

намери и подходящо решение в проектни апликации, а при необходимост, и съответни 

устройствени решения. Все пак, трайното решаване на проблема е възможно единствено 

при ресурсно осигурена Национална жилищна политика (каквато засега няма). 

 

 

                                                 
8 «Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално 

слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез обновяване и промяна на 

предназначението на съществуващи сгради, собственост на публични власти или на сдружения с 

нестопанска цел». 
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7. Строителна активност 

(ново строителство, строителни разрешения, прогноза) 

Прогнозният капацитет на жилищните територии по ОУП на гр.София и Столична 

община е 260 хил. нови жилища – 220 хил. жилища в компактния град и 40 хил. в 

периферията. Долната таблица представя трите прогнозни варианта - оптимистичната 

прогноза за периода 2000 – 2020 г. е да се построят около 104 хил. жилища, реалистичната 

– за около 59 хил. и песимистичната – за около 22 хил. жилища. 

N: ПОКАЗАТЕЛИ МЯРКА 1998 2000 2005 2010 2015 2020   2000-2020 

I. ОПТИМИСТИЧНА ж.за периода 865 4813 18543 22705 26945 30874   103880 

1,0 ТЕМПОВЕ НОВО СТРОИТ. жил/1000ч 0,7 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5   3,8 

2 НОВИ ЖИЛИЩА бр./год. 865 2407 3709 4541 5389 6175   4722 

II. РЕАЛИСТИЧНА ж.за периода 865 3129 9271 12974 15494 17838   58706 

1,0 ТЕМПОВЕ НОВО СТРОИТ. жил/1000ч 0,7 1,3 1,5 2,0 2,3 2,6   2,1 

2 НОВИ ЖИЛИЩА бр./год. 865 1564 1854 2595 3099 3568   2668 

III. ПЕСИМИСТИЧНА ж.за периода 865 1685 4327 5190 5389 5489   22079 

1,0 ТЕМПОВЕ НОВО СТРОИТ. жил/1000ч 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8   0,8 

2 НОВИ ЖИЛИЩА бр./год. 865 842 865 1038 1078 1098   1004 

Източник:ОУП София 

Същевременно, дори да се реализира оптимистичната прогноза, пресметнатите 

капацитети на урбанизираните територии ще се запълнят средно 40%. Пространствената 

детайлизация предвижда най-високо запълване на капацитета в южните и югозападните 

сектори на града (60-69%) и най-ниско запълване в перифериите – северната до 4% и 

южната – до 14%. Долната таблица-цитат от ОУП София представя коментираната 

прогноза по години и макрозони: 

N: МАКРОЗОНА ОТНОСИТЕЛНИ ДЯЛОВЕ ОТ ПАЗАРА 
ОБЩО 
ЖИЛ. КАПАЦИТЕТ ПРОГНОЗНО 

М.ЗОНА   2000 2005 2010 2015 2020 2000-2020   ЗАПЪЛВАНЕ 

11 ЦЕНТЪР - А 9,0% 8,0% 8,0% 7,0% 6,0% 7472 30163 25% 

12 ЦЕНТЪР - Б 16,0% 13,0% 13,0% 11,0% 9,0% 11875 42687 28% 

21 Ю-И - А 11,0% 11,0% 10,0% 8,0% 7,0% 9156 17195 53% 

22 Ю-И - Б 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2386 4202 57% 

31 ЮГ - А 10,0% 20,0% 27,0% 34,0% 37,0% 30905 54294 57% 

32 ЮГ - Б 6,0% 10,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10692 16788 64%  

41 Ю-З - А 10,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 6033 8771 69% 

42 Ю-З - Б 19,0% 15,0% 12,0% 11,0% 10,0% 12472 20545 61% 

51 С-З - А 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 5,0% 4016 7407 54% 

52 С-З - Б 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1320 3871 34% 

61 С-И - А 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3398 10983 31% 

62 С-И - Б 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1039 3900 27% 

71 ПЕРИФ.-С 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1039 25562 4% 

72 ПЕРИФ.-Ю 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2078 14499 14% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 103880 260867 40% 

Източник:ОУП София 

Визуализирана, прогнозата за запълване на капацитета по макрозони изглежда така: 
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Източник:ОУП София 

За половината от прогнозния период са построени 16585 жилища и са издадени 

разрешения за изграждане общо на 38619 жилища. Отчитайки разликата от няколко 

години от момента на издаване на строително разрешение до разрешение за ползване на 

построеното жилище, може да се прогнозира, че в периода 2000-2020 г., в София ще бъдат 

построени около 50 хил. жилища. Много близка беше и реалистичната прогноза отпреди 

16 години – за 58,7 хил. жилища. „Оправдание” за допуснатата неточност е 

непредвидената глобална криза, довела до сриване на темповете на ново жилищно 

строителство с близо 10 пъти в разстояние на няколко години.  

Долната графика представя броя на въведените в експлоатация новопостроени жилища и 

броя на жилищата с издадени разрешения за строеж за период от 10 години: 

Нови жилища и разрешителни, 2006-2015 г.
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Нови жилища 1598 3431 3725 3169 2007 1183 634 284 218 336

Разрешителни 8187 5060 5745 3269 1676 1095 1076 2566 3469 6476

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

 

Източник:НСИ 

Поради силните инерционни сили в инвестиционните процеси, забавянето в новото 

жилищно строителство не съвпада с времето на глобалната криза (2008-2010), а се 

проявява няколко години след нея (2012-2015). Отчитайки позитивните прогнози за 
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икономически растеж и големия брой издадени строителни разрешения през последните 

няколко години, може да се прогнозира, че в периода до 2020 г. ще бъдат достигнати и 

дори надминати темповете от периода 2007-2009 г. Това означава изграждане на 3300 – 

3500 жилища на година. Догонващото предлагане ще доведе до пазарен баланс и 

евентуално задържане и дори понижаване на цените. В допълнение, могат да се очакват и 

осезателни държавни интервенции в сектора на социалните жилища. 

 

8. Жилищни пазари 

Фактори на развитие и показатели за наблюдение 

Обикновено жилищният пазар се разглежда като единство от пазарите на земя, кредити и 

жилища. Показателите за наблюдение включват както изброените сектори на самия пазар, 

така и избрани аспекти на макро-рамката и платежоспособността. 

Професионалните анализи на пазара боравят със следните основни показатели: 

- Средна цена на предлагане за продажба – най-наблюдаван показател, въпреки 

голямата усредненост на данните, дава най-точна картина за реалното 

повишаване или намаляване на цените; 

- Максимална/минимална цена; 

- Обем на пазара – брой на сделките; 

Обяснението на конкретните пазарни характеристики идва от специфичната комбинация 

от фактори. Макар и различна за отделни локални пазари, съвкупната “работа” на 

“универсалните фактори” се поддава на разделна оценка. Многобройни емпирични 

наблюдения са извели следните ориентировъчни стойности за факторите, формиращи 

пазарните цени на недвижими имоти: 

 - Местоположение – 50% - решаващ фактор; 

 - Вид строителство – 10% (блок/къща, панел/тухла, “лукс”/обикновено и т.н.); 

 - Инфраструктура – 9% (ВиК, автомобилен достъп, градски транспорт); 

 - ТЕЦ – 5% 

 - Етаж – 7% 

 - Други – 19% - съотношение му търсене и предлагане, големина на имота, платежоспособност на 

купувачите и др. 

 

Значими фактори за конюнктурата на Софийските пазари на недвижими имоти са основни 

предвиждания на ОУП – София, като: 

- Големите инфраструктурни проекти – изходните магистрали, транспортните 

коридори и контактните им зони с града, линиите на метрополитена; 

- Новите терени, включени в строителната граница на София, вкл. отредените за 

жилищно строителство; 

- Значимите Програми по ОУП – обновяване на градското ядро, технопарк 

София, канализация на южните територии и др.; 
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Новите устройствени мерки и евентуалните мащабни публични и частни инвестиции 

създават благоприятни полета за съпътстващи инвестиционни инициативи в прилежащите 

зони. 

Допълнителни специфични фактори за София продължават да бъдат: 

- Миграционен инвеститорски натиск – закупуване на жилища за студенти от 

провинцията - търсенето в сектора “малки жилища” превишава предлагането в 

централните зони на града; 

- Чувствително увеличение на чуждестранните инвеститори – както в офиси и 

производствено-складови съоръжения, така и в жилища; 

- Реституция в инфраструктурно съоръжени територии – в комплексите. 

Паралелно с благоприятната възможност да се изгради необходимия 

“обслужващ партер”, често се стига до строителна “агресия”, разрушаваща 

комфорта на заварената жилищна среда (Младост, Студентски град и др.); 

- Отсъствие на публични инвестиции в инфраструктурно съоръжаване на 

нови/незастроени територии - този фактор е стагниращ за предприемачеството, 

води до преуплътняване на съществуващото застрояване и претоварване на 

заварената инфраструктура. 

 

Актуални тенденции в пазара на жилища 

През изтеклата 2016 г., пазарът на имоти продължава оживлението от предходната година 

и достига по-високи темпове от тези отпреди кризата. Средната цена на жилища в София 

вече надвишава 900 EUR на м2. Сред основните фактори за това възходящо развитие, 

брокерите посочват ниските лихви по депозитите и благоприятните условия по 

ипотечните кредити, в комбинация с високо предлагане, повишаващи се цени и силен 

наемен пазар. Резултатите от положителното въздействие на тази комбинация от фактори 

вече са видими - трайно нарастване на обема продажби и масово стартиращо ново 

строителство, реагиращо на бързо нарастващото търсене. 

Цените на жилища се увеличават с изключителна динамика. В началото на 2016 г., 

средната цена преминава границата от 800 EUR/м2 за първи път от 2011 г. Само 6 месеца 

по-късно е премината и следващата ценова бариера от 900 EUR/м2. През третото 

тримесечие на 2016 г., средната цена достига 930 EUR/м2 – нарастване само с 3,3%, при 

12,5% нарастване между първото и второто тримесечие. Средната цена на апартамент за 

периода юли-септември е 94400 EUR, при 87100 EUR през второто тримесечие на 

годината и 79800 EUR в началото на 2016 г. Наблюдава се постоянно увеличаващо се 

търсене на големи жилища и жилища във високия ценови сегмент.  

Обемите на транзакциите също видимо нарастват. По данни от Агенцията по вписванията 

(http://www.registryagency.bg/bg/services/imoten-registr), през третото тримесечие на 2016 г. 

темпът на нарастване на продажбите в столицата се е ускорил. Вписаните продажби на 

имоти в София са се повишили с 9,5% на годишна база при ръст на продажбите с 5,3% 

през второто тримесечие. До края на третото тримесечие са регистрирани общо 18976 

http://www.registryagency.bg/bg/services/imoten-registr
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покупко-продажби на недвижими имоти. В действителност, реалният ръст на продажбите 

е доста по-голям поради множеството сделки „на зелено” (с имоти в сгради в процес на 

строителство), които се вписват при прехвърляне на собствеността на по-късен етап. 

Реализираните продажби на жилища „ново строителство” продължават да съставляват 

около 50% от общия обем продажби в София, а цените, на които се предлагат, са по-

високи от тези на имотите на вторичен пазар средно с около 80-100 EUR/м2. Бързо се 

възражда и традицията за покупки „на зелено“ или в ранен етап на строителство.  

Престоят на пазара на повече от половината оферирани жилища е над 6 месеца, а всяко 

пето жилище чака транзакция и над година. Обикновено последните са с нереално високи 

цени. Същевременно, над 70% от платежоспособното търсене се удовлетворява в рамките 

на 1-2 месеца. Характерен е и фактът, че повечето жилища се продават без отстъпки от 

оферираните цени. Това е признаак за високо ниво на съвпадение между очакванията на 

купувачите и продавачите. Това означава още повишено качество на стоката «жилище» и 

на културата на участниците в пазара. 

Структурата на търгуваните жилища е доминирана от тристайните (29%) и двустайните 

(41%). Едностайните заемат дял от 8%. С дялове от по 4% са мезонети, многостайни, 

студия, къщи, други. 

Разпределението на сделките по ценови нива е относително хомогенно: 

Ценови сегменти в жилищния пазар на София, 2016

До 50 хил. евро; 25%

От 50 до 70 хил. евро; 

27%

От 70 до 100 хил. 

евро; 27%

Над 100 хил. евро; 

21%

 

Източник: https://www.imot.bg, обработка на консултанта 

 

Ипотечният пазар следва ръстовете на имотния 

Променената конюнктура на лихвите (както по депозити, така и по ипотечни кредити) 

през последните няколко години, направи покупката на жилище по-изгоден вариант 

спрямо наем. При достатъчно високо самоучастие (поне 30% и повече), вноската по 

ипотечен кредит става съизмерима и дори по-ниска от разходите за наем. Достигнатият 

баланс, заедно с оптимистичната прогноза за плавно и трайно понижаване на лихвените 

нива, стават силен фактор за осезателен ръст както на ипотечния, така и на имотния пазар. 

https://www.imot.bg/
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Броят на ипотеките е над 2500 за третото тримесечие на 2016 г., като на годишна база, 

отбелязва ръст от над 19% - ясен знак за раздвижването на жилищния пазар в града. В 

момента лихвите по предлаганите от банките ипотечни кредити варират от 4,25% до 

5,25%. Същевременно, банките повишават и дела на допустимото финансиране на 

сделката. В някои случаи то достига и 90% от стойността на жилището, но масово 

финансирането е до 85% от цената на сделката. През 2016 г., средният размер на 

изтеглените в София ипотечни кредити е около 100 хил. лв.  Наблюдава се ръст, паралелен 

с този на цените на имотите. 

 

Най-атрактивните локални пазари 

Следвайки неотменната истина, че имотните пазари са «огледало» на средата, най-

атрактивни са локализациите с изградена инфраструктура, добра достъпност и комплексна 

обслуженост. Открояващи се през 2016 г. са: 

- Кв. „Кръстова вада“ и районите по протежението на бул. „Черни връх“ и около 

мол Paradise - продължават да привличат инвестиционен интерес, подсилен и от 

новата метростанция. Комбинацията «метро – парк – търговски център» правив 

района един от най-предпочитаните; 

- Кв. „Гоце Делчев“ - наличието на голямо търсене и ограниченото предлагане в 

този район е довело до високи цени средно над 1000 EUR/м2; 

- Кв. „Манастирски ливади“ - постепенно се изчиства лошия имидж 

«презастроен и без инфраструктура». Инфраструктурата и цялостният облик на 

квартала постепенно се подобрява. Започна нова вълна ново строителство на 

ценови нива около 800 EUR/м2. Заедно с екологичните си качества и добра 

достъпност, кварталът се нарежда сред тези с интензивно търсене на нови, по-

просторни жилища; 

- Кв. „Витоша“ – добри комуникации, екология, много ново строителство, 

умерени цени (около 750 EUR/м2) – класически пакет от фактори за засилен, 

масов интерес; 

- Студентски град – множество реституирани терени, прилежаща 

инфраструктура с резервен капацитет, липса на социални напрежения от 

заварени собственици, интензивно ново строителство и високо предлагане на 

сравнително ниски цени (около 700 EUR/м2). Това е благоприятна среда за 

насочване на студенти – както за наемане, така и за покупка – предимно на 

малки апартаменти; 

- Кв. «Лозенец» и Центъра – поддържат лидерството си по най-високи цени на 

жилища в София – 1200 – 1500 EUR/м2. Към тях неизменно се присъединяват 

кварталите «Иван Вазов» и «Изток» - със сходни ценови нива. 

 

Предлагането на жилища 
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Пространственото разпределение на предлагането покрива до голяма степен 

представените атрактивни зони за търсенето. Долната карта представя резултата от 

проучване на офертите в https://www.imot.bg към края на 2016 г.: 

 

Източник: https://www.imot.bg/, обработка на консултанта 

Южният сектор на града остава доминиращ както в предлагането, така и в търсенето на 

жилища. 

ПРЕДЛАГАНЕ ПО СЕКТОРИ бр. оферти за жилища 

Запад 605 

Изток 1453 

Периферия 332 

Витошка яка 1056 

Север 444 

Североизток 283 

Център 2409 

Юг 3293 

Югозапад 858 

ОБЩО 10733 

Източник: https://www.imot.bg/ 

 

Наемният пазар 

Цените на наемите растат паралелно и дори с по-бързи темпове от тези на транзакциите. 

Средната цена за наем на двустаен апартамент в столицата през 2016 г. е между 300 и 350 

EUR, при 250 - 300 евро през 2015 г. Поради изчерпването на достъпни наемни жилища в 

https://www.imot.bg/
https://www.imot.bg/
https://www.imot.bg/


 33 

близките до центъра зони, наемният пазар се разраства към западните квартали, чиято 

достъпност се подобри рязко след завършването на втория метродиаметър. Активни 

остават и наемните пазари в кварталите с интензивно ново строителство - "Манастирски 

ливади", "Витоша", Студентски град. 

В центъра, част от източните и от южните квартали, търсенето остава високо, както и 

ценовите нива. Наемите на обзаведени апартаменти варират между 340 и 350 EUR за 

двустайни до 450-460 EUR на месец за тристайни апартаменти. Високият ценови сегмент 

достига 600 EUR месечно и се ползва предимно от чужденци. 

Изграждането на бизнес парка и новия клон на метрото в «Младост» също активираха 

наемния пазар в района. Цените сас нараснали чувствително и вече са съизмерими с тези в 

центъра.  

Повишено търсене на наемни жилища се появява и по направлението на удълженото 

метро до спирка «Витоша». Прилежащите квартали «Хладилника» и "Кръстова вада" 

стават конкурентни с транспортната си обслуженост, екологията, близостта до центъра и 

вече изградената мрежа от обществено обслужващи обекти. 

 

Обобщение на пазар ‘2016 

- За пръв път от 2008 г., през 2016 г. е регистриран двуцифрен ръст на цените на 

имоти в София – около 12% (за 2015 г. ръстът е бил 6%); 

- За пръв път има огромен дисбаланс между малко предлагане на нови 

качествени жилища и високо, скокообразно нараснало търсене9. Реакцията на 

предприемачите е бърза, инициирани са огромно количество инвестиционни 

проекти (660 сгради с около 6500 жилища), много от които са разпродадени «на 

зелено»; 

- Изминалата 2016 г. ще остане повратна, предлагането ще догони търсенето и 

пазарът ще се успокои – както по отношение на цени, така и по отношение на 

«трескаво» предлагане; 

- Новите жилища са около 50% от реализираните транзакции при цени, по-

високи с 80-100 EUR/м2 спрямо тези на вторичния пазар; 

- За първи път от десетилетие насам, възходът на имотния пазар е подкрепен с 

адекватна банкова политика – понижаващи се лихви по ипотечни кредити и 

увеличаващ се дял на финансираната с кредит част от цената на жилищата; 

 

Прогноза – възходящата тенденция ще ще продължи и през 2017 г. 

                                                 
9 Всеизвестна, но малко коментирана тема е голямата миграция към София, поради липса на конкурентни 

пазари за заетост и среди за жизнена кариера в региона. Отсъствието на ефективна регионална политика е 

основен фактор за породения натиск на търсене на жилища в София. Пазарът ще се справи и сега, но 

докога?  
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През следващата година подемът в София ще продължи и отново ще бъде движен от 

местното търсене. Създалата се конкуренция между новото строителство и обектите на 

вторичния пазар ще доведе до по-богато предлагане, покриващо все по-пълно диапазона 

на търсенето. Обемът на транзакциите ще продължи да нараства, при това, с по-високи 

темпове спрямо тези на покачването на цените. Очакваният баланс «търсене – 

предлагане» през 2017 г. ще задържи покачването на цените в рамките до 10% . 

Търсенето ще продължи да се повишава и оказва натиск в районите с качествена среда и 

новоизградена инфраструктура. Брокерите прогнозират активни пазари в районите на бул. 

Черни връх и ул. Сребърна, бул. Шипченски проход, кв. Красно село, кв. Бъкстон, кв. 

Витоша, по протежението на бул. Владимир Вазов. Това са райони, които са активно 

развиващи се, а цените им все още са под средните на софийските пазари. С изчерпване на 

предлагането и там ценовите нива ще се покачат. 

Въпреки по-високите цени, новото строителство ще продължи да бъде предпочитано пред 

обектите на вторичния пазар. Лошото управление на старата етажна собственост, 

системното неподдържане и непокритите стандарти за енергийна ефективност са сред 

основните проблеми, отнемащи предимствоот на по-ниските цени във вторичния пазар. 

Като цяло, 2017 ще бъде година на активен пазар с обогатено предлагане и по-пълно 

покритие на платежоспособното търсене. Но това не означава, че потребностите в 

жилищния сектор на София ще се удовлетворят от пазара. Той е активен, бърз и дори 

агресивен, но само спрямо платежоспособното търсене. Остава непокрит все по-голям 

сектор на неплатежоспособно търсене, нуждаещо се от публична помощ за постигане на 

необходимия подслон.  

 

 

II. Обобщени изводи за състоянието и тенденциите в развитието на жилищния 

сектор  

 

ФИЗИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЖИЛИЩНАТА СИСТЕМА – ЖИЛИЩЕН ФОНД, 

ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ, ЖИЛИЩНА СРЕДА 

Жилищен фонд 

Количество 

- (+) Ускорено нарастване на общия брой жилища (2001 г. – 516502, 2015 г. – 

609504 жилища, от които 560864 в компактния град (92%) и 48676 – в 

периферията (8%); среден темп на ново строителство през последните 14 

години – 5 жилища на 1000 обитатели, или по около 6600 жилища на година); 

- (+) Тенденция към увеличаване на относителния дял на жилищата в 

периферията, съответно, на еднофамилното обитаване. Дяловете на жилищата 

от периферията са варирали от 4% (за периода 2001-2010 г.) и 6,4% (в периода 

1981-1990 г.), до 16,6% - след 2011 г.; 
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- (-) Тенденция към увеличаване на необитаваните жилища (от около 68000 през 

2001 г. до 142616 през 2011 г.); 

- (-) Загуба на жилищен фонд (предимно в ЦГЧ) поради използването му за 

нежилищни нужди (средно по 6000 жилища годишно сменят предназначението 

си в офиси); 

- (-) Заплаха: Центърът на София може да загуби функцията си “обитаване”; 

- (+) Възможност: Да се съхрани обитаването при реконструкция на центъра; 

 

Конструкция 

- (+) Над 99% от фонда е с надеждна конструкция – масивна стоманобетонна, 

панелна или масивна; само 0,5% от фонда е паянтов, но 

- (-) Близо 34% от жилищата (205190) са в панелни сгради, които се амортизират 

ускорено поради лошо управление и поддържане, но все още подлежат на 

саниране; голяма част и от масивния фонд е с диагноза “амортизиран”, т.е. за 

събаряне и подмяна; 

 

Възраст 

- (+) Жилищният фонд на София е сравнително млад (около 25% е с възраст под 

30 г., почти половината е под 40 г., само 5,6% е наследеният отпреди 1945 г. 

фонд), но 

- (-) Лошото управление и поддържане водят до ускорена амортизация. 

 

Благоустроеност 

- (+) Жилищният фонд на София е добре благоустроен, отчитайки 

статистическите данни за наличност на основни благоустройствени елементи – 

ток, вода, канал (99,1%), но 

- (-) Надеждносттта на инженерните мрежи и финансовата достъпност на 

съответните услуги са ниски. Този факт мотивира оценката: Стандартът на 

софийските жилища е значително по-нисък от средно-европейския. Освен това, 

- (-) Все още над 51000 жилища (8,4%) с над 120000 обитатели са без 

канализационна мрежа (статистиката отчита жилищата със септични/попивни 

ями като “канализирани”). Най-мащабните дефицити на компактния град са 

«Витошката яка» и “необлагодетелстваните квартали” (циганските махали); 
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Енергийна ефективност 

- (+) Проблемът за енергийната ефективност е осъзнат и институционализиран в 

национален мащаб. Изработена е нова нормативна рамка (Закон за енергийна 

ефективност и подзаконови нормативни актове), провежда се национална 

програма със 100% субсидия, но 

- Все още близо 400 хил. жилища са без топлоизолация, т.е. не отговарят на 

нормите за енергийна ефективност; 

- (-) Все още не е установен траен, самовъзпроизвеждащ се механизъм за масово 

саниране. Механизъм, въвеждаж адекватни задължения към етажната 

собственост и акумулиращ достатъчен жилищен капитал – както за саниране, 

така и за последващо текущо поддържане;  

- (-) Принудителното разхищение на енергия и пари продължава. Наследените 

лоши експлоатационни качества на фонда (особенно панелния) и неадекватната 

система на управлението и поддържането му, принуждават обитателите да 

консумират двойно повече от необходимата енергия. Отказът от парно 

отопление решава донякъде личния икономически проблем, но в същото време 

създава нов повод за социални напрежения. Обществената и физическата (вкл. 

топлинна) зависимост на жилището в етажна собственост е неизбежна. 

 

Собственост и владение 

- (+) Наследеният от прехода висок дял на частните жилища (около 87%) плавно 

и непрекъснато се увеличава (94,2% през 2015), но 

- (-) Тенденцията на намаляване в обществения наемен сектор (5,8% - едва 35024 

жилища към 2015 г.) е в противоречие с увеличаващото се социално разслоение 

и уязвимост. Освен това, 

- (-) Общественият наемен фонд е силно разпръснат сред етажна собственост 

(почти няма цяла сграда с обществени жилища), което го прави трудно 

управляем и неефективен; 

- (+) Появилият се в прехода частен наемен фонд се увеличава, което допринася 

за жилищната мобилност, но 

- (-) Ценовите нива не допускат масова платежоспособност, а голяма част от този 

фонд сменя предназначението си (особенно в центъра).  

 

Възпроизводство на жилищния фонд 

- (+) София има висок темп на ново жилищно строителство (средногодишно 5 

жилища/1000 човека); 

- (+) Засилва се строителната активност в околоградския район (в търсене на 

еднофамилно обитаване и отдих в качествена природна среда ); 
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- (-) Новото строителство се концентрира в зони с вече изградена 

инфраструктура, довеждайки до презастрояване и компрометиране на 

заварената среда; 

- (-) Новото строителство в южните територии и околоградския район се 

възпрепятства от липсата на инфраструктура и добър транспортен достъп. 

 

Жилищни пазари 

Жилищните пазари трябва да се разглеждат като единство на пазарите на земя, жилища и 

кредити.  

Жилищни пазари - пазари на земя 

- (+) Бартерните сделки, характерни за края на 90-те, отстъпват място на 

“чистите” пазарни транзакции; 

- (+) Сравнен с този на жилища, пазарът на земя е по-стабилизиран (относителен 

баланс на търсене и предлагане);  

- (+) Все по-често се регистрира търсене на големи парцели за крупни 

инвестиции, но 

- (-) Съществува “глад” за големи/уядрени и инфраструктурно съоръжени  

урегулирани поземлени имоти; 

- (-) Теренните резерви на “престижните квартали” са на изчерпване – 

необходими са нови терени; 

- (-) Липсва синхрон между обществените инвестиции в инфраструктура и 

частните в сграден фонд. 

 

Жилищни пазари – пазари на жилища 

- (+) В сравнение с цялата страна, София има най-развитите пазари на жилища; 

- (+) Има голямо предлагане както на стари, така и на нови жилища, но 

- (-) Изпреварващият механичен прираст и забавеното ново строителство в 

периода 2011-2015 са довели до сериозен баланс в търсенето и предлагането, 

отразил се в голямо покачване на цените през 2016 (над 12,5%); 

- (+) Покупките “на зелено” отстъпват място на транзакциите с готов продукт – 

доминират истинските предприемачи, но 

- (-) Жилищната мобилност продължава да е изключително ниска; 

- (-) Предлагането на нови жилища е слабо сегментирано (ценово). Пазарът 

остава “плитък” (платежоспособното търсене е до 20% от потенциалното); 
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- (-) Основен критерий в тръжните/конкурсните процедури продължава да бъде 

“цена/време”. Необходимо е въвеждане и на качествени критерии в 

конкуренцията  – напр. “експлоатационни разходи” и “гаранционни срокове”. 

 

Жилищни пазари – пазари на кредити 

- (+) Жилищното кредитиране е в портфолиото на над 10 банки. Съществува 

конкуренция и достатъчно предлагане на ипотечни заеми;  

- (+) Наблюдава се тенденция към увеличаване на броя, обема и размера на 

жилищните кредити, при плавно намаляващи лихвени проценти, но 

- (-) Ролята на кредита в новото строителство е все още символична (2-3% от 

стойността на инвестициите); 

- (-) Предлаганите ипотечни заеми са все още твърде скъпи (сравнени с 

европейските); 

- (-) Не съществува система за субсидирано кредитиране, разширяваща кръга на 

платежоспособното търсене.  

 

Жилищни територии и жилищна среда 

Жилищните територии са обособени условно в 4 зони – централна зона и три 

концентрични пояса. 

 

Централна зона 

- (+) Обитаването се облагодетелства от възможно най-пълния комплекс от 

услуги; 

- (+) Това е най-развитият  и с най-високи ценови нива пазар на недвижими 

имоти;  

- (+) Преобладаващата част от фонда е масивен,  

- (+ -) Очертават се два ясно обособени сегмента – добър южен и лош северен; 

- (-) В северозападния сектор има силно амортизирани квартали, подлежащи на 

пълна реконструкция; 

- (-) Системното неподдържане на сградите и амортизираните инженерни мрежи 

формират потребности от инвестиции в обновяване, сравними с направените до 

сега за изграждането им; 

- (-) Макар и естествено, изтласкването на обитаването от центъра е с твърде 

високи темпове и застрашаваща/нежелана прогноза; 

- (-) Стихийното съчетаване на обитаването с бизнес функции го прави 

конфликтно и компромисно; 
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- (-) Драстичната потребност от паркиране/гариране влошава не само 

транспортната проходимост, но и екологичните качества на средата; 

- (-) По “коридорите” на главните улици се формират “враждебни” зони/ивици, 

които би трябвало да се отстъпят за други функции. 

 

Първи пояс (същинската част на компактния град) 

Поясът обхваща терените до околовръстен път на юг и запад, до Обеля, Надежда и Левски 

– на север, до Дружба и Горубляне  - на изток. 

- (+) Този пояс е основният носител на градския характер на средата за 

обитаване; 

- (+) За разлика от централната зона, смяната на функциите на жилищните сгради 

е по-слабо изразена,  

- (+) Все още има значителни резерви за ново жилищно строителство; 

- (+ - ) Застрояването на този пояс е изключително разнородна и неравностойна 

мозайка – добре устроени квартали, панелни комплекси, “запечатани” останки 

на села, ново традиционно строителство, компактни незастроени терени; 

- (+) Развитието на Метрополитена оказва осезателно влияние за приобщаването 

на тези урбанизирани структури чрез подобряване на достъпността им; 

- (-) Доминантата са комплексите, като повечето все още носят белега на 

пространствена и на функционална “периферия”; 

- (+ -) Има два ясно обособени сегмента – добър южен и по-лош северен (доказва 

го и огледалото на пазарните цени); 

- (-) Тук е съсредоточен най-мащабният проблем на система обитаване – 

синдромът “жилищен комплекс – панелна сграда”; 

- (-) Тук са разположени и “черните петна” на София (гетовизираните квартали – 

ромски махали). 

Поради специфичните им проблеми и голям мащаб, жилищните комплекси се представят 

с повече детайли: 

- (+) Сравнително добра инфрастуктурна съоръженост; 

- (+) Добра ослънченост и проветряемост; 

- (+) Умерена плътност и интензивност на застрояване, умерени гъстоти на 

обитаване; 

- (+) Добри пространствени условия за озеленяване и доизграждане на 

“обслужващ партер”, но 

- (-) Функционална, комуникационна и пространствена неинтегрираност в 

заварената градска структура (нито органични части, нито обособени сателити); 
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- (-) Недоизградена инфраструктура, особено в обслужващата и социалната 

сфера;  

- (-) Реституирани терени, вклинени между блоковете - компрометират 

пространствената идея на изградената среда, създават конфликти и напрежения; 

- (-) Липса на гаражи - предвидените подземни не са изградени, новопостроените 

клетки внасят още един визуален негатив; 

- (-) Липса на добри пространствени възможности и градоустройствена 

обезпеченост за реализиране на стопански, търговски, културни и др. 

инициативи на обитателите; 

- (-) Лоши експлоатационни, топлотехнически, шумоизолационни и естетически 

качества на блоковете, амортизираност на инженерните инсталации; 

- (-) Конфликтно “съжителство” на частна собственост върху жилищата и 

общинска – върху земята; 

- (-) Трайни тенденции към криминализиране и цялостно деградиране на средата; 

 

Втори пояс (селищни структури и селища, гравитиращи към компактния град) 

Тази зона обхваща “огърлицата” от квартали в непосредствена близост до периферията на 

първия пояс.  

- (+) Преобладава свободно застрояване с ниски гъстоти и етажност (контрастира 

на урбанизираната периферия); 

- (+ -) И в този пояс сегментите “юг-север” се отличават по стандарт, функции и 

екологични показатели; 

- (+ -) Пазарният натиск/интерес е насочен изключително на юг, където 

обитаването се интегрира с отдих благодарение на големия рекреативен 

потенциал. Проблемната ситуация тук може да се очертае с два аспекта – 

овладяване на пазарната стихия и липсваща канализация; 

- (-) На север картината е противоположна – липса на пазарен 

интерес/инвестиции, нисък стандарт на обитаване, недобра екологична 

обстановка. 

 

Трети пояс  

Това е зоната извън територията на компактния град и обхващаща населените места, 

включени в общината, както и населени места, които са извън административните 

граници на общината, но попадат под активното влияние на София. В тази зона е налице 

неразвитост на градските функции, съхраненост на природната среда, разнообразие на 

допълващи функции – селскостопанска дейности, рекреативно-вилни и рекреативно-

курортни дейности, специфични населени места, развили се за да обезпечат големи 

промишлени мощности. Като цяло, зоната е разнообразна, с голям потенциал и ниска 
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степен на оползотвореност и урбанистична активност. От съществено значение за нея е, че 

преминаването на магистралните коридори ще бъде радикална предпоставка за тяхното 

активизиране и урбанистично усвояване. 

 

Капацитет на жилищните територии 

Изследванията в контекста на ОУП София са доказали огромен теоретичен капацитет10 на 

тогавашните (към 2000 г.) жилищни територии. При усвояване на пределно допустимите 

норми (плътност, интензивност, етажност), в тях се побират още 260 000 жилища. 

Капацитет, който не би могъл (и не би трябвало) да се усвои в тогавашния прогнозен 

период до 2020 г. Налагайки тогавашната оптимистична прогноза за ново жилищно 

строителство (около 100 000 жилища до 2020 г.) само върху територията на компактния 

град, би се усвоил до 38% от теоретичния му капацитет. 

На този фон, отреждането на нови жилищни терени тогава се е мотивирало с качествени, а 

не с количествени потребности на жилищната система: 

- Осигуряване на достъпни възможности за еднофамилно обитаване; 

- Отговор на стремежа (изявен) към обитаване в природна среда с високи екологични 

качества и близост до урбанизирана среда; 

- Отговор на потребностите (прогнозирани) на мащабни програми за 

социални/специализирани жилища; 

Отредените с подобни аргументи терени е факт, но тяхното усвояване се бави заради 

отсъствието на публична инфраструктура и на надежден механизъм за нейното 

финансиране. 

 

ОБИТАТЕЛИ 

Жилищно потребление 

(+) Изчислено на базата на общия наличен фонд, жилищното потребление в София е 

сравнимо с това в ЕС (470 жил./1000 обитатели). Освен това,  

(+) Към 2011 г., общият брой на жилищата в Столична община (607473) е значително по-

голям от този на домакинствата (499271), но 

(-) Високите средностатистически стойности се дължат не на високи стандарти на 

потребление, а на наличие на голям брой необитавани жилища (над 142 хил. – 23,5% от 

фонда); 

 

 

 

                                                 
10 Теоретичен капацитет – колко разгъната застроена площ може да поеме дадена територия при усвояване 

на допустимите норми в съответния режим на застрояване. 
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Жилищни потребности 

Първичните анализи по ОУП – София (2000 г.) са доказали дефицит от 60 хил. жилища. В 

периода 2001-2015 са настъпили няколко важни промени: 

- (+) Броят/делът на стандартните жилища се е увеличил осезателно; 

- (-) Броят/делът на необитаваните жилища е нараснал двойно; 

- (+) Броят на примитивните жилища се е намалил двойно; 

- (+) Броят на крайно пренаселените жилища (3+ обитатели на стая) се е намалил 

от  23000 жилища с 87000 обитатели през 2001 г., на 18900 жилища със 79000 

обитатели; 

- (-) Независимо от новото строителство, потреблението в старите обитавани 

жилища се е влошило. 

Ако базата за изчисляване на жилищните дефицити се запази (само фонда от стандартни 

обитавани жилища), разликата между между приетите стандарти11 за жилищно 

потребление и действителното потребление би била около 70000 условни жилища.  

 

Платежоспособност/уязвимост 

- (+) Повечето обитатели са собственици на жилищата (93,6%), но 

- (-) Над 50% от собствениците не разполагат с достатъчни доходи, за да поемат 

текущите жилищни разходи (доказват го отказите от парно, неплатените сметки 

за консумативи и неподдържаните сгради); 

- (-) Над 5000 жилища са без правен статут (предимно ромски); 

- (-) Съществува остро несъответствие между необходима издръжка на собствен 

имот и ниво на доходите; 

- (-) Заплаха: При липса на намеса, естествените пазарни условия биха довели до 

изравняване на тези нива, т.е. до загубване на собствеността в случаите на 

несъответствие; 

- (-) Заплаха: Комплексите ще станат социални гета и ще се самоизключат от 

пазарите на жилища. Ще е необходима обществена интервенция, но за да ги 

ликвидира и физически. Обществените разходи за нов социален подслон и 

разчистване ще бъдат несравнимо по-високи от тези за ревитализацията им 

сега. 

- (+) Възможно решение: Да се осигурят две алтернативи за свободен избор: 

социално жилище срещу собственото или субсидии за обновяване и 

поддържане на сегашното жилище. 

 

                                                 
11 Приет стандарт на жилищно потребление: 420 жил/1000 човека, 1 домакинство/жилище, 1 човек/стая, 24 

м2 жилищна площ на обитател. 
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Поведение (акцент в етажната собственост) 

- (+) Обитателите имат дълбоко вкоренено чувство за- и стремеж към собствено 

жилище, но 

- (-) Още не осъзнават високата обществена зависимост на жилището в етажна 

собственост, не осъзнават необходимостта и не могат да полагат грижи за 

поддържане/увеличаване на пазарната му стойност; 

- (-) Лошото състояние на средата и “закотвящото” мнозинство са непреодолим 

негативен фактор и за тези, които осъзнават, искат и могат (финансово) да 

поддържат жилище и жилищна среда на приемливо/стандартно ниво. 

Обикновено те напускат деградиращата среда при първа възможност; 

- (-) В комплексите, амортизираните квартали и ромските махали се задълбочават 

процеси на социална и физическа гетовизация (вкл. криминализиране); 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ 

Жилищна политика, отговорности към жилището, институционална рамка  

- (-) Жилищната политика на София още не е извоювала нито приоритет, нито 

институция (структура) с адекватен статут и капацитет; 

- (+) Общината поддържа картотека за “регистрираната жилищна нужда” (над 

40000 домакинства към 2000 г., неизвесто колко към 2015 г.), но 

- (-) Няма нито законовото задължение, нито ресурсите, за да реагира на нуждата 

от социални жилища; 

- (-) Разбирането за жилищна политика се свежда само до “общинско жилище”; 

 

Правна рамка 

- (+) Жилищният сектор на София отдавна има ясна пазарна ориентация с почти 

изградена законова рамка и “инфраструктура” (кадастър, имотен регистър, 

нотариати, устройствени планове); 

- (-) Разкритите преди повече от 10 години потребности от реформи в жилищния 

сектор са нереализирани към 2016 г.: договорни заеми (жилищно-спестовни 

дружества), жилищни кооперативи и жилищни асоциации (алтернатива на 

общинските жилища), етажна собственост (въвеждане на юридическо лице, 

бюджет, задължителни месечни вноски, балансирана система от санкции и 

преференции), социални жилища и обновяване на съществуващия фонд (нови 

механизми, субсидии); 

- (-) Независимо от съществуването на законопроект, настоящото състояние на 

жилищно-финансовата система може да се определи като “незадоволително и 

изоставащо в реформите”. Рестриктивните условия на валутния борд (от 1998), 

ниските и несигурни доходи на населението, все още възпрепятстват 
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въвеждането на финансово достъпни ипотечни инструменти, както и цялостна 

система за жилищно субсидиране. 

 

Икономическа рамка 

- (+) Доскоро София не се нуждаеше от масово ново жилищно строителство (в 

периода на кризата имаше свръх-предлагане), но 

- (-) Високият механичен прираст и забавените темпове на ново строителство 

(само по 200-300 жилища годишно в периода 2013-2015), доведоха до остро 

несъответствие между ниско предлагане и високо търсене; 

- (-) В резултат на пазарния дисбаланс се появиха много зони с прекомерен 

инвестиционен натиск, заплашващ заварената прилежаща среда; 

- (+) Необходимостта от обновяване на съществуващия фонд е осъзната. 

Потенциалът на жилищния сектор да допринесе за икономическия растеж на 

София е безспорен, но 

- (-) Условията за инвестиране (най-вече от страна на собствениците на жилища) 

още не са създадени12; 

- (-) България и в частност, София няма достъпни и мотивиращи условия за 

акумулиране на жилищен капитал – както за ново жилище, така и за адекватно 

поддържане на вече придобито. 

 

Бездомство и социални жилища  

- (+) Относително добрите количествени показатели, високият дял на жилищата, 

обитавани от собственици и наследената система за регистрацията на нуждата 

от социални жилища, донякъде смекчават проблема “бездомство и социално 

жилище”, но 

- (-) Проблемът “бездомство” съществува, а към него не са насочени нито 

политическо внимание, нито ресурси; 

- (-) Наследената система за картотекиране на жилищната нужда не отчита 

специфичните нужди на уязвимите групи; 

- (-) Потребността от социални жилища не е осигурена с ресурси; 

 

Резюмирани, обобщените изводи от целевия и проблемен анализ на жилищния сектор на 

община София са както следва: 

- Статистическото потребление на база всички жилища е много над средните 

европейски стандарти, но отчитайки големия дял необитавани жилища (23,5%), 

                                                 
12 Националната програма аз обновяване, предлагаща 100% субсидия е уникална, икономически 

неустойчива и политически неприемлива (оценка на автора). 
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реалното потребление е значително под общоприетия стандарт (420 

жилища/1000 обитатели) – 390/1000; 

- Механичният прираст формира трайна позитивна тенденция в демографското 

развитие на общината (средно по 4800 човека годишен прираст), но той не се 

изразява в редуциране на дела на необитаваните жилища, а формира натиск на 

търсене в пазара на нови жилища; 

- В резултат на продължителното изоставане в изграждането и обновяването на 

жизнената среда се е получил изразителен дисбаланс «компактен град - 

периферия». Едва в последните няколко години се наблюдава нарастване на 

инвестиционната активност в периферията; 

- Независимо от активните жилищни пазари, жилищните потребности не могат 

да се решат изцяло от тях. Наред с инфраструктурните дефицити в зоните на 

ново жилищно строителство, съществува нарастваща потребност от обществено 

подпомогнати (социални) жилища; 

- Наличието на значителен брой необитавани жилища в периферията (над 18000), 

не е достатъчен фактор за привличане и задържане на демографска маса; 

- Град София е сравнително млад – със средна възраст на фонда под 50 г.; 

Периферията е с относително по-стар, респективно, амортизиран фонд; 

- Картината на добра изграденост на водоснабдителните мрежи се помрачава от 

високата им амортизираност и високите загуби при преноса на питейна вода; 

- ВиК сектора все още е със сериозни дефицити както във физическата си 

изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има негативни 

последици в най-малко три посоки – жизнен стандарт, екология и туризъм; 

- Прекомерното използване на твърди горива за отопление на жилищата (близо 

86000) е един от основните източници на замърсяване на въздуха, особено при 

неблагоприятни климатични условия; 

- Енергийната ефективност на жилищата е осъзната необходимост, но условията 

за траен масов процес на акумулиране и инвестиране на значим капитал в 

саниране още не са създадени; 

- На фона на растяща бедност и несигурна заетост, символичният брой на 

социалните жилища (под 20000) е неадекватен на потребностите от обществено 

подпомогнат подслон; 

- Независимо от огромния брой необитавани жилища (на които не може да се 

разчита за социални нужди), общината следва да планира изграждането на нови 

социални жилища за маргиналните си групи (статистически изчислената 

потребност е поне за 19000 такива жилища); 

- София има достатъчно жилищен фонд и площи, които могат да осигурят добри 

количествени характеристики на жилищен стандарт; 
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- Вглеждането в реалното потребление разкрива голяма неравномерност и 

наличие на значителен брой крайно пренаселени жилища. Техните обитатели се 

нуждаят от публична помощ за подобряване на жилищните си условия; 

- Потребността от социални жилища следва да намери оптимално 

пространствено и устройствено решение, включително в ОУП на София. 

Край 

 


